
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ebuah sugesti adalah sebuah 

saran-saran yang kita dapat dari 

orang lain, dari buku, dari televisi 

dari berbagai sumber lainnya. Semua 

sugesti masuk tanpa kita sadari, karena 

banyak dari kita biasanya hanya 

manggut-manggut saja saat membaca 

sesuatu, atau mendengarkan ceramah 

motivasi, melihat tv dsb. Tahukah anda, 

ketika anda manggut-manggut maka saat 

itulah sugesti-sugesti masuk dan menjadi 

program di pikiran anda. Lalu pikiran kita 

menjadikannya kenyataan didalam hidup 

kita. Jadi, sebenarnya hidup yang kita 

jalani terbentuk dari semua sugesti-

sugesti sejak kita mengawali kehidupan, 

yaitu sejak di dalam kandungan ibu. 

Mungkin anda baru menyadari ini, karena 

itu mulai sekarang sadarilah dengan 

sesadar sadarnya.  

Sebuah sugesti selama ini masuk tanpa 

disadari, salah satunya dari nasehat, baik 

nasehat orang tua maupun nasehat 

orang lain, nasehat teman, nasehat dari 

dari buku, nasehat dari siapapun itu juga 

bentuk sugesti. Saat kita mengiyakan, 

saat kita mengangguk maka saat itulah 

sugesti itu masuk dan menjadi program 

dalam pikiran kita lalu jadi kenyataan deh 

di hidup kita. Urusan jodoh juga 

tergantung dari sugesti kita lho, ada 

seorang perempuan usia 36 tahun yang 

mengambil kelas platinum AMC 

beberapa minggu lalu, sebut saja mbak 

Mawar hehe, mbak mawar ini cerita 

bahwa dirinya pernah pergi ke banyak 

orang (mengaku) pinter, untuk 

S 
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menanyakan tentang jodohnya, kenapa 

sampai usia sekarang masih belum juga 

menikah. Menurut mbak Mawar ini juga, 

semua orang (mengaku) pinter itu 

mengatakan kalau dirinya itu ada yang 

memagari, 

sehingga 

membuat 

laki-laki 

takut untuk 

mendekat. 

Mbak 

mawar ini 

juga bilang, 

bahwa 

semua 

orang 

(mengaku) 

pinter itu 

semuanya 

mengatakan yang sama. 

Anda mungkin juga pernah 

mengalami seperti ini, atau ada teman 

anda, saudara anda yang mengalami 

kondisi seperti mbak Mawar ini, benarkah 

itu dipagari orang? atau dipagari sendiri 

oleh mbak Mawar ini. Ketika saya 

bertanya lebih dalam, saya mengobrol 

lagi, lalu mbak mawar ini bilang ke saya 

"mas firman, saya ingat sesuatu". Saya 

pun membalasnya "ingat apa mbak?". 

Mbak mawar mulai menceritakan 

ingatannya itu, "gini mas, saya ingat 

pesan ayah saya sebelum meninggal 

dulu, saya disuruh jaga ibu, saya disuruh 

disuruh nemenin ibu, karena ibu 

sendirian, kakak-kakak saya sudah 

menikah duluan, apa data ini yang 

membuat saya tidak menikah ya mas?". 

Lalu saya menjawabnya "mbak saya mau 

nanya ya, kalau mbak menikah, maka 

apa yang mbak takutkan?". "iya itu saya 

mikir ibu saya mas" jawab mbak Mawar 

ini. 

Nah ketahuan kan apa program 

dalam pikiran mbak ini yang membuat dia 

belum menikah sampai usia sekarang itu, 

(Firman Pratama, S.T, M.T (Pakar Pikiran) 
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bukan dipagari oleh orang tetapi karena 

dipagari oleh program dalam pikirannya 

sendiri. Saya bantu untuk mengubah 

data-data yang lain didiri mbak ini, lalu 

mbak ini akhirnya mengatakan "iya, 

sekarang saya sudah plong untuk 

menikah mas, sudah lega semua pikiran 

saya". Memang benar kata orang 

(mengaku) pinter itu, kalau diri mbak 

Mawar ini memang dipagari sehingga 

tidak menikah, tapi yang memagari bukan 

orang lain melainkan diri mbak ini sendiri, 

dia yang menerima sugesti dari ayahnya 

untuk terus menjaga ibunya, sampai 

menimbulkan ketakutan kalau menikah, 

ya akhirnya tidak menikah. Tuhan selalu 

sesuai dengan sugesti-sugesti yang ada 

dalam pikiran kita, hanya kita saja yang 

belum menyadarinya. 

Jadi, jangan langsung berprasangka 

buruk kepada orang lain dengan 

mengatakan dipagari orang ya, kalau kita 

berprasangka buruk kepada orang 

seperti itu maka malah jadi kotor pikiran 

kita. Semua sumber dari kekuatan 

sugesti kita sendiri, maka kenalilah 

sugesti-sugestimu.
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ata Jodoh dan yang berusan 

dengan Jodoh selalu menjadi 

sesuatu yang serius untuk diatasi. 

Apalagi yang merasa sering putus-

nyambung dalam menjalin hubungan. 

(kayak lagu aja ya, putus-nyambung). 

Saya sering bertemu dengan banyak 

orang baik itu laki-laki dan perempuan 

yang memiliki masalah dengan JODOH, 

dalam artian merasa susah untuk 

membina sebuah hubungan agar 

berlanjut sampai ke jenjang pernikahan. 

Ada juga yang mengeluh bahwa dirinya 

susah mendapat perhatian dari lawan 

jenis. Saya pernah bertemu seorang pria 

usia 27tahun, dia bercerita kesaya bahwa 

dia mengalami kesulitan untuk menarik 

perhatian perempuan, dia merasa bahwa 

perempuan disekitarnya terkesan 

menjauh dan susah untuk membuat 

perempuan tertarik dengan dia. Mungkin 

beberapa dari anda mengalami masalah 

yang sama dengan kasus ini. Apa 

sebenarnya yang menyebabkan muncul 

istilah susah jodoh? apakah karena 

pengaruh orang lain yang katanya 

dipagari sehingga orang tidak berani 

mendekat? 

 

Kalau anda pergi mengeluhnya ke 

para spiritual, dukun atau paranormal 

yang banyak sekarang maka pasti 

jawabannya adalah diguna-guna, atau 

dipagari oleh seseorang, Anda pergi ke 

100 orang dukun/spiritual pasti juga 

menjawab yang sama, kenapa? karena 

mereka memang tahunya seperti itu, 

pengetahuan mereka seperti itu. Pernah 

ada seorang perempuan usia 30tahun 

yang menemui saya dalam keadaan 

bingung karena belum menikah dan 

setiap mau menikah selalu saja ada 

K 

Susah Mendapat Jodoh?? 
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masalah. Kemudian perempuan ini pergi 

ke seorang ustad dan mengatakan kalau 

ada seseorang yang memagari dirinya, 

dan menurut dia sudah pergi ke 5 ustad 

dan jawabannya selalu sama ada yang 

memagari. Karena itu dia menemui saya. 

 

Pertanyaanya, apa yang 

memagari?Siapa yang memagari? 

seperti apa pagarnya? Bukankah ketika 

anda mendapat “sugesti” bahwa diri 

anda dipagari, dan anda mengiyakan 

maka itu artinya anda lah yang membuat 

pagar itu, pagar adalah batasan mental 

yang anda buat sendiri. Benar kan? jadi 

siapa yang membuat pagar untuk 

menghalangi jodoh? orang lain kah? atau 

diri anda sendiri?. Kepada orang yang 

menemui saya untuk privat AMC dengan 

permasalahan Jodoh, selalu saya 

menemukan banyak hal yang membuat 

mereka sebenarnya takut untuk menikah, 

takut untuk berhubungan serius dengan 

orang lain. Lantas apakah karena 

dipagari orang lain? 

 

Banyak dari orang yang merasa 

mengalami kesulitan jodoh selalu 

mencari kambing hitan orang lain, bisa 

mantan kekasihnya atau orang lain yang 

berniat buruk kepadanya. Kalau anda 

bertanya ke saya, maka saya pasti 

menjawabnya “masalah ada di pikiran 

anda”. Dan memang kenyatannya seperti 

itu, yang membuat seseroang itu 

mengalami susah jodoh bukan karean 

pihak luar tetapi dari pikiran anda sendiri. 

Menyadari pikiran yang tidak mendukung 

untuk menikah inilah yang kadang orang 

susah menyadarinya, lalu mencari solusi 

pergi ke orang pintar dan mendapat 

jawaban kalau dipagari oleh seseorang, 

lalu diberilah amalan dan bacaan untuk 

mengatasinya. Kalau menurut saya, ada 

satu langkah ajaib yang membuat anda 

menjadi mudah untuk menarik perhatian 

orang lain, membuat anda mudah 

mendapat jodoh. 

