
 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

ang, adalah sesuatu hal yang 

menjadi perbincangan banyak 

orang, saya juga, anda dan kita 

semua. Buktinya saya tuliskan di awal 

pembuka tulisan ini, edisi majalah 

kekuatan sugesti kali ini ingin menyoroti 

tentang fenomena dari istilah 

penggandaan uang yang menjadi heboh 

di masyarakat dalam bulan ini. Karena 

tertangkapnya seorang yang selama ini 

mengaku memiliki kelebihan dalam 

menggandakan uang, kelebihan ini 

ditunjukkan dalam sebuah video yang 

menjadi viral juga di media sosial. 

Padahal kalau hanya pertunjukan video 

itu kan namanya hanya pertunjukan 

sama seperti pertunjukan sulap saja. 

Coba deh cek ke acara sulap, lalu anda 

lihat secara langsung acara sulap itu, 

maka yang pasti anda hanya bisa 

tertegun dengan pertunjukan itu bahkan 

langsung berkata ajaib. Misalnya acara 

menghilangkan mobil, menghilangkan 

rumah bahkan membuat yang hilang 

menjadi ada lagi. Apakah itu 

menggunakan sesuatu selain kekuatan 

manusia?  Jika anda menjawa itu 

menggunakan 

kekuatan selain 

manusia maka 

jawaban anda salah. 

Semua pertunjukan 

itu menggunakan 

kekuatan manusia, 

menggunakan teknik-

teknik tertentu yang 

memang teknik 

permainan saja.  

  

Nah, teknik-teknik ini adalah teknik 

sulap saja yang sesungguhnya bisa 

dilakukan oleh semua orang dan yang 

terlihat menghilang itu sebenarnya ya 

tidak menghilang tetapi seolah-olah 

menghilang saja dengan berbagai trik 

yang memukau orang. 

Teknik teknik pertunjukan sulap terkesan 

menjadi beneran ketika dibungkus oleh 

balutan "agama", maksud dari balutan 

agama ini adalah yang melakukan tidak 

menyebut dirinya "pesulap" tetapi 

menggunakan baju-baju yang menurut 

persepsi orang adalah tokoh agama. 

Misalnya bersurban, memakai jubah, 

U 

(Firman Pratama, S.T, M.T (Pakar Pikiran) 

01 MKS Edisi Oktober 2016 



memegang tasbih. Bahkan saya pernah 

menulis sebuah artikel tentang "surban 

dan tasbih bisa menjadi alat pesugesti 

yang sakti". Coba anda baca-baca lagi 

edisi majalah kekuatan sugesti sebelum 

ini. Pahami lagi berbagai artikel 

di kekuatanusugesti.com maka pasti 

anda temukan pencerahan yang 

sebenar-benarnya pencerahan.  

  

Teknik sulap, teknik ilusi dan 

teknik pertunjukan yang selama ini ada di 

panggung pertunjukan sudah membuat 

kagum penonton, langsung menganggap 

bahwa pertunjukan itu ajaib. Apalagi jika 

dibawakan oleh orang yang membalut 

dirinya dengan atribut agama, pasti anda 

langsung menganggap kalau itu adalah 

kesaktian yang dikaruniakan Tuhan 

hehe, atau menganggapnya bahwa itu 

kelebihan. Padahal sebenarnya adalah 

sama dengan pertunjukan sulap yang 

ada di televisi. Coba perhatikan dari 

kasus yang marak saat ini, ketika ada 

seseorang yang menunjukkan permainan 

yang katanya menggandakan uang, yang 

katanya bisa mengeluarkan uang sendiri 

dari punggungnya. Kemudian orang-

orang yang menonton langsung terpukau 

dan terpana, dengan seketika mematikan 

"pikiran" sehingga berkata bahwa itu 

adalah "kelebihan". Ketika si orang ini 

mengatakan bahwa dia bisa 

menggandakan uang tetapi harus 

membayar maharnya maka semua orang 

yang menyaksikan pertunjukan itu 

dengan semangat menyetorkan 

uangnya. Memang UANG adalah alat 

untuk menghipnotis yang begitu mudah 

dan cepat. Bahkan di berbagai berita ada 

informasi bahwa seseorang yang sudah 

banyak uang sampai menyetorkan 

ratusan milyar untuk digandakan. Maka 

ujung-ujungnya juga tidak terjadi, yang 

didapat hanya kotak peti yang berisi 

kertas-kertas saja.   

  

Sekarang, mereka yang tetap 

setia dan bersikukuh bahwa teknik yang 

ditunjukkan tadi berbeda dengan 

pesulap, lalu mengatakan bahwa itu 

bukan menggandakan uang tetapi 

mengadakan uang. Bahkan ada seorang 

pengikut setia yang menganggap bahwa 

apa yang dilihat itu adalah hal yang ilmiah 

perlu diteliti menjadi sebuah ilmu, dia 

menyebutnya sebagai proses 

transdimensi. Padahal apa yang dilihat itu 

tidak lebih dari sebuah pertunjukan sulap. 
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Kecerdasan dalam melihat sesuatu 

diperlukan sebuah pemahaman yang 

benar, pemahaman tentang ilmu diri yaitu 

ilmu pikiran. Karena segala hal yang 

selama ini dianggap sakti, yang dianggap 

keajaiban sebenarnya adalah hasil dari 

kekuatan pikiran. Lalu berbagai hal yang 

berkaitan seperti teknik-teknik yang 

terkesan ajaib itu bisa anda pelajari di 

ilmu sulap. Coba saja anda pergi ke 

youtube lalu anda silahkan cari trik-trik 

sulap itu, sudah banyak bertebaran di 

internet. Jadilah pribadi yang cerdas 

dalam melihat sesuatu, jadilah pribadi 

yang pandai dalam memilih banyak 

sugesti yang mau masuk ke dalam diri 

anda. Banyak orang memang mudah 

silau dengan uang, apalagi dengan kata-

kata menggandakan uang, sehingga 

begitu ada orang yang sedang 

memainkan sulap sambil menggunakan 

atribut agama apalagi ditambah dengan 

ayat-ayat kitab suci langsung membuat 

anda takjub, membuat anda heran, kalau 

bahasa jawanya membuat anda 

"gumun". Sehingga apapun yang 

dikatakan oleh orang yang bermain sulap 

itu langsung anda turuti, langsung anda 

iyakan, padahal mereka hanya main 

sulap saja, karena di pikiran banyak 

orang bahwa figur yang menggunakan 

baju-baju agama, menggunakan ayat 

suci pasti adalah orang yang baik. 

Padahal belum tentu, menilai orang 

bukan dari bajunya, bukan dari apa yang 

digunakan tetapi dari apa yang ada dalam 

Pikirannya, karena itu perlunya bagi 

semua orang memahami AMC (Alpha 

Mind Control) yang merupakan satu-

satunya metode untuk mengenali, 

mengontrol dan memaksimalkan 

Pikiran.   

  

Supaya anda tidak lagi silau, 

supaya anda tidak lagi gumun, tidak lagi 

kagum kepada sesuatu pertunjukan. Jadi 

ingat pepatah jawa yang begitu terkenal 

yaitu "ojok gampang kagetan, ojok 

gampang heran, ojok gampang 

gumunan". Majalah kekuatan sugesti 

hadir untuk memberikan pencerahan, 

untuk memberikan pemahaman yang 

benar tentang sugesti. Majalah kekuatan 

sugesti hadir sebagai satu-satunya 

majalah digital yang berisi sugesti-sugesti 

positif bagi anda yang mau membacanya 

dan mau membaginya kepada teman-

teman dan keluarga anda. 
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etika berbicara tentang sugesti 

yang berbahaya, maka kita 

harus mengenali terlebih dulu 

dengan benar apa sih sugesti itu, lalu dari 

mana saja sugesti-sugesti itu bisa 

memasuki ke pikiran kita. Sering kali saya 

mendapat pertanyaan dari banyak orang 

tentang bagaimana caranya menangani 

sugesti yang berbahaya agar tidak masuk 

ke diri kita, seperti baru saja saya 

mendapat telepon yang bertanya ke saya 

“pak firman, gimana caranya agar saya 

bisa menghindari sugesti-sugesti yang 

bisa melemahkan saya?”, kalau anda 

bertanya seperti ini maka saya 

menjawabnya “anda kenali dulu sugesti 

itu apa, pahami dulu dengan benar 

tentang sugesti, kalau sudah memahami 

dengan benar apa itu sugesti maka pasti 

bisa menghindari sugesti yang dianggap 

membahayakan”. Bapak ini menjawab 

“iya pak, saya belum tahu apa itu 

sugesti”. 

 

Anda mungkin juga termasuk 

seperti bapak ini yang bertanya ke saya 

tadi. Tidak tahu dengan benar apa itu 

sugesti tapi sudah bingung mencari 

bagaimana caranya menghindari sugesti. 

Dan banyak artikel lain, atau buku-buku 

yang langsung menjelaskan cara 

menghindari sugesti-sugesti yang 

K 

Sinetron Itu (Ternyata) 

Penuh Sugesti Berbahaya 

04 MKS Edisi Oktober 2016 



berbahaya, tetapi justru salah dalam 

memberikan pemahaman tentang 

sugesti. Segala informasi yang masuk ke 

pikiran kita melalui mata, telinga, 

sentuhan maka itu adalah sugesti. Ketika 

anda membaca buku, maka itu namanya 

tulisan dalam buku itu mensugesti anda. 

Lalu anda mendengarkan siaran radio, 

maka itu artinya siaran radio itu 

mensugesti anda juga. Termasuk ketika 

anda membaca tulisan-tulisan saya baik 

di web ini atau 

di http://www.firmanpratama.wordpress.c

om, ya itu memang saya sedang 

mensugesti anda. Tapi dengan sugesti 

yang baik dan positif kan hehe. 

 

Oh, ya..bicara tentang cara 

menghindari sugesti saya ingat ketika 

kelas reguler Alpha Mind Control 

(AMC) di Jakarta, hari sabtu kemarin. 

Ada seorang peserta, seorang ibu, yang 

di awal kelas ketika saya tanyakan apa 

tujuannya belajar AMC, ibu ini menjawab 

bahwa dia ingin meningkatkan 

penghasilannya karena sekarang merasa 

sedikit penghasilannya. Seperti biasanya 

maka saya suruh ibu ini mengisi pre-test 

kuis bakat kaya, memang di kelas AMC 

pada awal nya selalu saya menyuruh 

peserta mengisi kuis bakat kaya untuk 

mengetahui program yang ada di pikiran 

orang sebelum mengikuti AMC. Saya 

juga ingin membuktikan ke peserta 

bahwa memang kaya dan miskin, sedikit 

atau banyaknya penghasilan seseorang 

itu tergantung dengan program di 

pikirannya. 

Lalu setelah sampai di 

pembahasan tentang hasil dari kuis bakat 

kaya, ibu ini tersenyum ketika dia 

menyadari bahwa ternyata banyak 

persepsi di pikirannya yang salah.Lalu 

ibu sempat keluar omongan “saya 

kebanyakan nonton sinetron ini pak 

firman, jadinya pikiran saya takut untuk 

kaya”. Saya pun tertawa saja ketika ibu ini 

bicara seperti itu “makanya bu, hati-hati 

kalau menonton sinetron, itu sugesti 

berbahaya, malah membuat seseorang 

jadi miskin lho bu”. Lalu dijawab “iya pak, 
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bener..memang bahaya sinetron itu jadi 

bahaya seperti ini” 

Mungkin anda juga penggemar 

tayangan sinetron? maka waspadalah, 

karena tayangan sinetron itu juga sebuah 

sugesti, ada sugesti yang baik tapi ada 

juga yang berbahaya. Bahkan dari 

pengalaman saya selama ini ketika 

memberikan kelas AMC bertemu dengan 

banyak orang, memang semuanya 

mengatakan bahwa persepsi di pikiran 

mereka terbentuk karena tayangan 

sinetron yang mereka lihat. Jadi kita 

harus cerdas ya memilih tayangan 

sinetron, memilih informasi atau memilih 

sugesti. Karena itulah yang membentuk 

persepsi di pikiran kita. Persepsi itulah 

yang membentuk realita dalam 

kehidupan kita. Sesuai tagline dalam 

AMC, “Change Your Perception to 

Change Your Life”. 
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aya menulis judul diatas tentang 

penggandaan uang mungkin 

terkesan mistis dan aneh ya, ya itu 

karena persepsi anda yang membacanya 

penuh dengan mistis dan 

klenik..he.he..Buat saya judul itu biasa 

aja. Jadi kalau anda membaca judul 

tulisan ini diatas dengan konotasi negatif 

dan mistis maka siapa yang negatif dan 

mistis? diri anda sendiri, benar kan? 

Kalau anda ingin berubah menjadi positif, 

cukup menilai judul artikel ini dengan 

persepsi yang baik saja dan positif, 

sepakat? Saya membuat tulisan tentang 

menggandakan uang ini, karena barusan 

saya bertemu dengan teman lama yang 

bekerja sebagai dosen di salah satu 

universitas di semarang, saya sebut saja 

inisialnya UNDIP ya, he.he.. Teman saya 

ini bercerita ke saya tentang kehebohan 

berita kematian salah satu teman dosen 

dia juga yang katanya dibunuh oleh 

dukun dengan modus penggandaan 

uang. Teman saya ini bercerita bahwa, si 

korban adalah orang yang sangat logis 

dan ilmiah sebab sebagai dosen 

S 
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arsitektur maka tentu selalu berhubungan 

dengan perhitungan logika, tapi mengapa 

percaya juga dengan hal-hal yang seperti 

itu sampai merenggut nyawanya sendiri. 

 

Nah..bicara tentang penggandaan 

uang, sebuah kebetulan yang luar biasa 

ketika saya mengganti channel televisi ke 

acara sinetron tukang bubur, ada kisah 

tentang seorang laki-laki yang mengaku 

bisa menggandakan uang, dimana ketika 

bertemu dengan ummi ennok, dia 

menawarkan untuk mengambil uangnya 

lalu ditaruh dalam kotak dan  uangnya 

pun bertambah. Dari yang mulanya 

hanya 500ribu berubah menjadi 2juta. 

Dan itu terjadi didepan matanya si ummi 

ennok. Aduh..kok jadi ngomongin 

sinetron ya…he.he..tapi kebanyakan di 

dunia nyata juga seperti itulah modus 

awal dari para dukun atau orang pinter 

yang mengaku bisa menggandakan uang 

itu. Mereka menggunakan modal ya 

minimal 2juta dulu lah, agar bisa 

membuktikan secara langsung di depan 

mata korbannya bahwa dirinya bisa 

menggandakan uang dengan cepat. 

Sehingga, bukti benar-benar nyata 

dihadapan para korban itu. 

Lha..uangnya korban yang asli hanya 

500ribu, lalu dalam sekejap saja sudah 

bertambah menjadi 2juta dan diberikan 

uang itu, benar-benar asli. Bagaimana 

tidak membuat para korban kagum, saya 

yakin jika anda belum membaca tulisan 

ini lalu bertemu dengan orang yang bisa 

menggandakan uang anda dari 500ribu 

menjadi 2juta langsung didepan anda, 

pasti akan percaya dan senang kan? 