 

Apa langkah ajaib itu? Kalau anda 

mau melakukan ini maka saya jamin anda 

LEPAS dari kesulitan mendapat jodoh. 
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Langkahnya adalah PERINDAH DIRI 

ANDA. 

 

Memperindah diri baik diri yang 

luar maupun yang dalam, diri yang luar 

anda bisa pergi ke salon untuk mencuci 

wajah dan menata rambut. Diri yang 

dalam dengan memperbaiki sikap anda, 

ramahlah dengan orang lain, bantulah 

orang lain, bersikap baiklah.Kalau ingin 

detail dibimbing ya anda bisa mengambil 

kelas privat AMC. Langkah ajaib ini 

terlihat sepele tapi memang itulah KUNCI 

UTAMAnya agar anda menjadi mudah 

untuk menarik jodoh, kalau mantranya 

nanti saya sambung di artikel berikutnya.
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uatu siang saat sedang menulis 

buku saya tentang Alpha Telepati 

di kantor Wahana Sejati, saya 

diberitahu oleh staf bahwa ada seorang 

klien yang ingin bertemu. Setelah 

dipersilahkan masuk ke ruangan saya, 

ternyata sosok seorang wanita berusia 

30tahun dengan paras yang lumayan 

cantik dan terlihat cukup pintar. Mulailah 

wanita ini bercerita bahwa tentang 

masalah yang dihadapinya, secara garis 

besar dia mengeluh bahwa merasa 

jodohnya seperti dikunci atau dipagari 

oleh seseorang agar dia tidak bisa 

menikah. Perempuan ini ingin bertanya 

bagaimana caranya mencari jodoh 

melalui kekuatan pikiran. Berikut 

ungkapan dari klien saya ini. 

“Saya sudah 5 tahun ini, kalau 

mengenal cowok pasti ada aja yang dari 

pihak cowok merasa tidak pas bahkan 

kadang cowoknya yang bersikap aneh 

dan menjauh dari saya mas. Pernah saya 

mau menikah, tapi saat menjelang 

pernikahan calon suami saya kecelakaan 

dan meninggal. Ibu saya pernah 

membawa saya ke seorang spiritual dan 

beliau mengatakan bahwa Sepertinya 

ada yang tidak senang dengan saya dan 

memagari jodoh saya. Saya pribadi tidak 

percaya tentang hal itu, makanya saya 

datang ke mas firman dan ingin belajar 

bagaimana memodifikasi pikiran saya 

dan bisa menemukan jodoh sehingga 

bisa berkeluarga secara normal” 

 

S 
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 Mungkin masalah seperti ini 

banyak dialami oleh kaum perempuan 

dijaman modern saat ini, ketika jodoh 

tidak kunjung datang bahkan ketika 

sering mengalami kegagalan dalam 

menjalin hubungan seorang pria lalu 

menganggap bahwa ada seseorang yang 

berniat jelek kepada diri sendiri dengan 

cara “gaib” yaitu memagari dirinya dari 

semua jodoh. Apakah benar memang 

seperti itu? Benarkah seolah dirinya 

dipagari dan dibuat seolah-olah menjadi 

jelek dan tidak ada yang tertarik? Lalu 

solusinya, dengan datang ke spiritual 

untuk dimintakan doa dan ritual agar 

terbuka kunci dari pagar gaib yang 

menutupi jodohnya sambil membuang 

bunga diperempatan jalan. 

 

Itulah Indonesia, dengan segala 

macam kebudayaan dan 

kepercayaannya. Jika kita beranggapan 

seperti itu, lalu dimanakah posisi 

TUHAN? sehingga siapapun bisa dengan 

mudah memagari dan menghalangi jodoh 

orang lain, seakan menjadi penguasa 

terhadap kehidupan dan mengatur 

kehidupan. Bukankah pemikiran seperti 

itu adalah pemikiran sempit dan bodoh, 

dengan menganggap bahwa jodoh kita 

dipagari dan dikunci oleh orang lain. 

Masalah jodoh adalah masalah 

hati,dimana ketika dua orang yang 

berlainan jenis merasa nyaman dan 

menemukan kecocokan serta merasa 

saling memenuhi dalam segala hal maka 

itu dikatakan berjodoh.  

 

08 MKS Edisi November 2016 



Sebab jodoh, adalah urusan dari 

pikiran bawah sadar bukan urusan dari 

pikiran sadar.  Anda ingat lagu yang 

dibawakan oleh Agnes Monica, “cinta itu 

tak ada logika”? Logika terletak di pikiran 

sadar, sedangkan pikiran bawah sadar 

tanpa mengenal hati melainkan 

menggunakan perasaan alias “rasa”, jadi 

ketika kita menentukan pilihan untuk 

menikah selamanta dengan orang lain 

gunakan bawah sadar anda bukan 

menggunakan logika. Anda rasakan, 

anda hayati apakah benar sosok calon 

suami/istri anda itu benar-benar 

memberikan rasa nyaman kepada hidup 

anda? memberikan rasa aman? dan 

memberikan ketenangan? Sebab jika 

nyaman, aman dan tenang sudah ada 

dalam kehidupan maka semua aktivitas 

terasa ringan dan mudah. 

 

Kalau begitu, untuk mencari jodoh 

harus menggunakan kekuatan pikiran 

bawah sadar kan? Kalau begitu, kita tidak 

perlu memikirkan jodoh itu datangnya 

dari arah mana yang penting bisa 

membuat nyaman. Agar seseorang 

tertarik kepada kita dan mau diajak serius 

menuju pernikahan maka yang perlu 

dilakukan adalah terus “mempercantik” 

diri bukan hanya dari segi fisik tapi dari 

sisi psikis, sebab kecantikan dari dalam 

hati akan memancar ke luar melalui 

semua tubuh anda. Dalam hati artinya 

adalah dalam pikiran bawah sadar, untuk 

mempercantiknya maka isilah pikiran 

bawah sadar kita dengan hal-hal yang 

cantik dan mempesona bukan malah diisi 

dengan hal-hal yang negatif. 

 

 

Bagi para perempuan, cobalah 

untuk mengisi pikiran bawah sadar 

dengan hal-hal yang positif agar 

gelombang pikiran yang dipancarkan 

juga berisi hal positif sehingga akan 

menarik para laki-laki yang juga memiliki 

pikiran positif. Daripada memikirkan dan 

berprasangkan buruk kepada orang lain 

dengan menganggap ada yang 

memagari atau mengunci jodoh sangat 

lebih bermanfaat jika kita terus 

mempercantik isi dari pikiran bawah 

sadar kita. 
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eringkali masih banyak 

kesalahpahaman dimasyarakat 

yang menganggap bahwa 

proses Hipnosis bisa membuat 

seseorang bicara jujur. Biasanya saya 

mendapat pertanyaan seperti itu, yaitu 

tentang hipnosis membuat kejujuran 

dalam kasus rumah tangga, seperti 

beberapa hari lalu, saya ingat ada 

seorang suami yang menelepon saya, 

lalu bertanya "pak firman, saya ada 

masalah rumah tangga, saya merasa istri 

saya selingkuh karena pernah saya 

membuka sms yang isinya sayang-

sayang, tapi istri saya bilang kalau itu 

hanya iseng saja, saya ingin 

menghipnotis istri saya agar dia jujur 

sejauh mana hubungannya dengan lelaki 

lain itu". Pernah juga kasusnya 

sebaliknya, yaitu seorang istri yang ingin 

mengetahui kejujuran suaminya tentang 

rasa sayang dan kemana uang 

dikeluarkan. Ya, tidak jauh dari urusan 

rumah tangga. Apakah bisa seperti itu?  

Persepsi di masyarakat yang 

menganggap bahwa hipnotis bisa 

dijadikan sarana membuat kejujuran 

S 
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adalah hasil dari tayangan tv, dimana ada 

seseorang yang tampak tertidur, tampak 

lho ya, bukan tidur beneran, orang itu 

ditanya-tanya lalu menjawab yang 

seolah-olah jujur. Dikatakan seolah-olah 

jujur sebab tidak diketahui apa ukuran 

jujurnya. Apakah karena berbeda bicara 

ketika mata masih terbuka dan setelah 

mata tertutup, lalu dianggap pernyataan 

yang keluar dari orang yang tampak tidur 

itu dianggap jujur? Tidak benar juga kan 

seperti itu. Contohnya,ketika saya 

ditanya,"makan apa tadi?", ketika mata 

masih terbuka saya bilang makan soto, 

tapi ketika saya pejam mata, maka saya 

mengatakan "makan sate". Lalu yang 

mana dianggap jujur? Yang soto, apa 

sate? 

Tidak bisa kan dijadikan sebagai 

jaminan bahwa yang jujur adalah saat 

saya bicara sambil mata terpejam. 

Kecuali ada rekaman cctv dimana saya 

makan tadi, baru itu dijadikan sebagai 

bukti bahwa saya makan apa. Banyak 

orang menganggap apa yang ada di 

acara itu adalah sebuah bukti kejujuran 

padahal kan hanya perbedaan penyataan 

antara saat membuka mata dengan 

memejamkan mata. Karena alasan inilah, 

rekaman hipnotis tidak bisa dijadikan alat 

bukti, dan tidak bisa dijadikan jaminan 

kejujuran, apalagi di KPK dan kepolisian, 

sama sekali tidak dianggap. 

Lalu, apakah bisa dengan hipnotis 

seseorang bicara jujur? kalau 

pertanyaannya bisa atau tidak bisa, maka 

saya sebagai pakar pikiran mengatakan 

BISA, ya..dengan menghipnotis 

seseorang bisa mengetahui seseorang 

itu jujur atau tidak. Yang menjadi 

persoalan adalah apakah orangnya 

bersedia atau tidak. Kalau orangnya 

bersedia, maka pasti bisa untuk 

mengetahui jujurnya, tapi kalau orangnya 

menolak maka ya pasti ada sesuatu. 

Saya teringat, pernah diminta 

bantuan oleh salah satu perusahaan 

layanan tv kabel di surabaya, mereka 

mengatakan sering kehilangan perangkat 

dihari minggu, dimana karyawan libur tapi 

ada beberapa karyawan yang piket, nah 

semua karyawan ini tidak ada yang mau 

mengaku. Dan celakanya, belum ada 

Seandainya kejujuran bisa terlihat seperti cerita pinokio,  

maka pasti mudah melihat mana orang yang bohong atau jujur 

- Firman Pratama - 
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cctv di gudang perangkat. Saya diundang 

untuk melihat siapa yang berbohong, 

saya gunakan metode hipnosis versi 

saya untuk melihat kejujuran orang-orang 

itu. Dari 3 orang yang saya lakukan 

"hipnotis" meskipun tidak tertidur, 

akhirnya saya sampai ke satu kesimpulan 

ada 1 orang yang memang mencuri, dan 

dengan sedikit "sugesti mengharukan", si 

pelaku ini mengaku sambil menangis 

bahwa dia yang mengambil perangkat tv 

kabel di gudang dan dijual karena 

anaknya sedang sakit sehingga butuh 

dana tambahan. 

Jadi, kalau pertanyaannya apakah 

bisa membuat jujur, maka saya jawab 

bisa. Tapi, kalau anda bertanya apakah 

JAMINAN untuk bicara jujur maka saya 

jawab belum tentu, dan tidak bisa 

menjamin. Yang bisa menjamin benar 

kejujuran adalah perangkat deteksi 

kebohongan. 
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etika saya menikmati makan 

siang di salah satu mall di 

Surabaya siang tadi, tiba-tiba ada 

seseorang yang menghampiri meja saya 

dan menyalami saya, “mas firman kan, 

wah lagi makan siang nih”. Sambil 

mengingat lagi wajah orang ini, saya 

menjawabnya “iya pak, gimana kabarnya, 

wah..bapak D” saya langsung teringat 

dengan orang ini yang merupakan alumni 

kelas AMC platinum satu bulan yang lalu. 

Dia datang mendekati saya dengan 

seorang wanita yang umurnya terlihat 

lebih mudah dari beliau. Seingat saya 

bapak ini sudah berusia 35tahunan dan 

waktu sebulan yang lalu dia berkata 

bahwa merasa susah mendapatkan 

pendamping. 

 

Saya persilahkan mereka 

bergabung dengan saya, karena sayapun 

makan sendirian saja hanya ditemani 

notebook. Bapak ini terlihat tersenyum 

dengan semangat sambil 

memperkenalkan perempuan yang 

dibawanya dengan nama N sebagai 

calon istrinya. Bapak ini sambil tertawa 

mengatakan, jika calon istrinya ini adalah 

hasil dari belajar AMC. Sebelum saya 

berbicara, saya mencoba Tanya kepada 

calon istrinya apakah dia tahu AMC. Dan 

ia menjawab sudah dijelaskan oleh bapak 

D ini dan juga sudah mempraktekkan 

K 
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teknik  AMC itu yang diajarkan oleh calon 

suaminya. Saya lega jika wanita itu sudah 

memahami apa itu Alpha Mind Control, 

sebab jika belum memahami AMC bias-

bias dianggap melakukan praktek mistis 

deh calon suaminya. he.he.. 

 

Karena bagi anda mungkin yang 

membaca tulisan-tulisan saya, 

menganggap metode AMC adalah 

metode yang mustahil anda lakukan 

sebab terkesan ajaib dan mistis. Itu 

sangatlah wajar sebab selama ini pikiran 

kita memang selalu diisi dengan hal-hal 

yang mistis dan aneh, sehingga ketika 

mendengar istilah menarik jodoh, 

memagari diri, uang gaib, telepati dan 

sahabar virtual langsung terasosiasi 

dengan hal yang tidak masuk akal dan 

mistis. Benar kan? Karena memang 

itulah niat saya dalam membuat program 

AMC adalah untuk menyadarkan 

masyarakat bahwa semua hal-hal aneh 

itu dapat kita lakukan sebab sudah ada 

perangkatnya dalam diri kita yatu pikiran 

kita. Dengan mengenali cara kerja pikiran 

maka kita bisa membuat hal-hal yang 

selama mistis menjadi logis. Termasuk 

menarik jodoh dengan telepati?pasti 

anda juga bingung dengan kalimat saya 

ini, bagi anda yang belum 

mempelajarinya pasti bingung 

Kembali ke laptop..:), bapak D lalu 

bercerita kepada saya bahwa sehabis 

mengikuti kelas platinum AMC banyak 

perubahan yang terjadi pada dirinya, 

seolah-olah keajaiban demi keajaiban 

terjadi kepada dirinya. Bisnisnya jauh 

lebih baik, kemampuan dia dalam 

berkomunikasi dan bernegoisasi juga 

meningkat, dan menurut dia yang 

terpenting adalah keikhlasan dan 

kepasrahan kepada Tuhan benar-benar 

terasa sangat dalam, sehingga hidup 

menjadi jauh lebih ringan dan lepas serta 

penuh dengan keyakinan  diri. Lalu 

dengan tersenyum dia berkata “anehnya, 

saya bisa bertemu dengan calon istri 

saya ini di kereta api, duduk disamping 

saya dan saya entah kenapa merasa 

tertarik langsung berani berbicara 

dengan dia, terus jadi deh sampai 

sekarang” 

 

Bapak ini melanjutkan 

ceritanya,bahwa sehabis mengikuti kelas 

platinum AMC yang 3 hari, dia membuat 

karyawan virtual yang tugasnya 

mencarikan pasangan yang sesuai 

dengan keinginan dia, nah itulah yang 

membuat dia bertemu dengan calon 

istrinya di kereta. Bapak D ini, 

diberitahukan oleh karyawan virtualnya 

bahwa inilah wanita yang diidamkan, dan 

menyuruhnya untuk langsung mengajak 

bicara. Ajaibnya, setelah berbincang 

sepanjang perjalanan kereta dari 

Surabaya ke Jakarta, bertukar nomor 
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telepon dan pin bbm, maka terlihat 

kecocokan dari situlah muncul 

keberanian dari bapak ini untuk melamar, 

dan wanita ini pun menerimanya. 

Keajaiban ini yang bapak D tidak pernah 

rasakan, namun setelah menggunakan 

pikirannya secara efektif dia mengatakan 

semua menjadi jauh lebih mudah. 

Termasuk jodoh pun bisa didatangkan 

dan dipertemukan melalui kekuatan 

pikiran dengan ijin Tuhan tentunya. Pada 

kasus bapak ini, dia merasa susah 

mendapatkan calon pendamping karena 

sebenarnya dia tidak mengetahui pasti 

apa keinginannya, seperti apa pasangan 

hidup yang diinginkan dan bagaimana 

mencarinya serta merasa belum siap. 

Bagi anda yang mengalami masalah 

yang sama, mungkin dengan bapak D, 

cobalah mendefiniskan lebih jelas seperti 

apa pasangan hidup yang anda inginkan 

yang sesuai dengan kriteria anda serta 

persiapkan diri. Katakan kepada diri 

sendiri “Tuhan..saya siap untuk menjadi 

pasangan hidup untuk seseorang 

yang………………(anda isi dengan 

krtiteria anda). 