Siapapun anda kan, baik itu yang 

berpikiran logis maupun mistis pasti akan 

kagum dan percaya kan? sebab memang 

anda melihat sendiri uang itu, memegang 

dan membawanya untuk dibelanjakan. 

Modus seperti inilah yang dilakukan oleh 

mereka2 yang mengaku-ngaku bisa 

menggandakan uang, tujuannya agar 

anda percaya dulu lalu memberinya dia 

uang yang lebih banyak kemudian kabur 

atau dibunuh deh seperti kasus di 

semarang itu. Siapa sih manusia yang 

tidak suka uangnya berlipat ganda 

dengan cepat? saya pun mau…tetapi 

gunakan dulu logika kita ya bukan cepat 

terpengaruh dengan hal seperti itu. 

 

Menggandakan uang, sebenarnya 

mudah saja, lho kok mudah?itu pasti 
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muncul pertanyaan dalam pikiran anda. 

Ya, anda punya uang 500ribu, lalu anda 

ajukan tuh ke orang jual bakso sebagai 

pinjaman modal usaha dan kerjasamalah 

dengan dia. Misal dalam 1 tahun, sharing 

profit 20% dari keuntungan, jika tiap bulan 

anda mendapat keuntungan 100ribu 

maka dalam satu tahun uang anda akan 

berlipat menjadi 1,2juta kan. Aman dan 

halal lagi..he.he..Jika ingin cara yang 

lebih cepat, maka anda bisa menerapkan 

perhitungan sedekah, janji Allah bahwa 

sedekah itu akan dikembalikan menjadi 

10 kali lipat kan. Maka ketika anda 

bersedekah, misalnya 100ribu maka 

niatkan dalam diri anda dengan berdoa 

“sesuai janjimu ya Allah, kembalikan 

menjadi 10kali lipat yaitu 1juta”. Maka 

biarkan ALLAH yang mengaturkan 

kepada diri anda bagaimana caranya 

uang 1juta. Nah berlipat ganda juga 

kan?apalagi jika anda sudah mempelajari 

kekuatan pikiran, maka doa anda pasti 

lebih cepat terjadi, dan mengetahui 

dengan benar mengapa rejeki anda 

mungkin sedikit susah. Sebab rejeki anda 

susah pun, itu terjadi karena kesalahan 

persepsi anda sendiri, ada data-data di 

pikiran bawah sadar anda yang salah, 

sehingga perlu dimodifikasi. Itulah tujuan 

saya membuat program Alpha Mind 

Control (AMC) yaitu untuk menemukan, 

memodfikasi dan menata data-data 

dipikiran bawah sadar anda. 

Jadi ketika anda bertemu dengan 

praktek-praktek penggandaan uang yang 

cara mistis dan klenik, maka acuhkan 

saja kalau mereka menawarkan untuk 

membuktikannya, lebih baik anda tolak, 

sebab jika anda sudah menerima bukti 

yang kecil itu, mereka akan terus 

menghubungi anda, sebab kan mereka 

tidak mau rugi kan? 

Berpikir cerdas saja ya, agar hidup kita 

terlepas dari belenggu mistis dan klenik 

yang ujung-ujungnya hanya sebuah 

penipuan saja 
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Gendam dan Hipnotis sama saja dengan  

Banana dan Pisang Beda huruf tapi makna sama  

-Firman Pratama- 



adi siang saat saya memberikan 

coaching privat pada program 

AMC (Alpha Mind Control) kelas 

platinum, ada sebuah sms yang masuk 

ke saya isinya seperti ini “pa firman, saya 

sudah belajar hipnotis dan memiliki 

sertifikat, nah saya mau menanyakan ke 

pa firman, apakah pa firman bisa 

mengajarkan gendam, sebab menurut 

trainer hipnotis saya, gendam dan 

hipnotis itu berbeda”. Saya membaca 

sms ini saat break makan siang, saya 

baca jam masuknya ternyata jam 11, dan 

baru saya baca 2ja berikutnya, setelah 

shalat jumat hehe. Pertanyaan seperti ini 

sering saya dapatkan, bahkan saya 

barusan membaca ada sebuah komentar 

di blog 

sayafirmanpratama.wordpress.com yang 

mengatakan bahwa hipnotis itu beda 

dengan gendam, kalau gendam 

menggunakan bantuan jin dan gaib. 

Hmm..hanya bisa geleng-geleng kepala. 

 

Saya membalas sms tadi dengan 

jawaban seperti ini “Maaf sebelumnya, 

coba anda tanyakan lagi ke trainer anda 

yang memberikan sertifikat itu, karena 

kalau anda bertanya ke saya maka saya 

menjawabnya hipnotis dan gendam itu 

sama saja, kecuali bagi yang belum 

memahami tentang PIKIRAN dengan 

benar maka pasti menjawab berbeda”. 

Saya seringkali bertemu banyak orang 

yang mengatakan bahwa hipnotis dan 

gendam itu berbeda, memang kalau 

dilihat secara huruf tentu berbeda, ya 

kan? huruf H-I-P-N-O-T-I-S berbeda 

dengan G-E-N-D-A-M hehe. Tapi secara 

pengertian sama saja. Kalau dalam kelas 

AMC, maka saya bisa menyadarkan 

orang bahwa sebenarnya 2 kata itu 

memiliki makna yang sama, sama-sama 

metode untuk mempengaruhi orang 

dengan kata-kata. 

T 
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Coba anda tanyakan kepada 

saudara yang katanya kena gendam, 

pasti masih ingat kan ceritanya, masih 

ingat siapa orangnya, bahkan masih ingat 

jelas apa yang dikatakan si pelaku, 

pelaku biasanya mengajak ngobrol dan 

berbincang kan. Lalu dimana bedanya? 

Oh ada bedanya, kalau gendam itu 

bahasa jawa dan sudah dikenal sejak 

dulu sebagai ilmu yang jahat dan 

merugikan orang lain apalagi sering 

dijadikan headline koran-koran kriminal, 

misalnya “Kena Gendam seorang ibu 

kehilangan uang 2juta”, jadi terkenal deh 

perkataan gendam ini. Apalagi banyak 

juga iklan-iklan dikoran yang berbunyi, 

“Ilmu gendam kilat hubungi ki xxx” hehe, 

nah persepsi ini lah yang mungkin bagi 

mereka yang (mengakunya) trainer 

hipnotis masih mengajarkan kepada 

banyak orang bahwa hipnotis dan 

gendam itu berbeda. Kasihan peserta 

yang mendapat pemahaman separuh 

seperti itu. 

Karena itu saya lebih memilih 

untuk mengajarkan utuh tentang 

PIKIRAN dengan program Alpha Mind 

Control, dengan memahami kerja 

PIKIRAN secara benar maka bisa 

membuktikan bahwa ternyata gendam itu 

juga sama saja hanya ilmu komunikasi 

persuasi saja tanpa bantuan jin atau 

apalah. Hanya selama ini, kalau mau 

belajar gendam pasti ke mereka yang 

dianggap dukun atau paranormal. 

Sehingga ini yang menyebabkan 

memunculkan persepsi yang berbeda. 

Hipnotis dan Gendam sama halnya 

dengan Banana dan Pisang. 

Ketika ada seseorang di jalan 

yang tiba-tiba menepuk anda lalu 

mengajak berbicara maka segeralah 

menepuk kembali lalu 

menyapanya, “wah..sudah lama ya kita 

tidak ketemu, saya butuh uang ini, bisa 

bagi ya, kan dulu saya pernah bantu 

kamu”. Anda ingat ya teknik ini, jadi 

gendam tidak akan berhasil kalau anda 

langsung melawan pembicaraan pelaku 

dan membalikkan posisinya dengan 

kalimat tadi, sehingga nanti pelaku yang 

anda gendam untuk membagi uangnya, 

asik kan?hehe, saya sering melakukan 

teknik gendam balik ini kepada orang 

yang sepertinya mau “mengerjai” saya 

ketika di stasiun kereta ataupun lewat 

telepon. Jadi, anda tidak perlu khawatir 

berlebihan dengan gendam ya, sama 

saja itu adalah ilmu komunikasi biasa, 

ketika anda menolaknya maka semua 

pasti baik-baik saja. 
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alam kehidupan manusia tentu 

sangat wajar jika muncul 

keinginan untuk memiliki 

pasangan, seorang pria ingin 

berpasangan dengan wanita, seorang 

wanita ingin berpasangan dengan 

seorang pria. Sebagai manusia memang 

kita ditakdirkan untuk berpasang-

pasangan, ditakdirkan untuk memiliki 

rasa tertarik dengan lawan jenis. Dengan 

adanya kita memiliki takdir berpasangan 

dan tertarik kepada lawan jenis ini 

membuat kita memiliki keturunan dan 

manusia terus ada. Coba saja anda 

bayangkan jika manusia tidak “dibekali” 

keinginan untuk tertarik dengan lawan 

jenisnya lalu tidak terjadi perkawinan, 

maka pasti manusia sudah musnah dari 

permukaan bumi. Sebelum melakukan 

pernikahan maka tentu harus dimulai 

dengan perkenanalan dengan “target” 

yang kita sukai. Nah pada proses ini 

serunya menjadi manusia. 

 

Kenapa saya katakan seru, karena 

dalam proses perkenalan ini dimulai 

dengan taksir-menaksir. Kalau istilah 

D 
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kerennya adalah “PDKT” atau  

“pendekatan”. Jadi ingat dulu waktu 

jaman sekolah SMP, SMA ya. Mulai 

menaksir perempuan, lalu melakukan 

berbagai cara untuk menarik perhatian 

seorang perempuan yang memang 

disukai. Oh ya, dulu saya ingat waktu 

jaman SMP-SMA pernah membaca buku 

kumpulan doa-doa mujarab. Di salah satu 

halaman buku ini adalah doa untuk 

mempengaruhi lawan jenis, karena masih 

usia abg tentu penasaran dan 

diamalkanlah bacaan itu, dan benar 

hasilnya setelah 2 malam diamalkan 

lantas hari ke 3 esoknya di sekolah 

perempuan ini mendekat ke saya. 

Saya coba lagi ke target 

perempuan lainnya, adik kelas, eh 

berhasil juga. Saya terus simpan kalimat 

doa ini karena waktu itu saya 

menganggap kalimat doa itu yang 

manjur, tapi dalam perjalanan ketika saya 

kuliah, saya coba ganti kalimat doa itu 

yang berbahasa arab dengan kalimat lain 

buatan saya sendiri. Ternyata hasilnya 

sama saja membuat perempuan itu 

mendekat. Nah dari situlah saya mulai 

sadar bahwa bukan kalimat doa itu yang 

membuat target mendekat tapi karena 

Pikiran saya sendiri. 

Dalam eksperimen-eksperimen 

selama ini, akhirnya saya membuat 

metode Alpha Telepati. Tujuannya 

supaya setiap orang tidak sibuk mencari 

kekuatan diluar dirinya, tetapi lebih 

menggali kekuatan dirinya 

sendiri.  Apalagi untuk urusan cinta, 

biasanya banyak orang begitu merasa 
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ditolak oleh orang yang disukai langsung 

merasa gagal dan sering menjadi stres. 

Bahkan ada yang pergi ke dukun, orang 

(mengaku) pinter, melakukan berbagai 

ritual supaya orang yang diincarnya 

tunduk kepadanya. Hal ini sah-sah saja, 

yang menjadi kurang tepat adalah ketika 

mencari kekuatan lain selain dirinya. Dan 

ketika berhasil menundukkan target 

menganggap bahwa kekuatan diluar 

diriya yang membantunya. Padahal 

sejatinya, kekuatan dalam diri manusia 

itu semua sama dan bisa untuk 

menundukkan pasangan. 

Anda mungkin langsung 

menghubungkan tulisan saya ini dengan 

ILMU PELET, apalagi judul artikel ini. 

“Ketika Cinta ditolak maka Gunakan 

Alpha Telepati”, biasanya yang selama ini 

sudah dikenal adalah “Cinta ditolak 

Dukun Bertindak” hehe. Memang dengan 

memahami isi buku Alpha Telepati 

dengan benar, membacanya perlahan 

maka  pasti anda “tersadarkan” bahwa 

semua orang sebenarnya bisa 

melakukan PELET dan PENGASIHAN. 

Dan caranya begitu sederhana dan 

begitu mudahnya. Daripada terus-

terusan tergantung dengan orang lain, 

maka saatnya anda mengenali Alpha 

Telepati dengan benar sehingga bisa 

digunakan untuk mengusahakan “cinta” 

anda kepada orang yang selama ini 

menolak anda supaya berubah menjadi 

mencintai anda. Atau yang selama ini 

kurang cinta kepada anda menjadi lebih 

cinta kepad anda. Kekuatan itu sudah 

ada di dalam diri kita masing-masing, 

Percayalah ! 
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ernah melihat seseorang yang 

sering menggigit kukunya? 

mungkin teman anda, sahabat 

atau mungkin diri anda sendiri. Apakah 

menggigit kuku itu adalah sebuah 

kebiasaan yang negatif? ya itu 

tergantung anda sih, kalau jari-jari 

kukunya sebelum digigit itu sudah bersih 

sih oke aja kan, tetapi kalau jari-jarinya 

kotor lalu anda gigit ya otomatis semua 

kumannya masuk ke dalam tubuh anda, 

benar kan? wah bisa jadi penyakit. 

Kebiasaan menggigit kuku sebenarnya 

akibat masalah dari pikiran 

seseorang.  Dulu waktu masih SD saya 

punya seorang teman yang sering kali 

menggigit kukunya, bahkan sampai SMP 

dia selalu menggigit kuku, ngga tahu 

kalau sekarang. Saya pernah bertanya 

dulu, kenapa sering gigit kuku. Teman 

saya ini menjawab, “karena nyaman aja 

pas gigit kuku” 

xe1 

Kenapa saya membahas tentang 

gigit kuku? karena ada sebagian orang 

yang menganggap kebiasaannya 

menggigit kuku itu masalah besar 

baginya. Saya tahun 2014 ini sudah 

menemui 4 klien yang merasa masalah 

saat menggigit kuku. Teringat,saya 

kedatangan seorang klien yang 

mengeluh karena susah menghentikan 

P 

Cara Menghilangkan Kebiasaan Menggigit 

Kuku 
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kebiasaan menggigit kukunya, kebetulan 

klien saya ini seorang yg berpengaruh di 

tempat kerjanya. Saya melihat jarinya itu 

aneh, kukunya sampai habis, dan terlihat 

daging jarinya. Hii..:) 

 

Dan, kebiasaan ini sering muncul 

saat orang ini memimpin anak 

buahnya tentu ini yang membuat 

orang ini merasa malu, karena didepan 

anak buanya sering tanpa sadari tiba-tiba 

menggigit kuku. 

Dalam setiap sesi konseling, saya 

selalu mengajak ngobrol klien untuk 

mengetahui secara pasti apa yang 

mengakibatkan dia melakukan sesuatu 

yang dianggap tidak nyaman. Dengan 

mengetahui penyebab utama ini, maka 

saya selalu memunculkan kesadaran 

untuk setiap klien melakukan perubahan 

sendiri dalam pikirannya. 