 

Anda yang menentukan jalan 

hidup anda, termasuk pasangan anda, 

maka mintalah jodoh itu dengan detail 

agar Tuhan juga memberikannya. 
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elupakan masa lalu adalah 

hal tersulit bagi sebagian 

besar orang, karena banyak 

yang datang ke tempat praktek 

hipnoterapi saya mengeluhkan ingin 

melupakan masa lalunya khususnya 

dalam hal percintaan, sebab mereka 

merasa selalu teringat dengan kisah 

asmara di masa lalu yang mengakibatkan 

dirinya susah untuk melangkah 

(baca=move on) untuk menjalin 

hubungan dengan orang lain. 

 

Penyebab melupakan masa lalu 

adalah karena pengalaman dimasa lalu 

itu terlalu indah atau terlalu menyakitkan. 

Jadi masalah utama adalah karena kita 

memunculkan perasaan TERLALU, 

dengan sikap terlalu maka pikiran bawah 

sadar kita akan terus mengumpulkan 

data-data yang berkaitan dengan 

peristiwa tersebut. Misalnya, suatu 

hubungan yang dianggap TERLALU 

indah, tetapi tiba-tiba satu pihak 

memutuskan begitu saja maka pihak 

yang lain karena sudah terlanjur 

menganggap TERLALU indah maka 

menjadi susah untuk melepaskan 

hubungan itu. Karena sudah telanjur 

tersimpan di memori bawah sadar, 

bahwa hubungan yang paling indah 

dalam hidup adalah hubungan percintaan 

saat itu. Lalu ketika ingin memulai 

hubungan yang baru maka muncullah 

sikap untuk melakukan perbandingan 

dan pertanyaan dalam hati, apakah bisa 

ada hubungan yang lebih indah dari 

hubungan cinta sebelumnya? 

Begitu juga sebaliknya, jika 

hubungan yang di masa lalu adalah 

peristiwa yang TERLALU menyakitkan 

maka memori di bawah sadar juga 

banyak menyimpan semua yang 

menyakitkan, sehingga ketika ingin 

memulai hubungan baru selalu muncul 

ketakutan dan kekhawatiran tentang 

pengulangan peristiwa yang lalu. Tentu 

saja hal ini akan mengakibatkan 

M 
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ketakutan untuk memulai hubungan 

dengan siapapun. 

Maka dari itu, bersikap TERLALU 

berdampak negatif terhadap langkah kita 

ke depan. jadi teringat sebuah ayat di Al-

Quran [7:31] Hai anak Adam, pakailah 

pakaianmu yang indah di setiap 

(memasuki) mesjid, makan dan 

minumlah, dan janganlah berlebih-

lebihan.Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berlebih-

lebihan. 

Niat untuk melupakan peristiwa masa 

lalu, secara teori pikiran tidak dapat 

dilakukan sebab data memori sudah 

terlanjur masuk ke pikiran bawah sadar 

kita 

. 

Ada Tiga Langkah sederhana 

untuk melupakan masa lalu 

 

1. Keberanian untuk mengurangi Level 

dari kata TERLALU dari 10 menjadi 5, 

walaupun masih TERLALU tapi sudah 

tidak lagi besar dan tebal tetapi menjadi 

“terlalu”. Dengan melakukan pengubahan 

ini maka diharapkan seluruh sikap dan 

respon anda terhadap masa lalu itu juga 

turut berkurang. Dengan berkurangnya 

kata “terlalu” maka diri anda juga pasti 

mulai siap untuk melangkah…benar? 

2. Membuang semua benda disekitar 

anda yang berkaitan dengan peristiwa 

atau masa lalu tersebut, sebab ketika 

anda melihat benda-benda yang 

berkaitan dengan peristiwa itu pasti 

langsung memicu pikiran bawah sadar 

untuk kembali mengingat secara cepat 

peristiwa masa lalu tersebut. Apapun itu 

bendanya, baik itu benda yang mahal 
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atau yang sangat kecil jika ada kaitannya 

dengan peristiwa masa lalu itu sangat 

wajib untuk disingkirkan. 

 

3. Membuat Tulisan, “Saya siap untuk 

melangkah”, anda tempel dimanapun 

tempat yang mudah dilihat, paling saya 

sarankan adalah di handphone anda, 

bagi pengguna blackberry bisa anda 

jadikan display profile dan status anda. 

Bagi yang menggunakan facebook, 

ubahlah time line cover anda dengan 

gambar yang bertuliskan “saya siap 

melangkah”. Dengan anda melihat tulisan 

tersebut setiap hari maka pikiran bawah 

sadar anda akan perlahan demi perlahan 

mulai terisi dengan kesiapan untuk 

melangkah menuju masa depan yang 

lebih baik. 

 

Bagi anda yang serius melakukan 

3 langkah diatas, saya jamin anda dapat 

terus melangkah walaupun memiliki 

masa lalu yang menurut anda saat ini 

susah untuk dilupakan. Maka, saran 

saya..Janganlah memaksa untuk 

melupakan, sebab semakin memaksa 

melupakan justru semakin teringat. 
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abibie dan Ainun saat-saat 

sebelum berpisah  

Siapakah Hasri Ainun 

Habibie? Kenapa ia begitu dibanggakan 

oleh B. J. Habibie? Dari penelesuran 

saya, ternyata apa yang dilakukan oleh 

Habibie adalah suatu hal sangat wajar. 

Bahkan jika laki-laki lain yang 

mempersuntingnya, maka pasti mereka 

akan melakukan hal yang sama. Ini 

bukanlah suatu hal yang berlebihan. 

Setidaknya terlihat dari bagaimana ia 

melakoni hidup sepanjang sejarahnya. 

Sejak kecil hingga meninggal dunia, ia 

adalah seorang perempuan yang nyaris 

sempurna. 

Saya mendapatkan banyak 

informasi mengenai kehidupan Ainun 

Habibie dari internet.Beberapa referensi 

saya sertakan dalam bagian akhir tulisan 

ini. Salah satu sumber yang sangat 

membantu saya adalah buku biografi 

Habibie yang ditulis oleh Makmur Makka. 

Selain itu informasi yang tidak kalah 

penting berasal dari ungkapan-ungkapan 

pendek dari beberapa tokoh yang saya 

dapatkan di internet. 

Tulisan ini adalah untaian dari 

penelusuran saya di internet. Saya 

membagi tulisan ini tidak terlalu periodik 

karena tidak ada data yang cukup untuk 

melakukan itu. Meskipun beberapa 

bagian nampak seperti sebuah 

periodesasi, namun isi di dalamnya 

terkadang meloncat dari satu peride ke 

periode lainnya. Tujuan utama tulisan ini 

tidak lain untuk mengenal dan 

mengenang Ibunda Bangsa yang telah 

berpulang kerahmatullah 22 Mei 2010 

yang lalu. Semoga bermanfaat! 

Latar Belakang keluarga 

Hasri Ainun Habibie atau lebih 

popular dengan Ainun Habibie memiliki 

nama asli Hasri Ainun Besari. Hasri Ainun 

adalah nama dari bahasa Arab yang 

berarti seorang anak yang memiliki mata 

yang indah. Ainun merupakan anak 

keempat dari delapan bersaudara dari 

orang tua bernama H.Mohammad Besari. 

H 

Aku tidak bisa berjanji untuk menjadi istri yang baik. 

Tapi aku berjanji akan selalu mendampingi kamu. 

- Ainun Habibie - 
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Ia dilahirkan di Semarang, Jawa Tengah 

pada tanggal 11 Agustus 1937. 

Keluarga Ainun adalah keluarga yang 

mencintai pendidikan. Salah satu orang 

yang paling penting dalam 

mendorongnya untuk rajin belajar adalah 

ibunya. Ibu dari Ainun Habibie 

merupakan tokoh penting di balik 

kesuksesan putrinya dalam pendidikan. 

Pendidikan dan Pekerjaan 

Ainun menyelesaikan pendidikan 

dasarnya di Bandung. Namun saya 

belum menemukan data yang pasti nama 

sekolahnya. Ia melanjutkan pendidikan di 

SLTP dan SLTA yang juga di Bkota yang 

sama. Sekolahnya di LSTP bersebelahan 

dengan sekolah B.J. Habibie yang 

kemudian menjadi suaminya. Bahkan 

saat di LSTA mereka belajar di sekolah 

yang sama. Hanya saja Habibie menjadi 

kakak kelasnya. Setelah menamatkan 

pendidikan SLTA, ia merantau ke Jakarta 

untuk elanjutkan pendidikan. Ainun 

mengambil Fakultas Kedokteran di 

Universitas Indonesia, Jakarta. Ia lulus 

sebagai dokter pada tahun 1961. 