Seperti saya katakan diawal, 

bahwa menggigit kuku adalah sebuah 

perilaku yang terjadi karena ada 

masalah, mengapa masalah?sebab 

hampir klien saya yang mengalami 

masalah ini, selalu mengatakan bahwa 

dengan menggigit kuku menimbulkan 

rasa nyaman. Kalau rasa nyaman, maka 

itu artinya menggigit kuku merupakan 

pelarian dari sebuah kondisi yang tidak 

nyaman, benar kan? 

Sama seperti kasus klien yang saya 

bahas diatas, akhirnya saya menemukan 

penyebab masalahnya, yaitu saat masih 

kecil usia 10 tahun, sering dimarahi 

bapaknya, lalu sembunyi di kamar, 

dibawah tempat tidur, dan untuk menutup 

mulutnya dari suara, maka digigitlah 

jarinya, lalu mulai deh menggigit 

kukunya, dan perilaku ini menimbulkan 

rasa nyaman. 

Karena rasa nyaman itulah maka 

muncul sebuah kecanduan yang 

tertanam di pikiran bawah sadar orang ini, 

kalau dia sedang dalam kondisi yang 

tegang, kondisi stres maka pelarian untuk 

membuat nyaman adalah dengan 

menggigit jari. Dan itu menjadi 
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kebiasaan. Nah program dalam pikiran 

inilah yang harus dimodifikasi. 

Kalau anda mengalami masalah 

sama seperti ini, solusinya ada dua hal 

yaitu,  

 

yang pertama,munculkan 

kesadaran dalam diri anda, bahwa ada 

cara lain untuk mendapatkan rasa 

nyaman, selain menggigit jari. Bisa 

dengan minum air putih, bisa dengan 

menggenggam tangan dan masih banyak 

lainya. 

 

Yang kedua, sadarilah bahwa 

melakukan kebiasaan menggigit jari 

adalah kebiasaan yang merugikan anda, 

sadari ini kalau anda mau mengubah 

kebiasaan itu. Coba anda ingat, berapa 

hal negatif yang anda rasakan selama 

sering melakukan kebiasaan menggigit 

jari itu, apakah menggigit jari itu 

menguntungkan? atau merugikan? 

 

Ketika dua kesadaran itu anda 

munculkan maka saat itulah anda muai 

bisa memgatur waktu yang pas 

untuk untuk menggigit kuku anda, coba 

deh..bukankah anda terlihat lebih hebat 

saat anda berhenti untuk menggigit jari? 
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ua hal sering dikaitkan dengan 

kepresidenan Bill Clinton, yaitu 

kondisi ekonomi Amerika 

Serikat yang baik dan kasus Monica 

Lewinsky yang menggemparkan. Tapi, 

mengapa Bill memakai nama keluarga 

ayah tirinya, bukan nama ayah 

biologisnya? 

 

Ekonomi Amerika Serikat sedang 

makmur. Salah satu indikatornya, 

misalnya, indeks harga saham Dow 

Jones Industrial Average (DJIA) 

menembus angka 10.000 poin, sesuatu 

yang baru pertama kali terjadi dalam 

sejarah Bursa Efek New York (New York 

Stock Exchange atau NYSE) sampai 

dengan 1999. bandingkan, misalnya, 

dengan indeks harga gabungan (IHSG) di 

Bursa Efek Jakarta (BEJ), yang hingga 

periode yang sama tidak pernah 

menyentuh 1.000 poin. 

 

Pada saat yang hampir bersamaan, 

Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton—

nama aslinya William Jefferson Clinton—

menghadapi masalah serius atas kasus 

Monica Lewinsky, pekerja sukarela atau 

magang (intern) di Gedung Putih, 

Washington D.C., kediaman resmi kepala 

negara adidaya itu. hingga berakhir 

periode kedua kepresidenannya, Bill 

Clinton turun kekuasaan dengan mulus 

tanpa cacat secara politik. 

 

Itulah sepenggal kisah Bill Clinton, 

Presiden Amerika Serikat yang pada 

waktu menulis autobiografinya diberi 

uang muka (down payment) sebesar US$ 

12 juta oleh penerbitnya. Itu merupakan 

jumlah paling besar untuk sebuah buku 

yang belum selesai ditulis, menurut 

kalangan pers Amerika Serikat. Kini, 

buku setebal 957 halaman plus 44 indeks 

ini telah dapat dinikmati di Indonesia 

dengan harga sekitar Rp 300.000. 

 

Bill Clinton bukan berasal dari keluarga 

D 

Tidak ada jaminan kesuksesan,  

namun tidak mencobanya adalah jaminan kegagalan. 

- Bill Clinton - 
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kaya raya. Tapi, dia dapat mencapai 

posisi puncak di tangga politik Negeri 

Paman Sam itu. Inilah mungkin yang 

sering disebut sebagai cita-cita Amerika 

(American dream). Sebagai orang 

yang self-made man (orang yang 

berjuang sendiri dan sukses), Bill Clinton 

dapat mencapai karier politiknya dan 

sampai bertahan dua kali di kepresidenan 

Amerika Serikat serta meninggalkan 

keadaan ekonomi yang baik. 

 

Dalam kehidupan pribadinya, Bill Clinton 

mengalami peristiwa yang mungkin 

sangat tidak mengenakkan. Ayahnya, 

William Jefferson Blythe Jr., meninggal 

ketika dirinya masih berada dalam 

kandungan ibunya, Virginia Cassidy. 

Ayahnya, yang berasal dari keluarga 

petani miskin dengan sembilan anak di 

Sherman, negara bagian Texas, 

meninggal karena kecelakaan mobil di 

Highway 60, di Sikeston, negara bagian 

Missouri, ketika sedang mengendarai 

mobil Buick buatan 1942 gara-gara ban 

kanan depannya pecah. 

 

“Ia mati tenggelam (di pembuangan air), 

baru berumur dua puluh delapan tahun, 

menikah dua tahun delapan bulan, dan 

hanya tujuh bulan di antaranya 

dihabiskan bersama ibu saya,” tulis Bill 

Clinton di halaman 4. 

 

Untungnya, kakek Bill Clinton dari pihak 

ibu bersedia mengasuh Bill kecil. 

Mungkin, itu lantaran Bill Clinton lahir pas 

pada ulang tahun kakek dari pihak 
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ibunya, yaitu 19 Agustus 1946 pagi. 

Kemudian, ibunya menikah untuk kedua 

kalinya setelah ulang tahunnya yang ke-

27 dengan Roger Clinton, pemilik dealer 

mobil Buick di New Orleans, pada Juni 

1950 di Hot Springs. Ayah tirinya, ibunya, 

dan Bill sendiri akhirnya meninggalkan 

rumah kakek dari pihak ibunya dan 

tinggal di rumah ayah tirinya di Thirteen 

Street 321 di pojokan Walker Street. 

Sejak saat itulah, Bill mulai memanggil 

dirinya Billy Clinton. 

 

Ternyata, tak mudah bagi Bill Clinton 

hidup dengan ayah tirinya, yang 

namanya dia pakai sebagai nama ayah. 

Sebab, sifat Roger Clinton keras. 

Sehingga, hubungan perkawinan antara 

ayah tirinya dan ibu kandungnya 

berlangsung sulit. Tapi, beginilah 

rupanya jalan hidup yang harus dilalui Bill 

Clinton untuk menjadi orang nomor satu 

di Amerika Serikat. 

 

Untuk perjalanan karier politik, Bill Clinton 

memulainya pada 1974 atau pada umur 

28 tahun untuk menjadi anggota Kongres 

atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Itu tak mudah baginya. Apalagi, ini untuk 

pertama kalinya dia terjun ke dunia politik. 

Sebab, sebuah koran lokal memberitakan 

ibunya, yang tentu saja berkaitan dengan 

ayah kandungnya yang sudah wafat. 

 

Ketika ibunya sedang minum kopi di 

tempat biasanya, dia dikejutkan seorang 

laki-laki yang mengatakan bahwa dia 

melihat ayah Bill Clinton sedang bertahan 

untuk bisa keluar dari tempat 

pembuangan air. Ibunya kemudan 

mengucapkan terima kasih kepada orang 

tersebut, menangis dekat mobilnya, lalu 

menyeka air matanya, dan mulai 

berangkat bekerja. Tampaknya, Bill 

Clinton ingin menggambarkan betapa 

ibunya adalah sosok yang tegar 

menghadapi persoalan-persoalan hidup. 

 

Setahun kemudian, tepatnya pada 11 

Oktober 1975, Bill Clinton menikahi 

Hillary Rodham, teman kuliahnya di 

Fakultas Hukum Universitas Arkansas. 

Sebelumnya, ketika mereka berdua 

selesai kuliah, Bill Clinton membawa 

Hillary jalan-jalan ke luar negeri, yaitu ke 

Inggris. Pada sore hari, saat matahari 

terbenam, di tepi Danau Ennerdale di 

Lake District, Inggris, Bill Clinton melamar 

Hillary Rodham untuk menikah. “Saya 

tidak percaya kalau saya dapat 

melamarnya,” katanya (halaman 201). 

 

Peristiwa politik yang penting bagi Bill 

Clinton adalah pada 9 Januari 1979 

ketika dilantik sebagai Gubernur 

Arkansas di negara bagian tempat dia 

dilahirkan. Pada 1992, dia maju untuk 

pencalonan Presiden Amerika Serikat 
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dan berhasil menduduki kursi 

kepresidenan. Empat tahun kemudian, 

dia terpilih kembali menjadi Presiden 

Amerika Serikat untuk periode kedua 

hingga 2000. Pada masa kepresidenan 

yang kedua inilah, Bill Clinton 

menghadapi persoalan yang sangat 

pelik. Kasus affair-nya dengan Monica 

Lewinsky mencuat. 

 

Untungnya, saat periode kedua 

kepresidenannya ini, keadaan ekonomi 

Amerika Serikat sedang baik. Bahkan, 

salah satu indikatornya, indeks harga 

saham di Bursa Efek New York 

menembus 10.000 poin. Ini baru pertama 

kali terjadi dalam sejarah pasar modal di 

sana. 

 

Tak heran kalau komisi yang dibentuk 

Senat untuk menyelidiki kasus affair 

tersebut tak berhasil meng-impeach Bill 

Clinton. Sebab, dengan prestasi indeks 

harga saham itu, artinya, banyak ibu 

rumah tangga yang menjadi kaya karena 

investasinya di saham. Tapi, kelak, hanya 

beda setahun setelah Bill Clinton turun 

dari kepresidenan dan digantikan George 

W. Bush, indeks turun drastis menjadi 

8.000 pin gara-gara peristiwa 

penyerangan World Trade Center (WTC) 

pada 11 September 2001. 

 

Mengenai kasusnya dengan Monica 

Lewinsky, Bill Clinton tampaknya 

mencoba menceritakannya sejelas 

mungkin dalam buku ini. Monica mulai 

bekerja sebagai tenaga sukarela pada 

musim panas 1995. Dia menjadi staf 

mulai Desember 1995 hingga awal April 

1996, yang kemudian dipindahkan ke 

Pentagon, Pusat Angkatan Bersenjata 

Amerika Serikat. 
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Bill mengaku, selama 10 bulan 

berikutnya, dia tidak bertemu dengan 

Monica. Tapi, selama kurun tersebut, dia 

mengaku berbicara dengannya lewat 

telepon. Dan, pada Februari 1997, Bill 

mengungkapkan bahwa Monica berada 

di antara tamu-tamunya pada waktu 

rekaman untuk pidato mingguannya. 

 

Sesudah itu, Bill mengaku bertemu 

Monica selama 15 menit. Pada musim 

semi 1997, dia bertemu Monica kembali 

dan dia mengatakan pada gadis itu 

bahwa adalah suatu kesalahan untuk 

dirinya, untuk keluarganya, untuk gadis 

tersebut, dan dia tidak ingin 

melakukannya lagi. Bill mengungkapkan 

kepada gadis itu bahwa dia adalah gadis 

yang cerdas, seorang yang menarik, dan 

dapat mempunyai hidup yang baik. Kalau 

gadis itu menginginkannya, dia akan 

berusah menjadi temannya dan akan 

membantunya (halaman 774). 

 

Monica masih terus berkunjung ke 

Gedung Putih. Bill bertemu dengannya 

pada acara-acara yang ada di sini. Bill 

mengaku bahwa tidak ada hal-hal yang 

senonoh yang terjadi. Pada Oktober 

1997, Monica meminta Bill membantunya 

mencari pekerjaan di New York. Dan, Bill 

membantu gadis itu, Monica, aku Bill, 

menerima tawaran dua pekerjaan dan 

memilih salah satu di antaranya. Pada 

Desember 1997, Monica datang di 

Gedung Putih untuk mengucapkan 

selamat berpisah. 

 

Bill Clinton menganggap bahwa yang 

dilakukannya dengan Monica Lewinsky 

adalah tidak bermoral dan sangat bodoh. 

“Saya sangat malu mengenai hal tersebut 

dan tidak ingin hal ini sampai keluar ke 

publik,” katanya. 

 

Bill Clinton terus melakukan tugas-

tugasnya sebagai Presiden Amerika 

Serikat. Tapi, dia kepepet untuk 

menyangkal apa yang terjadi kepada 

setiap orang, yakni istrinya (Hillary 

Clinton), putrinya (Chelsea Clinton), staf 

dan anggota kabinetnya, teman-

temannya di Kongres, para temannya di 

kalangan pers, serta orang-orang 

Amerika Serikat. Selain perilakunya, 

yang sangat disesalkannya adalah dia 

telah membuat mereka semua keliru. 

 

Sejak 1997, tulis Bill Clinton, dirinya telah 

dijuluki sebagai pembohong tentang 

segala hal. Padahal kenyataannya, sejak 

tahun itu, dirinya telah jujur dalam 

kehidupan publiknya dan mengenai 

keadaan keuangannya, sebagaimana 

diperlihatkan semua hasil penyelidikan. 

Tapi, dengan adanya kasus ini, dirinya 

merasa membuat kekeliruan kepada 

setiap orang mengenai kejelekan 

22 MKS Edisi Oktober 2016 



pribadinya. “Saya seperti hidup dalam 

mimpi buruk,” katanya (halaman 775). 

 

Untungnya, dalam beberapa 

wawancaranya dengan stasiun televisi, 

Hillary Clinton mengatakan bahwa dia 

tidak percaya Bill Clinton melakukan 

skandal dengan Monica Lewinsky 

sebagaimana yang dituduhkan beberapa 

kalangan. 

 

Kalau diamati, dalam perjalanan 

hidupnya, dari kecil hingga menjadi 

Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton 

tampaknya banyak ditolong wanita-

wanita tegar, seperti ibunya, Virginia 

Cassidy dan istrinya, Hillary Rodham. 

Begitu juga dengan Monica Lewinsky. 

Meski membuat Bill Clinton kerepotan, 

gadis ini juga tegar, selain cerdas dan 

cantik. Dan, tanpanya, buku autobiografi 

Bill Clinton ini mungkin tidak akan 

sepopuler sekarang. 

Nama lengkap Bill Clinton adalah William 

Jefferson Blythe IV. Ia lahir di Hope, 

Arkansas, tepatnya pada tanggal 19 

Agustus 1946. Ayahnya, William 

Jefferson Blythe II, meninggal hanya tiga 

bulan sebelum ia lahir dalam sebuah 

kecelakaan lalu lintas. Empat tahun 

kemudian, ibunya menikah lagi dengan 

Roger Clinton, seorang pria yang berasal 

dari Hot Springs, Arkansas. Clinton 

adalah nama keluarga dari ayah tirinya, 

yang kemudian ia pakai sejak ia duduk di 

sekolah menengah. Sejak kecil, Clinton 

merupakan siswa yang berbakat dan 

mempunyai kemampuan yang handal 

dalam bermain saksofon. Semasa 

mudanya, ia pernah berpikir untuk 

menekuni hobinya menjadi pemain 

profesional, namun ketika ia menjadi 

utusan dari Boys Nation dan bertemu 

dengan Presiden Amerika Serikat pada 

waktu itu, yaitu John Kennedy, ia pun 

terobsesi untuk terjun ke dunia politik 

untuk melayani publik. 

 

Bill Clinton lulus dari Georgetown 

University, (Washington, DC) pada tahun 

1968 dan mendapatkan gelar 

pertamanya (). Lalu, ia mendapatkan 

beasiswa yang memungkinkannya untuk 

meneruskan pendidikannya ke 

Universitas Oxford selama dua tahun, 

dan melanjutkan lagi pendidikannya di 

bidang hukum di Yale University of Law 

School pada tahun 1973 lalu melanjutkan 

lagi ke University of Arkansas School of 

Law. Pada tahun 1970an, ia 

menghabiskan waktunya sebagai dosen 

hukum dan kemudian melanjutkan 

karirnya sebagai Jaksa Agung Arkansas. 

Pada saat itulah ia mulai terjun di bidang 

politik praktis. Pada tahun 1974, ia gagal 

untuk menjadi anggota Kongres di Distrik 
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Ketiga Arkansas karena kalah dalam 

pemilihan suara. 

 

Karirnya mulai berjalan mulus ketika 

Clinton terpilih sebagai Jaksa Agung 

Arkansas pada tahun 1976, lalu pada 

tahun 1978 ia terpilih sebagai gubernur di 

negara bagian tersebut. Setelah masa 

jabatannya selesai, ia mencalonkan lagi 

untuk posisi yang sama namun, ia gagal 

dalam pemilu pada waktu itu. Empat 

tahun kemudian ia mencalonkan dirinya 

lagi untuk posisi yang sama dan akhirnya 

ia terpilih lagi. Seusainya masa 

jabatannya sebagai Gubernur Arkansas, 

ia mencalonkan diri sebagai calon 

Amerika Serikat dari partai demokrat 

pada tahun 1992, dan ia berhasil 

mengalahkan calon presiden lain, yaitu 

George Bush dan kandidat independen 

bernama Ross Perot. 

 

Pada awal pemerintahannya, Amerika 

Serikat mengalami pemulihan ekonomi 

yang kuat, dan pada tahun 1996 ia 

mencalonkan diri lagi sebagai presiden 

dan terpilih lagi. Namun pada masa 

jabatan keduanya, pemerintahannya 

dipenuhi dengan tuduhan dan skandal. 

Tuduhan korupsi serta tuduhan skandal 

perselingkuhan yang ditujukan kepada 

Clinton sempat ramai dan mengguncang 

kepemimpinannya. Ia pun juga dituduh 

telah melakukan sumpah palsu serta 

menghalangi proses peradilan sebagai 

usahanya untuk menutupi skandal yang 

dituduhkan kepadanya. 

 

Dalam sidang senat yang digelar untuk 

mengusut kasus tersebut, Bill Clinton 

sempat dibebaskan dari tuduhan 

tersebut, namun akhirnya ia mengakui 

apabila ia telah memberikan kesaksian 

yang menyesatkan, sehingga akhirnya ia 

diskors dari praktik hukum Arkansas 

selama lima tahun. Pada tahun 2000, 

istrinya, Hillary Rodham Clinton, terpilih 

sebagai Senator Amerika Serikat untuk 

perwakilan dari New York, dan ia 

merupakan wanita pertama yang 

menjabat untuk posisi tersebut. 
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Manusia memiliki alasan masing”  

dalam memegang uang / duit dalam kehi

dupan sehari-

hari sehingga mereka mau memiliki dan 

menyimpan uang di rumah, di bank, 

di dompet, 

di celengan, dan lain sebagainya.  

  

1. Untuk kebutuhan Transaksi  

  

Dalam menjalani hidup, manusia membu

tuhkan uang untuk melakukan kegiatan t

ransaksi jual beli baik barang maupun ja

sa. Transaksi akan mengalami peningkat

an jika pendapatan seseorang naik. Kara

kter dari motivasi ini adalah berhubunga

n positif dengan pendapatan dan berhub

ungan negatif dengan perkiraan inflasi s

erta uang menjadi alat tukar. Contoh : m

emiliki uang untuk membeli barang kebut

uhan sehari-hari di mini market.  

  

2. Untuk Berjaga-Jaga  

  

Jika suatu waktu terjadi sesuatu yang tid

ak diduga yang bersifat darurat maka ua

ng yang dimiliki dapat dipergunakan. Kar

akter dari motivasi ini adalah berhubung

an positif dengan pendapatan dan berhu

bungan negatif dengan perkiraan inflasi 

serta uang menjadi alat tukar dan penyi

mpan nilai. Contoh : Jika anak tiba-

tiba sakit maka uang yang ada di bawah 

kasur diambil untuk membiayai pengobat

an anak.  

  

3. Untuk Mendapatkan Keuntungan / 

Berinvestasi  

  

Seseorang atau badan usaha dapat me

mpergunakan uang yang dimilikinya den

gan menginvestasikan pada usaha-

usaha tertentu demi mendapatkan keunt

ungan dari investasi tersebut sebesar-

25 MKS Edisi Oktober 2016 



besarnya. Karakter dari motivasi ini adal

ah berhubungan negatif dengan tingkat 

bunga dan berhubungan negatif dengan 

perkiraan inflasi serta uang menjadi aset

 dan penyimpan nilai. Contoh : Memebeli

 deposito perusahaan terkenal dengan h

arapan bisa mendapatkan keuntungan b

esar dari uang yang ditanamnya.  

  

Pencarian harta adalah hal yang tak bisa

 dipisahkan dari kehidupan. Dalam kehid

upan kita melihat berbagai fenomena ter

kait dengan hal ini. Kata-

kata mutiara berikut hanya mencoba me

mbahas harta secara singkat dan sederh

ana, tapi kami berharap dapat banyak m

embantu anda. Selamat menyaksikan.  

  

1. Memang benar bahwa harta membuat

 manusia sombong. Tapi harta juga bisa 

menjadikan orang dermawan.  

  

2. sebesar apapun uang yang kamu mili

ki, tetap saja harta terbesar dan terpenti

ng yang kau jaga tidak berbentuk uang.  

  

3. jika anda mensyukuri yang sedikit, ia 

akan menjadi banyak. Jika anda mengel

uhkan yang banyak, ia akan bertambah 

sedikit.  

  

4. kelimpahan yang ada di dunia ini takk

an habis meskipun anda orang sangat s

erakah.  

  

5. semua ada caranya. 

Dan hanya yang tahu caranya yang men

dapatkan. Jika anda ingin harta, carilah c

aranya!  

Bika besar  

  

6. mengpaa harus menunggu banyak ua

ng baru berbahagia, jika kita bisa berbah

agia walaupun tanpa uang. justru saat a

nda bahagialah, uang berdatangan.  

  

7. jumlah kekayan yang anda miliki sam

a dengan kualitas pikiran yang anda mili

ki.  

  

8. Jika orang baik menolak untuk fokus 

mencari harta. Maka orang jahatlah yang

 menguaasai harta. Justru tugas orang b

aik adalah mencari harta sebanyak-

banyaknya, sehingga ia bisa menyalurka

n harta tadi kebanyak orang.  

  

9. Tidak ada yang salah dengan Fokus 

mengumpulkan harta. 

Yang masalah adalah jika sifat kita beru

bah menjadi jelek.  

  

10.semua tergantung apa yang kita pikir

kan. jika dalam pikiran anda, harta mem

buat orang sombong, dan anda tidak ingi

n sombong, maka anda tidak akan menj

adi kaya.  
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11. untuk memiliki harta yang melimpah, 

terlebih dahulu jadikan pikiran anda meli

mpah dengan kemakmuran. 

Dan tidak memikirkan segala efek negati

f dari harta.  

  

12. hanya orang berusahalah yang akan 

memiliki kekayaan. Tapi orang berusaha

 dan melalui jalan tepat lebih berpotensi 

memiliki kekayaan. 

Dan yang paling berpotensi adalah: beke

rja keras, lewat di jalan yang tepat, mela

kukan hal yang tepat, dan bersama oran

g yang tepat.  

  

14. carilah harta dengan tetap menjaga i

ntegritas anda. 

Yang paling penting dalam proses menc

ari harta adalah andatidak membiarkan k

eburukan mengambil alih pribadi anda.  

  

15. jika tuhan maka kaya, maka mudah 

baginya memberi kita harta. Jika ingin ha

rta dengan banyak, maka ikuti cara-

cara yang diinginkan tuhan.  

  

16. uang adalah barang mentah. Ia baru 

menjadi barang jadi jika telah diproses m

enjadi ilmu dan amal.  

  

17. jika anda hidup tanpa harta, tubuh fis

ik anda akan menderita. Jika anda hidup

 hanya mengejar harta, maka tubuh jiwa 

anda akan menderita.  

  

18. harta bisa membutakan dirimu akan 

dunia. Harta juga bisa membuka matam

u terhadap dunia yang lebih luas.  

  

19. ilmu lebih penting dari harta, karenan

ya sisihkan hartamu menjadi ilmu. 

Anda tak bisa hidup tanpa harta, karena

nya gunakan ilmumu untuk mencari hart

a.  

  

20. intinya adalah belajar. Belajar menca

ri uang, belajar mengelola uang, dan bel

ajar menghadapi efek negatif dari uang.  

  

Itulah tadi sedikit pencerahan terkait hart

a. Berbicara mengenai harta adalah hal r

umit dan panjang. Artikel ini cuma memb

erikan sedikit titik kebijaksanaan. Semog

a bermanfaat dan nantikan artikel selanj

utnya.  

  

Fungsi Uang pada Teori Motivasi  

  

::mengenang tugas bisnis pengantar se

mester pertama lalu::  

  

Teori Motivasi  
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1. Teori Abraham 

H. Maslow (Teori Kebutuhan)   

 

Teori motivasi yang dikembangka

n oleh Abraham 

H. Maslow pada intinya berkisar pada pe

ndapat bahwa manusia mempunyai lima 

tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu : 

(1) kebutuhan fisiologikal (physiological 

needs), seperti : 

rasa lapar, haus, istirahat dan sex; 

(2) kebutuhan rasa aman (safety needs),

 tidak dalam arti fisik semata, 

akan tetapi juga mental, psikologikal dan

 intelektual; 

(3) kebutuhan akan kasih sayang (love n

eeds); 

(4) kebutuhan akan harga diri (esteem n

eeds), yang pada umumnya tercermin d

alam berbagai simbol-

simbol status; dan (5) aktualisasi diri (sel

f actualization), dalam arti tersedianya ke

sempatan bagi seseorang untuk menge

mbangkan potensi yang terdapat dalam 

dirinya sehingga berubah menjadi kema

mpuan nyata.   

  

Kebutuhan-

kebutuhan yang disebut pertama (fisiolo

gis) dan kedua (keamanan) kadang-

kadang diklasifikasikan dengan cara lain,

 misalnya dengan menggolongkannya se

bagai kebutuhan primer, sedangkan yan

g lainnya dikenal pula dengan klasifikasi 

kebutuhan sekunder. Terlepas dari cara 

membuat klasifikasi kebutuhan manusia 

itu, yang jelas adalah bahwa sifat, jenis d

an intensitas kebutuhan manusia berbed

a satu orang dengan yang lainnya karen

a manusia merupakan individu yang unik

. Juga jelas bahwa kebutuhan manusia it

u tidak hanya bersifat materi, 

akan tetapi bersifat pskologikal, mental, i

ntelektual dan bahkan juga spiritual.   

  

Menarik pula untuk dicatat bahwa 

dengan makin banyaknya organisasi yan

g tumbuh dan berkembang di masyaraka

t dan makin mendalamnya pemahaman t

entang unsur manusia dalam kehidupan 

organisasional, teori “klasik” Maslow se

makin dipergunakan, bahkan dikatakan 

mengalami “koreksi”. Penyempurnaan at

au “koreksi” tersebut terutama diarahkan

 pada konsep “hierarki kebutuhan “ yang 

dikemukakan oleh Maslow. Istilah “hierar

ki” dapat diartikan sebagai tingkatan. Ata

u secara analogi berarti anak tangga. Lo

gikanya ialah bahwa menaiki suatu tang

ga berarti dimulai dengan anak tangga y

ang pertama, kedua, ketiga dan seterusn
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ya. Jika konsep tersebut diaplikasikan pa

da pemuasan kebutuhan manusia, berar

ti seseorang tidak akan berusaha memu

askan kebutuhan tingkat kedua,- dalam 

hal ini keamanan- sebelum kebutuhan ti

ngkat pertama yaitu sandang, pangan, d

an papan terpenuhi; yang ketiga tidak ak

an diusahakan pemuasan sebelum sese

orang merasa aman, demikian pula seter

usnya.   

 

Berangkat dari kenyataan bahwa 

pemahaman tentang berbagai kebutuha

n manusia makin mendalam penyempur

naan dan “koreksi” dirasakan bukan han

ya tepat, 

akan tetapi juga memang diperlukan kar

ena pengalaman menunjukkan bahwa u

saha pemuasan berbagai kebutuhan ma

nusia berlangsung secara simultan. Artin

ya, sambil memuaskan kebutuhan fisik, 

seseorang pada waktu yang bersamaan 

ingin menikmati rasa aman, merasa diha

rgai, memerlukan teman serta ingin berk

embang.   

  

Dengan demikian dapat dikatakan

 bahwa lebih tepat apabila berbagai keb

utuhan manusia digolongkan sebagai ra

ngkaian dan bukan sebagai hierarki. Dal

am hubungan ini, perlu ditekankan bahw

a :   

Kebutuhan yang satu saat sudah terpen

uhi sangat mungkin akan timbul lagi di w

aktu yang akan datang. 

 

Pemuasaan berbagai kebutuhan t

ertentu, terutama kebutuhan fisik, bisa b

ergeser dari pendekatan kuantitatif menj

adi pendekatan kualitatif dalam pemuasa

nnya.   

Berbagai kebutuhan tersebut tidak akan 

mencapai “titik jenuh” dalam arti tibanya 

suatu kondisi dalam mana seseorang tid

ak lagi dapat berbuat sesuatu dalam pe

menuhan kebutuhan itu.   

  

Kendati pemikiran Maslow tentan

g teori kebutuhan ini tampak lebih bersif

at teoritis, namun telah memberikan fund

asi dan mengilhami bagi pengembangan

 teori-

teori motivasi yang berorientasi pada ke

butuhan berikutnya yang lebih bersifat a

plikatif.   
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2. Teori McClelland  

(Teori Kebutuhan Berprestasi)   

 

 

Dari McClelland dikenal tentang t

eori kebutuhan untuk mencapai prestasi 

atau Need for Acievement (N.Ach) yang 

menyatakan bahwa motivasi berbeda-

beda, sesuai dengan kekuatan kebutuha

n seseorang akan prestasi. 