Berbekal ijazah kedokteran dari 

Fakultas Kedokteran Universitas 

Indonesia tersebut, Ainun Habibie 

diterima bekerja di rumah sakit Cipto 

Mangunkusumo, Jakarta. Di RSCM 

Ainun bekerja di bagian perawatan anak-

anak. Kesan pertama dengan pekerjaan 

ini secara tidak langsung menjadikan 

Ainun sangat perhatian pada kondisi 

anak-anak sepanjang hayatnya. Saat 

bekerja di sana ia tinggal di sebuah 

asrama di belakang RSCM, tepatnya di 

Jalan Kimia, Jakarta. Ia bekerja di rumah 

sakit tersebut hanya setahun saja, 

sampai tahun 1962. Setelah menikah 

dengan Habibie pada tahun 1962 itu juga, 

ia harus meninggalkan pekerjaan 

sebagai dokter anak lalu ikut dengan 

suaminya pergi ke Jerman untuk 

menyelesaikan pendidikan. 

Kisah CInta dan Pernikahan 

 Makmur Makka, penulis Biografi 

Habibie mendapatkan informasi menarik 

mengenai kisah cinta Habibie. Ternyata 

cinta Ainun dan Habibie sudah bersemi 

sejak mereka remaja. Ainun mengaku 

kalau ia dan Habibie sudah kenal sejak 

kecil, bahkan sekolah menenagah 

mereka berdekatan. Pada tahun 1986, 

Majalah Femina memuat cerita mengenai 

kisah ini. Ainun saat itu mengatakan: 

“Kami kenal sejak kecil, dia teman 

bermain kelereng kaka saya. Rumah 

kami berdekatan ketika di Bandung. Di 

SLTP letak sekolah kami bersebelahan. 

Di SLTA malah satu sekolah, hanya Rudy 

(panggilan Habibie) satu kelas lebih 

tinggi. Dia selalu menjadi siswa paling 

kecil dan paling muda di kelas, begitu 
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juga saya. Guru dan teman-teman acap 

kali berkelakar menjodoh-jodohkan kami. 

Yah, gadis mana yang suka diperolok 

demikian?” 

Ainun dan Habibie memang 

banyak kesamaan sehingga mereka 

sering dijodoh-jodohkan oleh guru dan 

teman-temannya. Antara lain mereka 

sama-sama anak ke empat dari delapan 

bersaudara; sama-sama dibesarkan 

dalam keluarga yang berpendidikan. 

Selain itu mereka juga menjadi anak-

anak yang beruntung karena memiliki ibu 

yang mendorong mereka untuk 

mengutamakan pendidikan. Kesamaan 

lain adalah, mereka sama-sama tinggal di 

Bandung dan sekolah di tempat yang 

sama. Yang tidak kalah unik adalah, 

mereka sama-sama hobi berenang. 

Kisah cinta antara dua anak 

manusia ini memang sudah terlihat sejak 

mereka sama-sama sekolah. Rasa cinta 

tersebut mulai terbesit saat mereka 

sekolah di SMAK Dago, Kota Bandung. 

Ainun adalah seorang gadis yang sangat 

suka berenang. Karena terlalu banyak 

dan sering berenang, kulitnya menjadi 

lebih hitam. Pada suatu hari, saat jam 

istirahat belajar, Habibie lewat di 

depannya. Saat melihat Ainun  Habibie 

mengatakan: “Hei, kamu sekarang kok 

hitam dan gemuk?” Ungkapan ini 

menjadikan Ainun berfikir dan merasakan 

sebuah getaran aneh di dalam dadanya. 

“Apakah Habibie perhatian padanya?” 

Apalagi teman-temannya heran dengan 

kejadian itu dan mengatakan kalau 

Habibie memang perhatian padanya. 

Memang, saat itu Ainun memang menjadi 
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pujaan di sekolahnya dan menjadi 

incaran banyak siswa laki-laki, termasuk 

Habibie. Habibie pernah mengomentari 

tentang Ainun dengan ungkapan: “Wah 

cakep itu anak, si item gula Jawa”. 

Namun mereka berpisah cukup 

lama. Setelah lulus SMA, Habibie 

melanjutkan pendidikannya ke ITB 

Bandung, namun tidak sempat selesai. 

Habibie  dikirimkan oleh orang tunya ke 

luar negeri untuk melanjutkan 

pendidikan. Adalah ibunya yang sangat 

semangat menyuruhnya belajar ke 

negeri  “Panzeer” tersebut. Ia berangkat 

dengan biaya dari orang tunya sendiri, 

dan  tidak mendapat beasiswa 

pemerintah Indonesia, namun 

pemerintah memberinya izin belajar ke 

sana. Lalu ia berangkat ke Jerman Barat, 

untuk melanjutkan pendidikan di sana. Ia 

masuk ke Universitas Technische 

Hochscheule di kota Achen, Jerman. 

Tahun 1960 terhitung Habibie tidak 

pulang ke Indonesia selama tujuh tahun. 

Ini membuatnya sangat home sick, 

terutama ia sangat ingin mengunjungi 

pusara Bapaknya. 

Setelah menanti agak lama, 

akhirnya Habibie punya kesempatan 

pulang ke Indonesia. Saat Habibie pulang 

ke Indonesia, ia berkesempatan 

menziarahi makam bapaknya di Ujung 

Pandang. Menjelang lebaran ia pulang ke 

Bandung dan bertamu ke rumah 

tetangganya yang lama, keluarga Ainun. 

Saat itu pula Ainun secara kebetulan 

sedang mengambil cuti  dari tempat 

kerjanya di RSCM dan pulang ke 

Bandung. Di sanalah cinta lama bersemi 

kembali setelah sekian lama mereka 

tidak bersua. Saat berjumpa dan bertatp 

mata Habibie mengatakan: “Kok gula 
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Jawa sekarang sudah menjadi gula 

pasir?”. Pertemuan mereka berlanjut di 

Jakarta. Habibie mengikuti Ainun yang 

kembali ke Jakarta untuk masuk kerja di 

RSCM. Di Jakarta Habibie tinggal di Jl. 

Mendut, rumah kakaknya yang tertua. 

Keakraban dua insan dalam cinta  

Sama-sama tinggal di Jakarta 

membuat cinta mereka semakin 

bersemi. Mereka saling berjanji untuk 

sering bertemu dan merindukan satu 

sama lain. Habibie kerap menjemput 

Ainun yang bekerja di RSCM. Pada 

malam hari mereka pacaran dan 

melewati waktu dengan sangat indah. 

Sesekali mereka naik becak dengan jok 

tertutup, meskipun sebenarnya malam 

tidak diguyur hujan. Dan ketika mereka 

semakin dekat, Habibie menguatkan hati 

untuk mejatuhkan pilihannya pada Ainun. 

Ia melamar Ainun dan mempersunting 

menjadi istrinya. 

Ainun disunting oleh BJ Habibie 

menjadi istrinya pada tanggal 12 Mei 

1962. Mereka menghabiskan bulan madu 

di tiga kota. Kaliurang, Yogyakarta, 

dilanjutkan ke Bali lalu diakhiri di Ujung 

Pandang, daerah asal B. J. Habibie. Dari 

pernikahan ini mereka dikaruniai dua 

orang putra; llham Akbar dan Thareq 

Kemal dan enam orang cucu. Namun 

demikian dalam penganugerahan gelar 

Doktor kehormatan kepadanya oleh 

Universitas Indonesia, Habibie 

mengatakan kalau ia punya cucu ribuan 

jumlahnya: “Saya mau garis bawahi. Di 

usia saya yang 74 tahun ini, anak biologis 

saya cuma dua. Cucu biologis saya 

hanya enam. Tetapi anak cucu intelektual 

saya ribuan jumlahnya.” Tentu saja yang 

dimaksudkan Habibie adalah 

mahasiswanya yang tersebar di berbagai 

belahan dunia. 

Menjadi Ibu dua Pangeran 

Setelah menikah Ainun ikut 

dengan Habibie yang harus 

menyelesaikan pendidikan doktoralnya di 

Jerman. Kehidupan awal di sana dilalui 

dengan perjuangan yang luar biasa. 

Setidaknya ia harus bersabar dengan 

pendapatan yang teramat kecil dari 

beasiswa Habibie. Namun dengan tekun 

dan sabar ia tetap menyertai Habibie. 

Bahkan untuk menghemat ia menjahit 

sendiri keperluan pakaian bayi yang 

dikandungnya. Dan disanalah ia 

mengandung dua putranya, melahirkan 

dan mebesarkannya. 