Murray sebagaimana dikutip oleh Winard

i merumuskan kebutuhan akan prestasi t

ersebut sebagai keinginan: “ Melaksanak

an sesuatu tugas atau pekerjaan yang s

ulit. Menguasai, memanipulasi, atau men

gorganisasi obyek-

obyek fisik, manusia, atau ide-

ide melaksanakan hal-

hal tersebut secepat mungkin dan seind

ependen mungkin, sesuai kondisi yang b

erlaku. Mengatasi kendala-

kendala, mencapai standar tinggi.  Menc

apai performa puncak untuk diri sendiri. 

Mampu menang dalam persaingan deng

an pihak lain. Meningkatkan kemampuan

 diri melalui penerapan bakat secara ber

hasil.”   

  

Menurut McClelland karakteristik 

orang yang berprestasi tinggi (high achie

vers) memiliki tiga ciri umum yaitu : 

(1) sebuah preferensi untuk mengerjaka

n tugas-

tugas dengan derajat kesulitan moderat; 

(2) menyukai situasi-situasi di 

mana kinerja mereka timbul karena upay

a-

upaya mereka sendiri, dan bukan karena

 faktor-

faktor lain, seperti kemujuran misalnya, d

an (3) menginginkan umpan balik tentan

g keberhasilan dan kegagalan mereka, d

ibandingkan dengan mereka yang berpr

estasi rendah.   

  

3. Teori Clyton Alderfer (Teori “ERG)   
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Teori Alderfer dikenal dengan akr

onim “ERG” . Akronim “ERG” dalam teori

 Alderfer merupakan huruf-

huruf pertama dari tiga istilah yaitu : E 

= Existence (kebutuhan akan eksistensi), 

R 

= Relatedness (kebutuhan untuk berhub

ungan dengan pihak lain, dan G 

= Growth (kebutuhan akan pertumbuhan

)   

  

Jika makna tiga istilah tersebut di

dalami akan tampak dua hal penting. Per

tama, secara konseptual terdapat persa

maan antara teori atau model yang dike

mbangkan oleh Maslow dan Alderfer. Ka

rena “Existence” dapat dikatakan identik 

dengan hierarki pertama dan kedua dala

m teori Maslow; “ Relatedness” senada d

engan hierarki kebutuhan ketiga dan kee

mpat menurut konsep Maslow dan “Gro

wth” mengandung makna sama dengan 

“self 

actualization” menurut Maslow. Kedua, t

eori Alderfer menekankan bahwa berbag

ai jenis kebutuhan manusia itu diusahak

an pemuasannya secara serentak. Apabi

la teori Alderfer disimak lebih lanjut akan

 tampak bahwa : makin tidak terpenuhiny

a suatu kebutuhan tertentu, makin besar 

pula keinginan untuk memuaskannya; ku

atnya keinginan memuaskan kebutuhan 

yang “lebih tinggi” semakin besar apabila

 kebutuhan yang lebih rendah telah dipu

askan; sebaliknya, semakin sulit memua

skan kebutuhan yang tingkatnya lebih tin

ggi, semakin besar keinginan untuk mem

uasakan kebutuhan yang lebih mendasa

r.   

  

Tampaknya pandangan ini didasa

rkan kepada sifat pragmatisme oleh man

usia. Artinya, karena menyadari keterbat

asannya, seseorang dapat menyesuaika

n diri pada kondisi obyektif yang dihadap

inya dengan antara lain memusatkan per

hatiannya kepada hal-

hal yang mungkin dicapainya.   

  

4. Teori Herzberg (Teori Dua Faktor)   

  

Ilmuwan ketiga yang diakui telah 

memberikan kontribusi penting dalam pe

mahaman motivasi Herzberg. Teori yang

 dikembangkannya dikenal dengan “ Mo

del Dua Faktor” dari motivasi, yaitu fakto

r motivasional dan faktor hygiene atau “p

emeliharaan”.   
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Menurut teori ini yang dimaksud f

aktor motivasional adalah hal-

hal yang mendorong berprestasi yang sif

atnya intrinsik, yang berarti bersumber d

alam diri seseorang, sedangkan yang di

maksud dengan faktor hygiene atau pem

eliharaan adalah faktor-

faktor yang sifatnya ekstrinsik yang berar

ti bersumber dari luar diri yang turut men

entukan perilaku seseorang dalam kehid

upan seseorang.   

  

Menurut Herzberg, yang tergolon

g sebagai faktor motivasional antara lain 

ialah pekerjaan seseorang, keberhasilan

 yang diraih, kesempatan bertumbuh, ke

majuan dalam karier dan pengakuan ora

ng lain. Sedangkan faktor-

faktor hygiene atau pemeliharaan menca

kup antara lain status seseorang dalam 

organisasi, hubungan seorang individu d

engan atasannya, hubungan seseorang 

dengan rekan-

rekan sekerjanya, teknik penyeliaan yan

g diterapkan oleh para penyelia, kebijaka

n organisasi, sistem administrasi dalam 

organisasi, kondisi kerja dan sistem imb

alan yang berlaku.  

 

Salah satu tantangan dalam mem

ahami dan menerapkan teori Herzberg ia

lah memperhitungkan dengan tepat fakto

r mana yang lebih berpengaruh kuat dal

am kehidupan seseorang, apakah yang 

bersifat intrinsik ataukah yang bersifat ek

strinsik   

  

5. Teori Keadilan   

  

Inti teori ini terletak pada pandang

an bahwa manusia terdorong untuk men

ghilangkan kesenjangan antara usaha y

ang dibuat bagi kepentingan organisasi 

dengan imbalan yang diterima. Artinya, a

pabila seorang pegawai mempunyai per

sepsi bahwa imbalan yang diterimanya ti

dak memadai, dua kemungkinan dapat t

erjadi, yaitu : seorang akan berusaha me

mperoleh imbalan yang lebih besar, atau

 mengurangi intensitas usaha yang dibu

at dalam melaksanakan tugas yang menj

adi tanggung jawabnya.   

  

Dalam menumbuhkan persepsi te

rtentu, seorang pegawai biasanya meng

gunakan empat hal sebagai pembanding

, yaitu :   

•Harapannya tentang jumlah imbalan ya

ng dianggapnya layak diterima be

rdasarkan kualifikasi pribadi, sepe

rti pendidikan, keterampilan, sifat 

pekerjaan dan pengalamannya;   

•Imbalan yang diterima oleh orang lain d

alam organisasi yang kualifikasi d

an sifat pekerjaannnya relatif sam

a dengan yang bersangkutan sen

diri;   
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•Imbalan yang diterima oleh pegawai lain

 di organisasi lain di kawasan yan

g sama serta melakukan kegiatan

 sejenis;   

•Peraturan perundang-

undangan yang berlaku mengenai

 jumlah dan jenis imbalan yang m

erupakan hak para pegawai   

  

Pemeliharaan hubungan dengan 

pegawai dalam kaitan ini berarti bahwa p

ara pejabat dan petugas di bagian kepeg

awaian harus selalu waspada jangan sa

mpai persepsi ketidakadilan timbul, apal

agi meluas di kalangan para pegawai. A

pabila sampai terjadi maka akan timbul b

erbagai dampak negatif bagi organisasi, 

seperti ketidakpuasan, tingkat kemangkir

an yang tinggi, sering terjadinya kecelak

aan dalam penyelesaian tugas, seringny

a para pegawai berbuat kesalahan dala

m melaksanakan pekerjaan masing-

masing, pemogokan atau bahkan perpin

dahan pegawai ke organisasi lain.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Teori penetapan tujuan (goal setting 

theory)   

  

Edwin.Locke mengemukakan bah

wa dalam penetapan tujuan memiliki em

pat macam mekanisme motivasional yak

ni : (a) tujuan-

tujuan mengarahkan perhatian; 

(b) tujuan-tujuan mengatur upaya; 

(c) tujuan-

tujuan meningkatkan persistensi; dan (d)

 tujuan-tujuan menunjang strategi-

strategi dan rencana-

rencana kegiatan. Bagan berikut ini men

yajikan tentang model instruktif tentang p

enetapan tujuan.   
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7. Teori Victor 

H. Vroom (Teori Harapan )   

 

 

Victor 

H. Vroom, dalam bukunya yang berjudul 

“Work And 

Motivation” mengetengahkan suatu teori 

yang disebutnya sebagai “ Teori Harapa

n”. Menurut teori ini, motivasi merupakan

 akibat suatu hasil dari yang ingin dicapa

i oleh seorang dan perkiraan yang bersa

ngkutan bahwa tindakannya akan meng

arah kepada hasil yang diinginkannya itu

. Artinya, apabila seseorang sangat men

ginginkan sesuatu, dan jalan tampaknya 

terbuka untuk memperolehnya, yang ber

sangkutan akan berupaya mendapatkan

nya.   

  

Dinyatakan dengan cara yang san

gat sederhana, teori harapan berkata ba

hwa jika seseorang menginginkan sesua

tu dan harapan untuk memperoleh sesu

atu itu cukup besar, yang bersangkutan 

akan sangat terdorong untuk memperole

h hal yang diinginkannya itu. Sebaliknya,

 jika harapan memperoleh hal yang diing

inkannya itu tipis, motivasinya untuk ber

upaya akan menjadi rendah.   

  

Di kalangan ilmuwan dan para pra

ktisi manajemen sumber daya manusia t

eori harapan ini mempunyai daya tarik te

rsendiri karena penekanan tentang penti

ngnya bagian kepegawaian membantu p

ara pegawai dalam menentukan hal-

hal yang diinginkannya serta menunjukk

an cara-

cara yang paling tepat untuk mewujudka

n keinginannnya itu. Penekanan ini dian

ggap penting karena pengalaman menu

njukkan bahwa para pegawai tidak selal

u mengetahui secara pasti apa yang diin

ginkannya, apalagi cara untuk memperol

ehnya.   

  

8. Teori Penguatan dan Modifikasi Per

ilaku   

  

Berbagai teori atau model motivas

i yang telah dibahas di muka dapat digol

ongkan sebagai model kognitif motivasi 

karena didasarkan pada kebutuhan sese
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orang berdasarkan persepsi orang yang 

bersangkutan berarti sifatnya sangat sub

yektif. Perilakunya pun ditentukan oleh p

ersepsi tersebut.   

  

Padahal dalam kehidupan organis

asional disadari dan diakui bahwa kehen

dak seseorang ditentukan pula oleh berb

agai konsekwensi ekstrernal dari perilak

u dan tindakannya. Artinya, dari berbaga

i faktor di luar diri seseorang turut berper

an sebagai penentu dan pengubah perila

ku.   

  

Dalam hal ini berlakulah apaya ya

ng dikenal dengan “hukum pengaruh” ya

ng menyatakan bahwa manusia cenderu

ng untuk mengulangi perilaku yang mem

punyai konsekwensi yang menguntungk

an dirinya dan mengelakkan perilaku yan

g mengibatkan perilaku yang mengakiba

tkan timbulnya konsekwensi yang merug

ikan.   

  

Contoh yang sangat sederhana ia

lah seorang juru tik yang mampu menyel

esaikan tugasnya dengan baik dalam wa

ktu singkat. Juru tik tersebut mendapat p

ujian dari atasannya. Pujian tersebut ber

akibat pada kenaikan gaji yang dipercep

at. Karena juru tik tersebut menyenangi 

konsekwensi perilakunya itu, ia lalu terdo

rong bukan hanya bekerja lebih tekun da

n lebih teliti, 

akan tetapi bahkan berusaha meningkat

kan keterampilannya, misalnya dengan b

elajar menggunakan komputer sehingga 

kemampuannya semakin bertambah, ya

ng pada gilirannya diharapkan mempuny

ai konsekwensi positif lagi di kemudian h

ari.   

  

Contoh sebaliknya ialah seorang 

pegawai yang datang terlambat berulang

kali mendapat teguran dari atasannya, m

ungkin disertai ancaman akan dikenakan

 sanksi indisipliner. Teguran dan kemung

kinan dikenakan sanksi sebagi konsekw

ensi negatif perilaku pegawai tersebut be

rakibat pada modifikasi perilakunya, yait

u datang tepat pada waktunya di tempat 

tugas. Penting untuk diperhatikan bahwa

 agar cara-

cara yang digunakan untuk modifikasi pe

rilaku tetap memperhitungkan harkat dan

 martabat manusia yang harus selalu dia

kui dan dihormati, cara-

cara tersebut ditempuh dengan “gaya” y

ang manusiawi pula.   

  

9. Teori Kaitan Imbalan dengan Prestasi.

   

Bertitik tolak dari pandangan bah

wa tidak ada satu model motivasi yang s

empurna, dalam arti masing-

masing mempunyai kelebihan dan kekur

angan, 

para ilmuwan terus menerus berusaha m
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encari dan menemukan sistem motivasi 

yang terbaik, dalam arti menggabung be

rbagai kelebihan model-

model tersebut menjadi satu model. Tam

paknya terdapat kesepakan di kalangan 

para pakar bahwa model tersebut ialah a

pa yang tercakup dalam teori yang meng

aitkan imbalan dengan prestasi seseora

ng individu.   

  

Menurut model 

ini, motivasi seorang individu sangat dip

engaruhi oleh berbagai faktor, baik yang 

bersifat internal maupun eksternal. Term

asuk pada faktor internal adalah : 

(a) persepsi seseorang mengenai diri se

ndiri;  

(b) harga diri;  

(c) harapan pribadi;  

(d) kebutuhaan;  

(e) keinginan;  

(f) kepuasan kerja; 

(g) prestasi kerja yang dihasilkan.   

  

Sedangkan faktor eksternal mempengar

uhi motivasi seseorang, antara lain ialah  

(a) jenis dan sifat pekerjaan; 

(b) kelompok kerja dimana seseorang be

rgabung;  

(c) organisasi tempat bekerja; 

(d) situasi lingkungan pada umumnya; 

(e) sistem imbalan yang berlaku dan car

a penerapannya.   

  

Fungsi Uang pada Teori Motivasi   

   

1. Teori Kebutuhan Abraham Maslow   

  

Korelasi antara uang dengan teori

 ini menurut kami adalah uang merupaka

n alat utama/sebagai sarana untuk dituk

ar dengan alat pemuas kebutuhan, kecu

ali dalam kebutuhan akan 

cinta dan harga diri. Seperti contoh, dala

m pemenuhan kebutuhan akan bahan p

angan, kita mengorbankan uang sebagai

 alat tukar untuk mendapatkannya. Tetap

i terkecuali dalam pemenuhan kebutuha

n cinta dan harga diri, uang bukanlah ala

t utama/sarana untuk pemenuhannya, te

tapi sebagai pendukung dari manifestasi 

yang ada di pikiran kita. Terkait karena k

ebutuhan cinta dan harga diri adalah keb

utuhan rohani kita.   

  

2. Teori Kebutuhan Berprestasi McClella

nd   

  

Menurut kami, uang, peranannya 

di dalam teori ini adalah sebagai pemacu

 untuk dapat menghasilkan sesuatu lebih

 dari yang telah ada saat ini. Sehingga d

apat diartikan bahwa dengan uang, indivi

du dapat dipacu secara kompetitif untuk 

menuju ke fase yang lebih baik lagi.   

  

3. Teori “ERG” Clyton Alderfer   
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Eksistensi sebagai kebutuhan, be

rkaitan dengan pemuasan kebutuhan ma

teri, sebagian bisa berupa uang, yang di

perlukan dalam mempertahankan eksist

ensi seseorang. Hubungan berkaitan de

ngan pentingnya pemeliharaan hubunga

n interpersonal. Sedangkan pertumbuha

n merupakan kebutuhan untuk perkemb

angan secara intelektual. Pemuasan tiga

 kelompok kebutuhan ini secara stimulta

n akan merupakan pendorong yang kuat

 bagi individu untuk terus memacu kinerj

anya menjadi maksimal   

  

4. Teori Dua Faktor Herzberg   

  

Teori ini mencakup dua faktor mot

ivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor

 hygiene. Menurut teori ini yang dimaksu

d faktor motivasional adalah hal-

hal yang mendorong berprestasi yang sif

atnya intrinsik, yang berarti bersumber d

alam diri seseorang. Sedangkan yang di

maksud dengan faktor hygiene atau pem

eliharaan adalah faktor-

faktor yang sifatnya ekstrinsik yang berar

ti bersumber dari luar diri yang turut men

entukan perilaku seseorang dalam kehid

upan seseorang.   

  

Fungsi uang disini adalah termas

uk dalam faktor hygiene, atau faktor yan

g sifatnya ekstrinsik. Sistem imbalan yan

g diberikan, atau besarnya imbalan yang

 sesuai dengan hasil pekerjaan, merupa

kan faktor yang berasal dari luar diri ses

eorang yang mampu mempengaruhi keh

idupan seseorang untuk bekerja lebih gi

at lagi.   

  

5. Teori Keadilan   

  

Inti teori ini terletak pada pandang

an bahwa manusia terdorong untuk men

ghilangkan kesenjangan antara usaha y

ang dibuat bagi kepentingan organisasi 

dengan imbalan yang diterima. Artinya, a

pabila seorang pegawai mempunyai per

sepsi bahwa imbalan yang diterimanya ti

dak memadai, dua kemungkinan dapat t

erjadi. Kemungkinan pertama seorang a

kan berusaha memperoleh imbalan yang

 lebih besar, atau kemungkinan kedua m

engurangi intensitas usaha yang dibuat 

dalam melaksanakan tugas yang menjad

i tanggung jawabnya.   

  

6. Teori Penetapan Tujuan Edwin Locke   

  

Teori ini mengemukakan bahwa d

alam penetapan tujuan memiliki empat 

macam mekanisme motivasi yakni tujua

n-tujuan mengarahkan perhatian, tujuan-

tujuan mengatur upaya, tujuan-

tujuan meningkatkan persistensi, dan tuj

uan-tujuan menunjang strategi-

strategi dan rencana-

rencana kegiatan. Uang disini dibutuhka
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n untuk menunjang agar pencapaian tuju

an-

tujuan tersebut dapat terlaksana dengan 

baik. Dengan penggunaan uang sebagai

 alat motivasi disini, membuat individu be

rsemangat dan termotivasi untuk menyel

esaikan tujuan yang telah ditetapkan sec

ara baik, efisien, dan maksimal.   

  

7. Teori Victor 

H. Vroom (Teori Harapan)   

  

Fungsi uang pada teori ini adalah 

akan memotivasi karyawan untuk menin

gkatkan kinerjanya dengan adanya kepa

stian tambahan imbalan yang diberikan. 

Imbalan berupa uang akan lebih meyaki

nkan karyawan bahwa harapan untuk m

endapatkannya terbuka cukup besar. 

Dan ketika seorang karyawan menyadari

 hal tersebut maka ia akan termotivasi u

ntuk berupaya mendapatkannya.   

  

8. Teori Teori Penguatan dan Modifikasi 

Perilaku   

  

Fungsi uang pada teori ini adalah 

membuat manusia cenderung mengalam

i percepatan dalam melakukan perubaha

n perilaku. Karena manusia cenderung a

kan mengulangi perilaku yang mempuny

ai konsekuensi menguntungkan bagi diri

nya dan mengelakkan perilaku yang me

nimbulkan konsekuensi yang merugikan.

   

  

Contoh sederhananya seorang sekretari

s dapat menyelesaikan tugasnya dengan

 dalam waktu singkat. Lalu ia akan mend

apatkan pujian dari atasannya, dimana p

ujian itu berujung pada kenaikan gaji yan

g dipercepat. Hal ini 

akan mendorong sekretaris untuk tidak h

anya untuk bekerja lebih tekun dan teliti t

api juga akan berusaha memodifikasi pe

rilaku dengan meningkatkan keterampila

nnya. Seperti menggunakan software ya

ng lebih canggih untuk memproses data 

yang diharapakan akan memberikan kon

sekuensi positif di kemudian hari.   

  

9. Teori Kaitan Imbalan dengan Prestasi  

 

Fungsi uang pada teori ini adalah memb

eri nilai kepuasan lebih atas prestasi yan

g telah dicapai seorang karyawan. Tingk

at prestasi karyawan dapat diukur denga

n bonus yang diberikan, misalnya dua or

ang dengan jabatan yang sama akan me

ndapatkan bonus yang berbeda bila sala

h satunya selalu tepat menyelesaikan pe

kerjaan, sering bekerja lembur, atau ber

etika baik dalam berorganisasi. Dengan 

adanya imbalan pada prestasi yang dilak

ukan dalam organisasi maka karyawan a

kan termotivasi untuk meningkatkan kine

rjanya. 
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uatu hari seorang gadis remaja 

pulang dalam keadaan 

menangis. 

 

Dan si Nenek-lah yang pertama kali 

mendapati sang cucu menangis tersedu-

sedu di halaman rumah mereka. 

 

“Kenapa kamu menangis, cucuku?” tanya 

si Nenek lembut pada sang cucu. 

 

Diceritakanlah olehnya kepada si Nenek 

bagaimana dia menjadi bahan olok-

olokan teman-temannya. Katanya dia 

tidak cantik-lah, dia bodoh-lah, dan olok- 

 

olokan lainnya. 

 

“Seperti duri mawar,” celetuk si Nenek 

tiba-tiba dan gadis tadi 

hanya memandangnyabingung. Si Nenek 

tersenyum lalu berkata pada sang cucu, 

“Semua yang ada di alam ini tercipta 

dengan memiliki tujuan dan gunanya 

masing-masing. Bukan begitu?” 

 

Gadis tadi mengangguk kecil. 

 

S 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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“Lalu duri pada mawar itu apa gunanya?” 

lanjutnya bertanya. “Hewan-hewan hama 

ataupunburung tidak merasa takut 

dengan duri mawar tersebut. Dan duri-

duri itu pun juga justru tidak membuat 

kumbang-kumbang tertarik untuk 

menyerbuki mawar.” 

 

Gadis tadi hanya terdiam tak tahu harus 

menjawab apa terhadap kata-kata si 

Nenek. 

 

Si Nenek pun 

menceritakan dongeng singkat padanya. 

 

“Tahukah kamu...? Dahulu kala saat 

mawar pertama kalinya datang ke dunia, 

ia membuat bunga-bunga lain pada 

cemburu karena kecantikannya yang 

tiada tara.” “Saking besarnya rasa 

cemburu mereka, bunga-bunga tersebut 

pun sepakat untuk mengerubungi mawar 

dan menutupinya hingga tak ada mata 

yang dapat menangkap secuil pun sosok 

mawar. Sekian waktu hal tersebut 

berlangsung hingga suatu hari mawar 

mengeluarkan sesuatu serupa kail yang 

melekat di tubuhnya agar ia bisa 

merambat memanjati bunga-bunga yang 

mengerubunginya tersebut. Sesuatu 

serupa kail yang disebut duri itulah yang 

membuat mawar berhasil melepaskan 

diri dari kerubungan bunga-bunga yang 

ingin menutupi keindahan dirinya.” 

 

Si Nenek memandangi sang cucu yang 

asyik mendengarkan ceritanya. 

 

Dengan tersenyum si Nenek 

melanjutkan, “Keindahan ada di mana-

mana di dunia ini, cucuku. Bahkan di tiap-

tiap manusia, keindahan dan kecantikan 

selalu ada. Dan karenanya pula 

dalam hidup, akan ada saja bunga-bunga 

lain yang ingin mengerubungi untuk 

membenamkan kecantikan kita. Dan jika 

kamu tak ingin terbenam teredupkan oleh 

bunga-bunga lain, maka carilah durimu, 

carilah durimu yang bisa membantumu 

memanjat melepaskan diri dari 

kerubungan bunga-bunga yang 

mengerubungimu.”
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ang yang kita kenal sekarang 

ini telah mengalami proses 

perkembangan yang panjang. 

Pada mulanya, masyarakat belum 

mengenal pertukaran karena setiap 

orang berusaha 

memenuhi kebutuhannnya dengan 

usaha sendiri. Manusia berburu 

jika ia lapar, membuat pakaian sendiri 

dari bahan-bahan yang sederhana, 

mencari buah-buahan untuk konsumsi 

sendiri; singkatnya, apa yang 

diperolehnya itulah yang dimanfaatkan 

untuk memenuhi kebutuhannya.  

  

  

Perkembangan 

selanjutnya mengahadapkan manusia 

pada kenyataan bahwa apa yang 

diproduksi sendiri ternyata tidak cukup 

untuk memenuhui seluruh 

kebutuhannya. Untuk memperoleh 

barang-barang yang tidak dapat 

dihasilkan sendiri, mereka mencari orang 

yang mau menukarkan barang yang 

dimiliki dengan barang lain yang 

dibutuhkan olehnya. Akibatnya 

muncullah sistem barter', yaitu barang 

yang ditukar dengan barang.  

  

Namun pada akhirnya, banyak 

kesulitan-kesulitan yang dirasakan 

U 
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dengan sistem ini. Di antaranya adalah 

kesulitan untuk menemukan orang yang 

mempunyai barang yang diinginkan dan 

juga mau menukarkan barang yang 

dimilikinya serta kesulitan untuk 

memperoleh barang yang dapat 

dipertukarkan satu sama lainnya dengan 

nilai pertukaran yang seimbang atau 

hampir sama nilainya. Untuk 

mengatasinya, mulailah timbul pikiran-

pikiran untuk menggunakan benda-

benda tertentu untuk digunakan sebagai 

alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan 

sebagai alat pertukaran itu adalah benda-

benda yang diterima oleh umum 

(generally accepted), benda-benda yang 

dipilih bernilai tinggi (sukar diperoleh atau 

memiliki nilai magis dan mistik), atau 

benda-benda yang merupakan 

kebutuhan primer sehari-hari; misalnya 

garam yang oleh orang Romawi 

digunakan sebagai alat tukar maupun 

sebagai alat pembayaran upah. 

Pengaruh orang Romawi tersebut masih 

terlihat sampai sekarang; orang Inggris 

menyebut upah sebagai salary yang 

berasal dari bahasa Latin salarium yang 

berarti garam.  

  

Meskipun alat tukar sudah ada, 

kesulitan dalam pertukaran tetap ada. 

Kesulitan-kesulitan itu antara lain karena 

benda-benda yang dijadikan alat tukar 

belum mempunyai pecahan sehingga 

penentuan nilai uang, penyimpanan 

(storage), dan pengangkutan 

(transportation) menjadi sulit dilakukan 

serta timbul pula kesulitan akibat 

kurangnya daya tahan benda-benda 

tersebut sehingga mudah hancur atau 

tidak tahan lama.  

  

Kemudian muncul apa yang 

dinamakan dengan uang logam. Logam 

dipilih sebagai alat tukar karena memiliki 

nilai yang tinggi sehingga digemari 

umum, tahan lama dan tidak mudah 

rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi 

nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. 

Logam yang dijadikan alat tukar karena 

memenuhi syarat-syarat tersebut adalah 

emas dan perak. Uang logam emas dan 

perak juga disebut sebagai uang penuh 

(full bodied money). Artinya, nilai intrinsik 

(nilai bahan) uang sama dengan nilai 

nominalnya (nilai yang tercantum pada 

mata uang tersebut). Pada saat itu, setiap 

orang berhak menempa uang, melebur, 

menjual atau memakainya, dan 

mempunyai hak tidak terbatas dalam 

menyimpan uang logam.  

  

Sejalan dengan perkembangan 

perekonomian, timbul kesulitan ketika 

perkembangan tukar-menukar yang 

harus dilayani dengan uang 

logam bertambah sementara jumlah 

logam mulia (emas dan perak) sangat 
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terbatas. Penggunaan uang logam juga 

sulit dilakukan untuk transaksi dalam 

jumlah besar sehingga 

diciptakanlah uang kertas  

  

Mula-mula uang kertas yang 

beredar merupakan bukti-bukti pemilikan 

emas dan perak sebagai alat/perantara 

untuk melakukan transaksi. Dengan kata 

lain, uang kertas yang beredar pada 

saat itu merupakan uang yang dijamin 

100% dengan emas atau perak yang 

disimpan di pandai emas atau perak dan 

sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh 

dengan jaminannya. Pada 

perkembangan selanjutnya, masyarakat 

tidak lagi menggunakan emas (secara 

langsung) sebagai alat pertukaran. 

Sebagai gantinya, mereka menjadikan 

'kertas-bukti' tersebut sebagai alat tukar.  

  

Sejarah uang sejak ribuan tahun. 

Pengetahuan tentang pengumpulan mata 

uang adalah studi ilmiah uang dan 

sejarahnya dalam segala bentuknya.  

  

Banyak artikel telah digunakan 

sebagai uang komoditas seperti logam 

mulia alami langka, cowrie, barley, 

mutiara, dll, serta banyak hal lainnya 

yang dipandang sebagai memiliki nilai.  

  

uang Modern (dan uang 

lama) pada dasarnya adalah tanda - 

abstraksi dengan kata lain, sebuah. 

Kertas mata uang mungkin merupakan 

jenis yang paling umum saat ini uang 

fisik. Namun, benda-benda emas dan 

perak memiliki sifat penting banyak 

uang.  

  

Non-moneter tukar: 

barter dan hadiah  

Berlawanan dengan konsepsi populer, 

tidak ada bukti dari masyarakat atau 

ekonomi yang bergantung terutama pada 

barter. Sebaliknya, masyarakat non-

moneter dioperasikan sebagian besar di 

bawah prinsip-prinsip ekonomi hadiah. 

Ketika barter benar-benar terjadi, itu 

umumnya antara dua orang asing, atau 

musuh yang potensial.  

  

Dengan barter, seseorang dengan 

objek material nilai, sebagai ukuran 

butiran, langsung bisa pertukaran objek 

untuk objek lain dianggap memiliki nilai 

yang sama, seperti binatang kecil, pot 

tanah liat atau alat. Kemampuan untuk 

melakukan transaksi sangat terbatas 

karena bergantung pada beberapa 

kebetulan inginkan. Penjual foodgrains 

harus mencari pembeli yang ingin 

membeli gandum dan juga bisa 

menawarkan sesuatu sebagai imbalan, 

penjual ingin membeli. Tidak ada media 

pertukaran umum di mana penjual dan 

pembeli dapat mengubah barang-barang 
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yang bisa diperdagangkan mereka. Tidak 

ada standar yang dapat diterapkan untuk 

mengukur nilai relatif dari berbagai 

barang dan jasa.  