Ainun adalah seorang ibu yang 

sangat bertanggung jawab dalam 

mebesarkan anak-anaknya. Sejak kecil ia 

membiasakan anak untuk 

mengembangkan kepribadian mereka 

sendiri. Ia membebaskan anak-anak 
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untuk berani bertanya tentang hal yang 

tidak diketahuinya. Dan Ainun akan 

memberikan jawaban jika ia mampu atau 

ia akan meminta Habibie jika tidak 

mampu. Hal ini tentu saja karena ia sadar 

kalau anak-anak sejak kecil harus 

dibangun keingintahuan dan 

kreatifitasnya. 

Selain itu Ainun juga 

membiasakan anaknya hidup 

sederhana. Uang jajan diberikan pas 

untuk satu minggu. Dengan demikian si 

anak memiliki kebebasan untuk memilih 

jajanan yang mereka sukai., dan 

mengelola uang mereka sendiri. Anak-

anak Ainun tumbuh sebagai anak yang 

menghargai kesederhanaan itu. Pernah 

mereka harus bolak-balik dari satu toko 

ke toko lain untuk mendapatkan harga 

yang pas sebelum membeli suatu 

barang. 

Hal yang juga tidak kalah penting 

dalam mendidik anak adalah 

membiasakan mereka mengemukakan 

pendapat dengan mengajak mereka 

berdiskusi di rumah. Menurut Ainun, jika 
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anak-anak berani mengeluarkan 

pendapat, artinya mereka sedang belajar 

dalam hidupnya. Dan bagi orang tua, 

itulah saatnya melaksanakan kewajiban 

memberikan bekal bagi kehidupan 

mereka. 

Dan benar saja, hasil didikan itu 

menjadikan kedua anak mereka tumbuh 

sebagai seorang yang luar biasa. Seperti 

kita tahu bahwa Ilham Habibie 

menyelesaikan pendidikan di Muenchen 

dalam ilmu aeronautika dan meraih gelar 

PdD dengan predikat summa cumlaude, 

lebih tinggi dari predikat ayahnya. 

Sementara Thareq Kemal menyelesaikan 

Diploma Inggeneur di Braunsweig, 

Jerman.  

Mendampingi Suami 

Dalam acara Penganugerahan 

gelar doktor honoris causa (Dr HC) dari 

UI, Habibie mengungkapkan sebuah 

kalimat yang menceriminkan bagaimana 

peran Ainun di belakang kesuksesannya. 

“”Di balik seorang tokoh, selalu 

tersembunyi peran dua perempuan, yaitu 

ibu dan istri,” Oleh sebab itu pula dalam 

sambutannya Habibie 

mempersembahkan gelar tersebut untuk 

istrinya. “Saya juga menerima 

penghargaan ini atas nama keluarga, 

anak-anak dan cucu-cucu saya, 

khususnya istri saya yang terus 

mendampingi saya dengan tulus dan 

ikhlas, sehingga saya menjadi hamba 

Allah seperti sekarang ini.” 

Penghargaan yang begitu besar 

oleh Habibie kepada istrinya memang 

tidak berlebihan. Hal ini terlihat sejak awal 

kebersamaan mereka sewaktu di 

Jerman. Pada saat mula-mula hidup di 

Jerman mereka adalah keluarga kecil 

dengan penghasilan suami yang sangat 

kecil pula. Dalam kondisi inilah ia menjadi 

pendamping yang dapat diandalkan. 

Untuk menghemat pengeluaran, ia 

menjahit sendiri perlengkapan bayi 
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mereka. Selain itu, Ainun juga kerap 

menjadi motivator bagi Habibie. Misalnya 

ia menyemangati Habibie saat Habibie 

hampir putus asa karena thesisnya 

diambil alih oleh pembimbing. Berkat 

dorongan dan semangat dari Ainun, 

Habibie malah mendapatkan ide yang 

jauh lebih baik dan sempurna. 

Ainun memang mendampingi 

Habibie dalam segala hal. Saat mula-

mula Habibie menjadi tekhnokrat, ia 

menjadi sosok yang mengatur Habibie di 

belakang layar. Misalnya, ia yang selalu 

mengingatkan Habibie dalam masalah 

waktu kerja. Ketika jam telah 

menunjukkan pukul 22.00, Ainun 

menelpon Habibie dan mengingatkannya 

agar menjaga kesehatan. Habibie 

terkadang meminta stafnya menjawab 

kalau ia sudah di lift hendak pulang. 

Padahal ia terus duduk di belakang meja 

kerjanya. Ainun juga menjadi pengingat 

waktu saat Habibie memberikan kuliah 

atau ceramah. Kita tahu kalau Habibie 

yang memberi kuliah ia sering lupa waktu. 

Memeng secara isi materi tidak ada 

masalah, sebab semua orang akan 

senang. Namun hal ini dapat 

mengganggu jadwal acara yang lain yang 

mengikutinya. Nah, Ainun dengan cara 

tertentu akan memberikan isyarat kalau 

habibie sudah harus berhenti. Setelaha 

melihat Isyarat Ainun, Habibie akan 

mengatakan: “Saya akhiri ceramah ini, 

saya sudah diperingatkan oleh Ainun.” 

Sungguh, sebuah penghargaan yang 

jujur dan menyentuh hati. 

 Wardiman Djojonegoro, mantan 

menteri pendidikan (1993-1998) pada era 

Soeharto mengatakan kalau Ainun juga 

sangat memperhatikan makanan untuk 

Habibie. Dilaah yang menetukan asupan 

gizi yang baik untuk sang suami. Sebagai 

Dokter hal ini memang mungkin 

dilakukannya. Sehingga kalau di depan 

Ainun, Habibie sangat taat dengan aturan 

makan yang diterapkan istrinya. Namun 

terkadang kalau Habibie makan berpisah 

dengan Ainun, ia sering lupa dengan 

aturan makan dari istrinya. Hal ini terjadi 

karena tidak ada orang yang tahu 

bagaimana makanan yang pas untuk 

Habibie keculai Ainun, istrinya. 

Pada saat Habibie menjadi Wakil 

Presiden republik Indonesia, Ainun 

adalah seorang yang dengan tulus ikhlas 

membantu suaminya mewujudkan 

mimpi-mimpi mereka. Dalam buku 

karangan Habibie “Detik-detik Yang 

Menentukan” tergambar dengan sangat 

baik bagaimana Ainun mendampingi 

Habibie dalam kondisi yang sangat gawat 

dan krusial. Habibie dalam sebuah cerita 

yang panjang memasukkan dengan 

gamblang apa saja yang dilakukan Ainun 

dalam mendampinginya. Dan Ainun pula 
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yang menjadikan Habibie selalu tenang 

dan matang dalam mengambil sebuah 

keputusan. 

Menjadi Ibu Negara 

Pada 23 Mei 1998 Ainun menjadi 

menjadi Ibu Negara setelah B. J. Habibie 

dilantik sebagai presiden Negera 

Kesatuan Republik Indonesia yang ketiga 

menggantikan Presiden Soeharto yang 

mengundurkan diri karena desakan 

masyarakat pada awal reformasi. Tidak 

lama memang, hanya setahun lebih 

sedikit, setelah Habibie tidak bersedia 

untuk mengikuti pemilihan kepemimpinan 

karena laporan pertanggungjawabannya 

ditolak oleh DPR/MPR yang saat itu 

diangap –mengutip Almarhum Gusdur- 

seperti anak TK. Meskipun secara 

konstitusi ia dibenarkan menjadi calon 

presiden, namun secara nurani dan 

moralitas Habibie merasa tidak nyaman. 

Selama itu pula Ainun menjadi seorang 

inspirator untuk sang presiden. 

Selama menjadi Ibu negara Ainun 

menunjukkan dedikasi dan 

pengabdiannya pada suami dan pada 

negara sekaligus. Bayak orang yang 

merasa terkagum-kagum bahkan heran 

bagaimana Ainun dalam usinya yang 

tidak lagi muda memiliki energi dan 

stamina yang seolah tidak pernah habis 

dalam mengikuti ritme kerja Habibie. Kita 

tahu tahun 1999 saya menjadi presiden 

Indonesia dalam keadan kacau 

beliau. Namun di tengah gemuruh 

kekacauan ini Ainun mampu 

menempatkan diri sebagai Ibu Bangsa 

yang melayani dan mendukung suami 

seklaigus menjadi “Ibu” buat 200 juga 

rayat Indonesia. 