  

Dalam perekonomian hadiah, 

barang dan jasa yang berguna secara 

teratur diberikan tanpa persetujuan 

eksplisit untuk hadiah atau masa depan 

(yaitu tidak ada formal pound pro quo). 

Idealnya, simultan atau rutin memberikan 

berfungsi untuk mengedarkan dan 

mendistribusikan barang-barang 

berharga dalam masyarakat.  

  

Ada beberapa teori tentang 

ekonomi sosial hadiah. Beberapa melihat 

sumbangan sebagai bentuk altruisme 

timbal balik. Interpretasi lain adalah 

bahwa status sosial diberikan sebagai 

imbalan untuk "hadiah". Perhatikan, 

misalnya, pembagian makanan di 

beberapa masyarakat pemburu-

pengumpul, dimana berbagi makanan 

adalah suatu perlindungan terhadap 

kegagalan mencari makan sehari-hari 

setiap individu. Kebiasaan ini mungkin 

mencerminkan altruisme, dapat menjadi 

bentuk asuransi informal, atau dapat 

membawa dengan itu status sosial atau 

keuntungan lainnya.  

  

 

 

Munculnya uang  

peradaban Mesopotamia 

mengembangkan ekonomi yang 

didasarkan pada komoditas uang skala 

besar. Orang Babel dan negara-negara 

tetangga mereka kota kemudian 

mengembangkan sistem pertama 

ekonomi daripada yang kita pikirkan saat 

ini dalam hal aturan tentang utang, 

hukum kontrak dan kode hukum yang 

berkaitan dengan praktek-praktek 

komersial dan milik pribadi . Uang itu 

bukan hanya penampilan, itu adalah 

sebuah kebutuhan.  

  

Kode Kode Hammurabi 

UU ca terbaik diawetkan kuno, telah 

dibuat. 1760 SM (kronologi tengah) di 

Babel kuno. Hal ini diadopsi oleh raja 

Babel keenam, Hammurabi. Sebelumnya 

koleksi hukum termasuk Kode Ur-

Nammu, raja Ur (ca. 2050 SM), Kode 

Eshnunna (ca. 1930 SM) dan Kode Lipit-

Ishtar dari Isin (sekitar 1870 sebelum JC). 

Kode-kode hukum formal peranan uang 

dalam masyarakat sipil. Mereka 

memperbaiki jumlah bunga atas utang ... 

denda untuk 'malpraktik' ... dan 

kompensasi moneter untuk pelanggaran 

hukum formal.  

  

The Shekel referensi untuk 

sebuah unit kuno berat dan mata uang. 

Penggunaan pertama istilah ini berasal 
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dari Mesopotamia sekitar 3000 SM. dan 

kembali ke massa jenis jelai yang nilai-

nilai lain yang terkait dalam metrik 

tembaga dll seperti perak, jelai perunggu, 

/ syikal pada awalnya kedua unit dan satu 

unit mata uang berat, karena pound 

sterling awalnya unit denominasi massa 

satu pon perak.  

  

Dengan tidak adanya alat tukar, 

masyarakat non-moneter dioperasikan 

sebagian besar di bawah prinsip-prinsip 

ekonomi hadiah.  

  

komoditas uang  

  

Barter memiliki beberapa 

masalah, termasuk bahwa itu 

memerlukan suatu "kebetulan inginkan." 

Misalnya, jika seorang petani gandum 

membutuhkan apa petani menghasilkan 

buah-buahan, pertukaran langsung 

adalah mustahil untuk buah musiman 

akan merusak sebelum panen. Salah 

satu solusinya adalah untuk 

perdagangan buah dari gandum secara 

tidak langsung oleh komoditas, ketiga 

"menengah",: buah dipertukarkan untuk 

produk setengah jadi ketika buah 

matang. Jika ini komoditas menengah 

tidak menuntut binasa dan dapat 

diandalkan sepanjang tahun (misalnya 

tembaga, emas, atau anggur), maka 

dapat ditukar dengan gandum setelah 

panen. Fungsi dari komoditas menengah 

sebagai penyimpan nilai dapat dibakukan 

dalam uang komoditas umum, 

mengurangi kebetulan ingin masalah. 

Dengan mengatasi keterbatasan barter 

sederhana, uang komoditi membuat 

pasar di semua lain yang lebih likuid.  

  

Banyak kebudayaan di seluruh 

dunia kemudian mengembangkan 

penggunaan uang komoditas. Kuno 

China dan Afrika yang digunakan cowrie. 

Perdagangan dalam 

sistem feodal Jepang didirikan pada koku 

- unit beras per tahun. syikal ini adalah 

unit kuno berat dan mata uang. 

Penggunaan pertama istilah ini berasal 

dari Mesopotamia sekitar 3000 SM dan 

disebut berat tertentu jelai, nilai-nilai lain 

dalam metrik tembaga dll seperti perak, 

jelai perunggu, / syikal berada di awalnya 

kedua unit mata uang dan satuan berat.  

  

Dimana perdagangan umum, sist

em barter biasanya memimpin cukup ce

pat untuk beberapa produk utama diseb

abkan kebajikan uang . Di koloni Inggris 

awal New South Wales, 

rum muncul cukup segera setelah penye

lesaian bahwa produk-

produk pasar uang paling banyak. Ketika

 suatu negara merupakan mata uang tan

pa sering mengadopsi mata uang asing. 

Dalam penjara di mana uang konvension
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al dilarang, sangat umum untuk rokok un

tuk mengambil kualitas moneter, dan se

panjang sejarah, 

emas telah membuat fungsi moneter tida

k resmi.  

  

standar mata uang  

  

Secara historis, logam, jika ada, 

umumnya telah menguntungkan untuk 

digunakan sebagai uang-proto pada 

produk seperti sapi, cowrie, atau garam, 

karena mereka berdua tahan 

lama, portabel, dan mudah dibagi. 

Penggunaan emas sebagai proto-uang 

telah ditelusuri kembali 

ke milenium keempat SM ketika orang 

Mesir digunakan emas batangan dengan 

berat didefinisikan sebagai alat tukar, 

seperti yang telah dilakukan sebelumnya 

di Mesopotamia dengan bar perak. 

Penguasa pertama yang telah resmi 

didirikan standar untuk bobot dan 

uang Pheidon . Koin pertama dicap 

(ditandai dengan otoritas dalam bentuk 

gambar atau kata-kata) dapat dilihat di 

Perpustakaan Nasional di Paris. Ini 

adalah stater dari elektrum sepotong 

kura-kura, ditemukan di pulau Aegina. Ini 

bagian yang luar biasa tanggal sekitar 

700 SM . koin elektrum juga 

diperkenalkan sekitar 650 SM di Lydia.  

  

Koin telah banyak diadopsi di seluruh Io

nia dan Yunani daratan selama abad ke-

6 

SM, akhirnya menimbulkan SM Kekaisar

an Athena pada abad ke-

5, dominasi daerah melalui ekspor mere

ka keping perak, ditambang di selatan At

tica dan Thorikos Laurion. Sebuah pene

muan utama dari perak di 

vena Laurion di 483 

SM menyebabkan ekspansi besar militer

 armada Athena. bersaing standar koin p

ada waktu itu dikelola oleh Phocaea 

Mytilene dan bagian penggunaan 

elektrum; Aegina digunakan perak.  

  

Ini adalah penemuan batu ujian 

yang membuka jalan bagi mata uang 

berbasis komoditas dan koin logam. 

logam lunak dapat diuji untuk kemurnian 

batu ujian, untuk cepat menghitung total 

kandungan logam menjadi satu. Emas 

adalah logam lunak, yang juga sulit untuk 

menemukan, padat, dan storable. 

Akibatnya, emas moneter menyebar 

sangat cepat dari Asia Kecil, di 

mana ia mendapat dipakai secara luas di 

seluruh dunia.  

Menggunakan sistem tersebut masih 

diperlukan beberapa langkah dan 

perhitungan matematis. Batu ujian untuk 

memperkirakan jumlah emas di suatu 

paduan, yang kemudian dikalikan dengan 

berat menemukan jumlah emas dalam 
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satu potong. Untuk memfasilitasi proses 

ini, konsep mata uang standar 

diperkenalkan. Kamar telah dipra-

ditimbang dan pra-paduan, selama 

produsen itu menyadari asal koin, tidak 

menggunakan batu ujian 

diwajibkan. Koin yang dicetak oleh 

pemerintah secara umum dalam proses 

hati-hati dilindungi, dan kemudian dicap 

dengan lambang yang dijamin berat dan 

nilai logam. Namun itu sangat umum bagi 

pemerintah untuk berpendapat bahwa 

nilai dana tersebut adalah lambang, dan 

dengan demikian semakin mengurangi 

nilai mata uang dengan menurunkan 

kandungan logam mulia.  

  

Meskipun emas dan perak telah u

mum digunakan untuk koin, logam lain d

apat digunakan. Sebagai contoh, 

Sparta kuno koin dilebur dari besi untuk 

mencegah warga dari terlibat dalam 

perdagangan luar negeri. Pada awal 

abad ketujuh belas Swedia tidak memiliki 

logam yang lebih mulia dan jika "piring 

uang" produk, yang lembaran besar dari 

tembaga sekitar 50 cm atau lebih panjang 

dan lebar, tepat cap dengan indikasi 

nilai.  

bagian dari logam mulia memiliki 

keuntungan menghasilkan nilai 

dalam koin sendiri - di sisi lain, mereka 

diinduksi manipulasi: pemotongan bagian 

dalam upaya untuk mendapatkan dan 

mendaur ulang logam mulia. Sebuah 

masalah besar adalah co-eksistensi 

simultan emas, perak dan koin tembaga 

di Eropa. Inggris dan Spanyol nilai 

pedagang emas lebih dari koin perak, 

seperti banyak dari tetangga mereka 

lakukan, yang menyatakan bahwa orang 

Inggris Guinea koin emas yang berisi 

mulai bangkit melawan mahkota perak 

Inggris yang berbasis di tahun 1670 dan 

1680. Oleh karena itu, uang itu akhirnya 

dihapus ke Inggris untuk meragukan 

jumlah emas masuk ke dalam negeri 

dengan kecepatan yang ada saham 

negara lain Eropa. Efek ini diperparah 

dengan para pedagang Asia tidak 

berbagi apresiasi emas sekaligus Eropa -

. Emas dan perak meninggalkan Asia 

meninggalkan Eropa dalam jumlah 

pemantau Eropa seperti Isaac Newton, 

Direktur Mint telah mengamati dengan 

perhatian.  

  

Stabilitas telah datang ke dalam 

sistem dengan perbankan nasional yang 

menjamin untuk mengubah uang ke 

emas pada tingkat yang dijanjikan, belum 

ada mudah. Risiko Bank of England 

bencana keuangan nasional di 1730s 

ketika pelanggan meminta uang mereka 

akan berubah menjadi emas dalam waktu 

krisis. Akhirnya, pedagang London 

menyelamatkan bank dan bangsa 

dengan jaminan keuangan.  
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Langkah lain dalam evolusi mata 

uang koin berubah adalah satuan berat 

menjadi unit nilai. pembedaan bisa dibuat 

antara nilai komoditi dan nilainya secara 

tunai. Perbedaannya adalah nilai-nilai ini 

adalah seigniorage.  

  

Sejarah Uang Logam Kertas di D

unia dan di Indonesia  

   

Sejarah Uang. Dalam 

perekonomian yang semakin modern, 

uang memainkan peranan yang sangat 

utama untuk seluruh aktivitas 

masyarakat. Uang sudah menjadi sebuah 

kebutuhan, bahkan uang menjadi salah 

satu penentu kestabilan serta 

perkembangan perekonomian di sebuah 

negara.  

 

Jika ditelusuri mengenai sejarah 

uang, secara terperinci bermula dari 

aktivitas tukar menukar barang yang 

berlangsung pada masa purba, lalu tukar 

menukar dengan perantara uang barang 

dan pada akhirnya uang dipakai sebagai 

alat tukar menukar seperti saat ini.  

 

Untuk memenuhi kebutuhan uang, 

pemerintah menciptakan uang melalui 

bank sentral. Berkaitan dengan 

permasalahan uang, peran instansi 

keuangan (terlebih bank) sangat besar.  

Sejak beratus-ratus tahun yang lalu, 

masyarakat sudah mengerti bahwa uang 

sangat penting peranannya dalam 

aktivitas perekonomian. Tanpa uang, 

aktivitas perekonomian menjadi amat 

terbatas.  

 

Kondisi seperti ini akan membatasi 

perkembangan ekonomi yang dapat 

diraih. Semakin maju sebuah negara, 

semakin penting peran uang dalam 

menggalakkan perekonomian.  

 

Sejarah Uang di Dunia  

Uang yang kita kenal saat ini 

sudah mengalami sistem perubahan 

yang panjang. Pada awalnya, orang-

orang belum mengetahui pertukaran 

karena tiap orang berupaya 

memenuhi kebutuhannnya dengan 

usaha sendiri. Manusia berburu 

bila ia lapar, membuat baju sendiri dari 

beberapa bahan yang sederhana, 

mencari buah-buahan untuk 

dikonsumsi sendiri ; secara singkat, apa 
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yang diperolehnya itulah yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhannya.  

 

Perubahan berikutnya 

mengahadapkan manusia pada fakta 

kalau apa yang di produksi sendiri 

nyatanya kurang 

untuk memenuhui semua kebutuhannya. 

Untuk mendapatkan beberapa barang 

yang tidak bisa dihasilkan sendiri, mereka 

mencari orang yang ingin menukarkan 

barang yang dimiliki dengan barang lain 

yang diperlukan olehnya. Mengakibatkan 

muncul lah sistem barter’, yakni barang 

yang diganti dengan barang.  

 

Kelemahan Sistem Barter  

 

Namun selanjutnya, banyak 

beberapa kesulitan yang diperoleh dari 

sistem ini. Salah satunya yaitu kesulitan 

untuk mendapatkan orang yang memiliki 

barang yang diinginkan serta ingin 

menukarkan barang yang dimilikinya dan 

kesulitan untuk memperoleh barang yang 

bisa dipertukarkan satu sama lainnya 

dengan nilai pertukaran yang seimbang 

atau nyaris sama nilainya. Untuk 

mengatasinya, mulailah muncul pikiran-

pikiran untuk memakai benda-benda 

spesifik untuk digunakan sebagai alat 

tukar.  

 

Benda-benda yang ditetapkan 

sebagai alat pertukaran itu yaitu benda-

benda yang diterima oleh umum 

(generally accepted), benda-benda yang 

dipilih bernilai tinggi (sulit didapat atau 

mempunyai nilai magis serta mistik), atau 

benda-benda yang merupakan keperluan 

primer sehari-hari ; umpamanya garam 

yang oleh orang Romawi dipakai sebagai 

alat tukar ataupun sebagai alat 

pembayaran upah. Pengaruh orang 

Romawi itu masihlah terlihat hingga 

saat ini ; orang Inggris menyebutkan 

upah sebagai “salary” yang berasal dari 

bahasa Latin “salarium” yang bermakna 

garam.  

 

Kelemahan Sistem Uang Barang  

Meskipun alat tukar sudah ada, 

kesulitan dalam pertukaran tetaplah ada. 

Kesulitan-kesulitan itu diantaranya 

karena benda-benda yang jadikan alat 
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ganti belum memiliki pecahan hingga 

pemilihan nilai uang, penyimpanan 

(storage), serta pengangkutan 

(transportation) jadi sulit dikerjakan dan 

muncul juga kesulitan akibat kurangnya 

ketahanan benda-benda itu sehingga 

mudah hancur atau tak tahan lama.  

  

Lalu muncul apa yang disebut 

dengan uang logam. Logam dipilih 

sebagai alat tukar karena mempunyai 

nilai yang tinggi sehingga disukai 

masyarakat umum, tahan lama serta tak 

mudah rusak, mudah dipecah tanpa 

mengurangi nilai, serta mudah dipindah-

pindahkan. Logam yang dijadikan alat 

tukar karena memenuhi kriteria itu yaitu 

emas serta perak.  

 

Uang logam emas serta perak juga 

dikatakan sebagai uang penuh (full 

bodied money). Berarti, nilai intrinsik (nilai 

bahan) uang sama dengan nilai 

nominalnya (nilai yang tercantum pada 

mata uang itu). Ketika itu, setiap orang 

memiliki hak menempa uang, melebur, 

menjual atau menggunakannya, serta 

memiliki hak tak terbatas dalam 

menyimpan uang logam.  

 

Diciptakannya Uang Kertas  

Searah dengan perubahan 

perekonomian, muncul kesulitan saat 

perubahan tukar-menukar yang perlu 

dilayani dengan uang logam bertambah 

lalu jumlah logam mulia (emas serta 

perak) sangat terbatas. Pemakaian uang 

logam juga sulit dilaksanakan untuk 

transaksi dalam jumlah besar maka 

diciptakanlah uang kertas  

 

Awal mulanya uang kertas yang 

beredar menjadi bukti kepemilikan emas 

serta perak sebagai alat atau 

penghubung untuk melaksanakan 

transaksi. Dengan kata lain, uang kertas 

yang beredar ketika itu adalah uang yang 

dijamin 100% dengan emas atau perak 

yang disimpan di pandai emas atau 

perak serta setiap saat bisa ditukar penuh 

dengan jaminannya. Pada perubahan 

berikutnya, orang-orang tak lagi memakai 

emas (secara langsung) sebagai alat 

pertukaran. Sebagai gantinya, mereka 

menjadikan ‘kertas-bukti’ itu sebagai alat 

tukar.  

  

Sejarah Uang di Indonesia  

Awal mulanya di 

Indonesia, uang —dalam hal ini uang 

kartal— diterbitkan oleh pemerintah 

Republik Indonesia. Tetapi sejak 

dikeluarkannya UU No. 13 tahun 1968 

pasal 26 ayat 1, hak pemerintah untuk 

cetak uang dicabut. Pemerintah lalu 

mengambil keputusan Bank Sentral, 

Bank Indonesia, sebagai satu-satunya 
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instansi yang memiliki hak menciptakan 

uang kartal. Hak untuk menciptakan uang 

itu disebut dengan hak oktroi. Rupiah 

diciptakan serta diatur penggunaannya 

oleh Bank Indonesia dengan kode ISO 

4217 IDR.  

 

Sejarah Uang di 

Indonesia pada Masa Penjajahan  

Perekonomian Indonesia 

di zaman penjajahan Belanda tak lepas 

dari peran pemerintahan kolonial Vereen

igde Oostindische Compagnie (VOC).  

VOC menyebarluaskan pemanfaatan 

mata uang Gulden Hindia-Belanda dalam 

aktivitas perekonomian di nusantara. 

Tidak hanya gulden, mata uang lain yang 

digunakan—khususnya di wilayah 

Sumatra serta Jawa adalah dolar. 

Keduanya punah karena pemerintah 

kolonial mempertegas penggunaan 

gulden.  

 

Gulden pada sejarah uang 

Indonesia pernah ditarik dari peredaran 

lantaran berukirkan Ratu Wilhelmina 

dengan rambut yang terurai. Penarikan 

dari peredaran ini dilakukan karena 

dianggap sebagai penggambaran tidak 

sopan pada seorang bangsawan.  

Gulden berjaya di Indonesia untuk waktu 

yang relatif lama. Bahkan pada saat 

pemerintahan kolonial Jepang pun mata 

uang Belanda ini masih digunakan. 

Hanya saja, pada gulden di zaman 

penjajahan Jepang tercantum 

tulisan “De Japansche Regering” (“Peme

rintah Jepang”). Tidak hanya itu, 

pemerintah kolonial Jepang juga 

mengedarkan mata uangnya sendiri, 

yakni Dai Nippon Teikoku Seihu.  

 

Tidak hanya gulden serta mata 

uang Jepang, mata uang lain yang 

pernah beredar dalam saat sejarah 

Indonesia yaitu mata uang rupiah Hindia-

Belanda. Mata uang ini dikenalkan di 

tahun 1944 namun hanya bertahan 

setahun karena terimbas peperangan 

(Perang Dunia II).  

 

Sejarah Uang di Indonesia 

Pasca Kemerdekaan  

Dalam sejarah Indonesia, mata 

uang yang secara resmi beredar pada 

awal periode kemerdekaan yaitu mata 

uang Jepang, gulden Hindia-Belanda, 

serta mata uang De Javasche Bank.  

 

Inflasi mata uang pernah 

berlangsung pada mata uang Jepang, 

berkaitan kekalahannya dalam Perang 

Dunia II. Rakyat kecil Indonesia yaitu 

pihak yang paling dirugikan atas inflasi 

itu, karena rakyat kecil Indonesia waktu 

itu paling banyak menggunakan mata 
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uang Jepang dalam aktivitas ekonomi 

sehari-hari. Kerugian rakyat kecil dalam 

sejarah uang Indonesia diperparah 

dengan di turunkannya kebijakan 

Panglima AFNEI yang menempati 

Indonesia tahun 1946.  

 

Kebijakan 

itu memuat pemberlakuan mata uang 

NICA sebagai alat transaksi resmi di 

Indonesia. Kebijakan ini menuai protes 

dari pihak pemerintah Indonesia karena 

mata uang NICA dianggap merugikan 

rakyat pribumi serta mengacaukan 

kestabilan perekonomian Indonesia yang 

baru saja merdeka.  

 

Sikap tidak setuju pemerintah 

Indonesia diperlihatkan dengan 

dikeluarkannya kebijakan larangan 

menggunakan mata uang NICA dalam 

bertransaksi. Langkah besar sejarah 

uang Indonesia yang pertama dalam 

menangani dilema pemakaian mata uang 

dengan pasukan AFNEI yaitu 

diterbitkannya ORI (Oeang Republik 

Indonesia).  

 

Pada 26 Oktober 1946, 

pemerintah Indonesia dengan tegas serta 

berani mengeluarkan mata uang baru 

serta melarang pemakaian mata uang 

asing mana pun, termasuk NICA. Rakyat 

Indonesia yang baru merdeka memberi 

dukungan sepenuhnya langkah berani 

ini. Rakyat banyak menggunakan ORI, 

sebagai lambang keberpihakannya pada 

pemerintah Indonesia.  

Pada saat pemakaian mata uang ORI 

inilah, Indonesia menggoreskan 

beberapa perubahan besar di bagian 

perbankan, seperti berdirinya Bank 

Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat 

Indonesia (BRI), dan sebagainya.  

 

Pendirian bank-bank nasional ini 

sesungguhnya ialah bentuk akuisisi 

pemerintah Indonesia pada aset-aset 

peninggalan para pemerintah di awal, 

terlebih pemerintah penjajah Jepang. 

Dalam perubahan ekonomi serta sejarah 

uang Indonesia, mata uang ORI hanya 

digunakan sampai tahun 

1949. Selanjutnya, Bank 

Indonesia mengenalkan Rupiah sebagai 

mata uang resmi Indonesia. Rupiah, yang 

berasal dari kata rupee, yakni mata uang 

India sebenarnya sudah ada sejak 

periode pemerintahan penjajahan 

Belanda, namun kalah pamor dibanding 

mata uang gulden.  
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Pertanyaan :  

  

Saya senang sekali dengan tulisan 

mas firman, begitu mengena ke saya. 

Merubah pemahaman saya, oh ya mas 

firman saya mau tanya nih. Bagaimana 

dengan praktek penyembuhan air yang 

bisa membuat orang sembuh? itu dari 

kekuatan doanya atau dari sugesti ya 

mas? karena saya pernah datang ke 

sebuah pengajian lalu diberi air, memang 

air itu membuat saya jadi lebih nyaman. 

Apakah itu karena doanya yang memberi 

air, atau karena saya ya mas?  

  

Indah W, 08133xxxxxx  

  

Jawaban :  

   

Mbak indah, terima kasih atas 

kesempatannya membaca tulisan-tulisan 

saya dan atas apresiasinya ya. Semoga 

majalah kekuatan sugesti ini memberikan 

mbak sebuah inspirasi yang 

mencerahkan dan merubah kehidupan 

anda. Ngomong-ngomong tentang air 

tadi ya, memang 

banyak dimasyarakat yang namanya air-

air penyembuhan seperti itu. Siapa yang 

membuat air itu menjadi terkesan sakti? 

Jawabannya ya tentu yang utama adalah 

diri mbak sendiri, diri mbak yang 

menyetujui sugesti dari omongan 

pemberi air itu, sehingga pikiran mbak 

membuat program bahwa air itu 

menyehatkan, maka jadinya sehat deh 

tubuh mbak. Ada pengalaman seorang 

alumni AMC yang bercerita ke saya 

bahwa dia pernah eksperimen 

memberikan air satu botol kepada 

saudaranya yang sedang sakit panas 

sambil mengatakan kalau air dalam botol 
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ini sudah diisi doa oleh 

seorang uztad dari pondok pesantren, 

dan temannya ini pun meminumnya lalu 

hasilnya temannya ini keesokan harinya 

panasnya mulai turun dan sembuh. Lalu 

temannya alumni ini berkata "wah 

memang doanya si uztad itu bagus ya, 

airnya buat saya sembuh". Nah, alumni 

ini sharing di group bahwa dia hanya 

bicara saja ke temannya seperti itu. Dari 

pengalaman alumni AMC ini tentu mbak 

indah bisa menyimpulkan sendiri bahwa 

yang membuat temannya ini sembuh 

adalah temannya itu sendri, bukan 

airnya, bukan juga karena doa. Karena air 

itu tidak diberi apa-apa dan hanya air 

kebanyakan. Inilah pentingnya 

memahami AMC sebagai satu-satunya 

metode untuk mengenali, mengontrol dan 

memaksimalkan Pikiran  

  

Pertanyaan :  

  

Sebelumnya sya begitu senang 

dengan tulisan-tulisan mas firman, begitu 

menggugah saya 

dan seolah membangunkan saya. Saya 

selalu mendownload semua edisi 

majalah kekuatan sugesti dan saya 

berencana untuk ikut kelas AMC mas, 

supaya lebh mantep. Yang saya 

tanyakan, apakah setelah masuk kelas 

AMC maka hidup saya berubah mas? 

Mohon penjelasannya.  

 Jun - boyolali  

  

Jawaban :  

  

Pak jun, terima kasih ya sudah 

membaca tulisan-tulisan saya, sudah 

menjadi pembaca setia majalah kekuatan 

sugesti. Dari ungkapan bapak, ada 

tulisan bahwa tulisan saya seolah 

membangunkan dan menggugah saya, 

bapak merasa seperti itu karena 

membaca dan memahami dengan benar 

apa yang bapak baca, bapak membaca 

dengan benar tulisan saya kan. Nah, 

kalau bapak hanya membuka tulisan-

tulisan saya tanpa membacanya dengan 

benar maka tentu tidak akan merasa 

tergugah atau membangunkan, benar 

ya?   

Begitu juga dengan ikut kelas 

AMC, kalau bapak hanya ikut saja, masuk 

ruangan kemudian duduk saja, maka 

tentu tidak akan merubah apapun, 

apalagi kalau bapak dikelas nanti tidur, 

hehe. tetapi kalau bapak nanti dikelas itu 

mendengarkan, memahami, mencatat, 

dan mau mengerjakan 

contoh2prakteknya dengan benar lalu 

bapak terapkan di kehidupan bapak, 

maka pasti hidup bapak berubah. 

Pertanyaan seperti yang bapak ajukan ini 

sering saya terima, ya untuk yang lain 

juga, kalau anda hanya ikut AMC lalu 

berharap hidup berubah maka saya 

55 MKS Edisi Oktober 2016 



jawab tidak bisa. Tetapi, kalau anda 

belajar AMC, mendengarkan dgn benar, 

mencatat, lalu menerapkannya dalam 

hidup maka saya jamin hidup anda 

berubah.  

Sehingga kalau anda seperti 

bapak jun ini yang mau ikut kelas AMC 

maka saran saya niatkan sungguh-

sungguh untuk belajar ya. Saya sudah 

membatasi peserta kelas ini untuk 

memudahkan peserta dalam memahami 

materi, sehingga anda boleh bertannya.  

  

Pertanyaan :  

 

Pak firman, apa benar bahwa 

dengan hanya mengucapkan mantra 

"saya cinta uang" sebanyak 1000x seperti 

yang pernah pak firman tulis di web itu 

bisa membuat saya mendapat uang? 

Perkenalkan saya ikhsan dari sumedang 

pak firman, saya kenal pak firman dari fb 

dan senang dengan status-status pak 

firman.  

  

Ikhsan-sumedang  

  

Jawaban :  

 

pak ikhsan di sumedang, terima 

kasih atas pertanyaanya. terima kasih 

juga sudah mengikuti saya di facebook, 

terima kasih sudah membaca tulisan-

tulisan saya. Sugesti ajaib mendapat 

uang, sepertinya ini judul artikel yang 

bapak maksud ya, ditulisan itu saya 

menuliskan "ilove money", alias "saya 

cinta uang" , memang itu benar, kalau 

anda menyetujui tulisan saya itu maka 

pasti anda mendapat rejeki yang tidak 

disangka-disangka, anda membaca 

kalimat "saya cinta uang" dengan 

sungguh-sungguh ya, dengan benar-

benar membaca.   

Kenapa saya tuliskan saya cinta 

uang, karena banyak orang tanpa 

disadari tidak suka dengan uang, banyak 

orang membenci uang. Di mulutnya 

mungkin mengatakan mau uang tetapi 

ternyata didalam hatinya, didalam pikiran

nya justru membenci uang.   

Anda mungkin menganggap saya 

aneh karena mengatakan banyak orang 

itu membenci uang, kenyataanya 

memang seperti itu,  

Itulah kenapa saya membuat mantra 

"saya cinta uang" untuk anda baca, 

karena kalau anda tidak cinta dengan 

uang, lantas bagaimana uang itu mau 

mencintai anda? benar kan?  

Dalam kelas AMC nanti baru 

terbukti bahwa banyak orang sebenarnya 

benci dengan uang, anda 

juga mugkin termasuk ya? 

 

55 MKS Edisi Oktober 2016 



 

 

 

 

  



 

 

 