Penghargaan dan Dedikasi 

Ainun memiliki kepedulian yang 

besar dalam kegiatan sosial. Ia 

mendirikan dan terlibat dalam beberapa 

yayasan, seperti Bank Mata untuk 

penyantun mata tunanetra. Ia bahkan 

masih menjadi sebagai Ketua 

Perkumpulan Penyantun Mata Tunanetra 

Indonesia (PPMTI) pada saat Habibie 

tidak lagi menajadi Pejabat. Dalam usaha 

memperkenalkan dan meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi kepada 

masyarakat Indoensia, Ainun pernah 

menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan 

Pendiri Yayasan SDM Iptek, Selain itu ia 
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mendirikan Yayasan Beasiswa Orbit  

(Yayasan amal abadi-orang tua 

bimbingan terpadu) dengan cabang di 

seluruh Indonesia. Ainun juga 

memprakarsai penerbitan majalah 

teknologi anak-anak Orbit. Khusus untuk 

Aceh, semasa Aceh dalam gejolak pada 

tahun 2000-an, Ainun mengadakan 

beasiswa ORBIT khusus untuk siswa 

Aceh. 

 Ia juga mencatat segudang 

prestasi besar selama hidupnya. Atas 

sumbangsihnya tersebut, Ainun 

mendapatkan beberapa penghargaan 

tertinggi bintang 

mahaputra.Penghargaan tersebut 

diberikan oleh pemerintah sebagai 

penghargaan kepada warga yang 

dianggap memiliki peran besar terhadap 

negara. Antara lain ia mendapatkan 

penghargaan Bintang Mahaputra 

Adipurna, juga Mahaputera Utama pada 

12 Agustus 1982 serta Bintang 

Mahaputra Adipradana pada 6 Agustus 

1998. Untuk alasan ini pula Ainun Habibie 

dimakamkan di Taman Makam Pahlawan 

Kalibata Jakarta. 
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Sebuah dedikasi yang tidak kalah 

pentingnya dalam hubungannya dengan 

tunanetra adalah harapan Ainun agar 

pemerintah memberikan keleluasaan dan 

aturan yang menganjurkan untuk 

dilaksanakan donor mata. Menurut 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 

(MK), Jimmly Assidiqie, Bu Ainun 

mengharapkan adanya fatwa yang bukan 

hanya membolehkan donor mata tetapi 

menganjurkan dilakukannya donor mata. 

Karena menurut beliau ketentuan untuk 

donor mata di Indonesia penuh dengan 

syarat tertentu, beliau ingin donor mata 

bukan dibolehkan dengan syarat-syarat 

tetapi dianjurkan dengan prosedur 

tertentu. Ini jelas menunjukkan 

bagaimana ia berdedikasi pada 

persoalan yang dihadapi orang cacat dan 

berharap kita semua bisa membantunya. 

Kehidupan religius 

Habibie dan Ainun memang bukan 

ahli agama. Namun tidak ada yang 

menolak kalau dikatakan keluarga ini 

adalah keluarga yang religius. Perhatian 

pada agama dan religiusitas tersebut 

bukan hanya dalam ranah pribadi, namun 

juga dalam ranah sosial yang lebih besar 

dan luas. Habibie pada masa Soeharto 

berhasil membangun sebuah komunikasi 

diantara para sarcana muslim sehingga 

berkumpul dalam Ikatan Cendikiawan 

Muslim Indonesia (ICMI). Salah satu 

produk besar ICMI adalah Bank 

Muamalat Indonesia, yang konon 

katanya salah satu diantara bank yang 

tidak bangkrut pada saat indonesia 

dilanda resesi. BMI pula yang menjadi 

inspirasi awal lahirnya bank syariah 

sebagai bagian dalam bank-bank 

konvensional yang ada di Indonesia saat 

ini. 

Dalam tataran individu, keluarga 

Habibi menunjukkan religiusitasnya yang 

konsisten. Sampai saat ini keluarga 

Haibie adalah keluarga yang melakukan 

puasa senin kamis. Puasa sunat senin 

kamis adalah sebuah praktik religius 

yang tidak semua orang Islam mampu 

melakukannya. Hanya orang dengan 

ketaqwaan yang kuat dan rasa tawakkal 

yang tinggi saja yang mampu 

melakukannya. Menkumham, Patrialis 

Akbar mengatakan kalau ia pernah 

diceritakan oleh Habibie tentang 

kehidupan religius istrinya, Ainun 

Habibie. Ainun adalah orang yang 

melewatkan malam-malamnya dengan 

shalat tahajut dan mengaji al-Qur’an. Ia 

telah menamatkan al-Qur’an puluhan 

kali. Bahkan dari satu sumber dikatakan 

Ainun menamatkan al-Qur’an dua kali 

dalam satu bulan. Sebuah prestasi 

keagmaan yang tidak semua orang Islam 

dapat melakukannya. Apalagi ditengah 
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kesibukan dan kepadatan jadwal 

kegiannya sebagai istri petinggi negara. 

Kehidupan religius Ainun jelas 

tergambar dalam Detik-detik yang 

menentukan, karya Habibie. Beberapa 

kali Habibie menulis mengenai istrinya, 

saat Ainun sedang di atas sajadah. 

“Ainun yang sedang membaca al-Qur’an” 

atau “Ainun yag baru saja selesai 

melaksanakan shalat malam” dan lain 

sebagainya. Di rumah mereka di Jakarta 

pada saat Habibie masih menjadi 

menristek, lalu wakil presiden, sampai 

menjadi presiden, dilaksanakan 

pengajian rutin yang diikuti warga sekitar 

dan istri-istri pejabat negara. 

Kisah-Kisah Unik 

Ada beberapa pengalaman dari 

orang dekat Ibu Ainun yang tersiar di 

internet. Salah satunya adalah 

pengalaman yang dirasakan oleh Adrie 

Soebono, kemenakannya yang saat ini 

menjadi promotor musik ternama di 

Indonesia. Katanya, sampai saat terakhir 

berjumpa, yakni dua bulan sebelum 

beliau meninggal dunia, ia masih 

dianggap sebagai anak-anak oleh Ibu 

Ainun. Ia dinasehati layaknya seorang 

anak kecil yang bandel. Memang, Adrie 

Soebono pernah tinggal bersama 

keluarga Habibie di Jerman selama 

delapan tahun. Dan selama itu pula ia 

mengatahui dengan persis bagaimana 

keluarga tersebut. 

Ibu Ainun juga paling hobi jogging. 

Hampir setiap hari di Jerman ia 

melakukan Jogging. Bahkan terkadang 

tidak peduli panas dingin. Namun hobi 

Jogging tersebut hanya dilakukan Ainun 

saat berada di Jerman. Jika di Indonesia 

Ainun hanya fitnes atau lari di atas 

treadmill. Hal ini disebabkan Ainun 

sensitif dengan debu, mungkin kena 

sinus. Udara di Jakarta dan kota lain di 

Indoensia banyak debu, jadi Ainun tidak 

pernah jogging. Kondisi kesehatan ini 

juga menjadi salah satu alasan Habibie 

untuk menetap di Jerman setelah ia tidak 

lagi menjadi pejabat negara. 

 Dalam cara seminar atau ceramah 

yang Habibie menjadi penceramahnya, 

Ainun menjadi “tukang tekan bel,” 

memperingatkan Habibie mengenai 

waktu. Pernah Habibie diberikan 

kesempatan untuk menjadi penceramah 

dalam bulan Ramadhan. Ceramah 

diberikan setelah shalat isya sebelum 

tarawih. Biasanya ceramah ini  hanya 

berlangsung selama sepuluh atau lima 

belas menit. Namun Habibie 

melakukannya lebih lama, sehingga 

membuat para jamaah gelisah. Sebab 

ada agenda lain yang harus dilaksanakan 

yaitu shalat tarawih. Ainun tahu kondisi 

ini. Ia meminta seorang cucunya untuk 
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memberikan isyarat pada Habibie 

karena  ia duduk agak jauh. Cucunya 

datang ke tempat yang terlihat oleh 

Habibie dan membuat sebuah gerakan 

layaknya orang Shalat. Habibie-pun 

paham. Sebelum mengkhiri ceramahnya, 

Habibie mengatakan: “Ini pasti Ainun 

yang suruh.” 

Ada pengalaman unik dari Ibu 

Linda, mantan wartawan Majalah Tempo 

saat bertugas di istana pada masa 

Soeharto. Ia sering menjumpai Habibie 

dengan pipi yang ada bekas lipstiknya 

sebelum masuk kantor. Saat ditegur, 

Habibie dengan santai mengatakan kalau 

istrinya sering mencium sebelum ia 

berangkat, bahkan ketiak sudah digarasi 

mobil. Dan itu terjadi berkali-kali.  Saat 

diberitahu ia Habibie menjawab dengan 

bangga: “‘Ya begini nih istri Oom….. 

seperti nggak mau pisah dan ditinggal ke 

kantor lama-lama. Senang ya punya 

pasangan seperti begini?”. Ibu Linda 

yang kebetulan berjumpa dengan Ibu 

Ainun, Istri Habibie “melaporkan” 

kejadian itu pada Ainun. Ainun 

menjawab: “Aduuuh, bikin malu ya? 

Artinya suami saya nggak hapus lagi 

dong kalau memang masih ada bekas 

lipstik?, Awas saja nanti sampai di rumah 

mau  saya tanya ah …hahahaaa… !”. 

 Cerita unik lain adalah Ainun 

memempengaruhi Habibie utuk 

mengikuti sinetron Cinta Fitri yang 

tayangkan oleh sebuah TV Swasta di 

tanah air. Semula Habibie tidak tahu 

mengenai sinetron ini, namun setelah 

diceritakan sedikit latar belakangnya oleh 

Ainun, Habibie menjadi tertarik dan 

mengikutinya dengan rutin. Bahkan 

karena begitu kagum dengan kisah cinta 

dalam sinetron tersebut Habibie pernah 

mengundang para pemain sinetron untuk 

makan malam di kediamannya di Jakarta. 

Apa yang Ainun dan Habibie tertarik? 

Menurut pengakuan mereka, kisah cinta 

dalam sinetron tersebut hampir sama 

dengan kisah cinta mereka sendiri, 

karena itu mereka seakan kembali ke 

masa silam dan menikmatinya. 

Cinta Sang Suami 

“Saya dilahirkan untuk Ainun 

dan Ainun dilahirkan untuk saya” 

(B.J. Habibie) 

 Berbagai kiprah selama hidup 

bersama Habibie, membuat Habibie 

menempatkan Ainun sebagai orang yang 

sangat dekat di hatinya. Yusran 

Darmawan pernah melihat sendiri 

bagaimana wujud perhatian mantan 

presiden ini pada Istrinya. Dalam sebuah 

seminar yang diadakan oleh Ikatan 

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di 
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kantor BPPT Jakarta, Habibie 

menjadi keynote speaker. Saat datang 

Habibie ditemani oleh istrinya, Ainun. 

Setelah selesai memberikan kuliahnya, 

semua wartawan datang 

mengerubunginya untuk wawancara. 

Pada saat itu pula Habibie tidak peduli 

dan ia nampak mencari-cari di mana 

Ainun. Ketika seorang wartawan 

bertanya tentang pendapatnya atas 

situasi di Timor Leste, Habibie hanya 

menjawab singkat. “Maafkan, saya 

sedang mencari di mana mantan pacar 

saya. Mana Ainun? Saya belum pernah 

pisah dengan Ainun. Mana Ainun?” 

Lambaian dua insan  

 Wujud cinta ini juga terlihat saat 

Ainun sudah terbaring di rumah sakit. 

Selama hampir tiga bulan ini Habibie 

dikabarkan tidak beranjak dari sisi 

istrinya. Sejak masuk rumah sakit pada 

tanggal 24 Maret 2010 silam  Habibie 

memberikan perhatian dan menunjukkan 

cinta kepada ibu dari anak-anaknya itu. 

Tentu saja ini terjadi karena Habibie dan 

Ainun telah banyak melewati berbagai 

perjuangan dalam menempuh hidup 

ini. Perjuangan tersebut telah memupuk 

cinta mereka begitu kuat dan terasa 

takkan terpisahkan. Selama di rumah 

sakit juga Habibie menuntun istrinya 

untuk shalat. Dari sebuah sumber saya 

dapatkan, pada hari sebelum meninggal 

dunia, Habibie sempat membimbing 

istrinya shalat subuh, zuhur dan ashar di 

rumah sakit tersebut. 
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 Hanya sampai di rumah sakit? 

Ternyata tidak.!Dalam proses penantian 

pengurusan administrasi sebelum 

jenazah diterbangkan ke tanah airpun 

Habibie masih mendampingi istrinya. 

Dalam pesawat beliau masih dekat 

dengan jenazah almarhumah. Saat tiba di 

tanah air jenazah diturunkan dari 

pesawat, beliau masih mendampingi peti 

jenazah tersebut. Dalam beberapa foto 

yang diabadikan wartawan jelas nampak 

Habibie dengan peci hitam berjalan 

dengan memegang peti jenazah istrinya. 

Bahkan saat jenazah dibawa ke 

pemakaman dari rumah duka, Habibie 

tidak mau naik ke mobil yang telah 

disediakan untuknya. Ia malah memilih 

masuk ke dalam ambulan dan duduk di 

sisi peti jenazah istrinya. Mungkin tidak 

semua masyarakat yang menyaksikan 

iring-iringan mobil itu tahu kalau mantan 

menteri, manatan presiden, orang besar 

yang dikenal tidak hanya di Indonesia itu 

berada berdua dengan sang istri dalam 

ambulan menuju pemakaman. 

 Dalam sebuah sambutan yang 

diberikan Habibie setelah upacara 

pemakaman istrinya ia mengungkapkan 

rasa cinta itu dengan sebuah kalimat 

puitis nan indah: “12 Mei 1962 kami 

dinikahkan. Bibit cinta abadi dititipkan di 

hati kamu dan hati saya, pemiliknya Allah. 

Cinta yang abadi dan sempurna. Kamu 

dan saya, sepanjang masa. Nikmatnya 

dipatri dalam segala-galanya, satu batin 

dan perasaanya.” Ungkapan ini bukan 

hanya pemanis bibir. Habibie telah 

menunjukkan dalam laku dan 

perbuatannya. Ia mencurahkan seluruh 

cinta dan hatinya pada sang istri, Ainun 

Haibie, sampai ia menutup mata. 

Selamat Jalan Ibu 

 Seperti telah diberikatakan oleh 

banyak media, pada 24 Maret 2010, Hasri 

34 MKS Edisi November 2016 



Ainun Habibie masuk ke rumah sakit 

Ludwig-Maximilians-Universitat, Klinikum 

Gro`hadern, Munchen, Jerman. Ainun 

berada di bawah pengawasan direktur 

Rumah Sakit Prof Dr Gerhard Steinbeck, 

yang juga spesialis penyakit jantung. Ia 

telah menjalani sembilan kali operasi dan 

empat kali dari sembilan operasi tersebut 

merupakan operasi utama. Sisanya 

merupakan operasi eksplorasi. Pukul 

17.05 waktu Jerman, hari Sabtu tanggal 

22 Mei 2010, Nyonya Ainun wafat dalam 

usia 72 tahun, setelah 45 tahun hidup 

bersama Habibie. Sebelum wafat, 

Nyonya Ainun sempat beberapa kali 

mengalami kritis. Namun jiwanya tidak 

terselamatkan lagi. Semua orang berasal 

dari Allah dan akan kembali kepada Allah. 

Selamat jalan ibu, kebaikan dan 

dedikasimu menjadi pelajaran sangat 

berharga bagi kami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Waktu itu, kami tidak punya banyak, 

tetapi kami memiliki masing-masing" 

-  - 

"Tak perlu seseorang yang sempurna, 

cukup temukan orang yang selalu 

membuatmu bahagia & membuatmu berarti 

lebih dari siapapun" 

-  - 
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enikah adalah dambaan dan 

impian semua orang di dunia,  

ada banyak hal yang 

memotivasi seseorang untuk 

melangsungkan pernikahan, antara lain: 

 

 memperoleh kebahagiaan, 

 merancang masa depan bersama, 

 memiliki anak, 

 hubungan seks, 

 lepas dari rongrongan orang tua, 

 status, 

 kehidupan ekonomi lebih baik, 

 keluar dari keluarga yang penuh 

konflik, 

 menyenangkan orang tua, 

 melepaskan diri dari pacar yang 

abusive, 

 mengejar umur, dan 

 hamil di luar rencana. 

 

 Dan, karena pernikahan sama 

artinya dengan mempersatukan dua 

orang dengan latar belakang berbeda 

untuk seumur hidup, dimana perubahan 

akan selalu terjadi dan masalah akan 

sering muncul, maka dari itu persiapan 

menuju pernikahan menjadi suatu hal 

yang sangat penting. Persiapan ini yang 

nantinya bisa menjadi salah satu pondasi 

M 
Menikah 
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dalam membangun pernikahan yang 

kokoh. 

 

 Untuk bisa mewujudkan 

pernikahan yang kokoh, ada beberapa 

keterampilan penting yang perlu 

diketahui calon suami-istri, yaitu: 

 

1.   komunikasi yang efektif, 

2.   ekspresi cinta, 

3.   penanganan masalah, dan 

4.   hubungan seks. 

 

Komunikasi Efektif 

 Pasangan, walaupun 

menggunakan satu bahasa yang sama, 

Bahasa Indonesia, namun belun tentu 

komunikasi mereka bisa berjalan dengan 

baik. Mereka pasti terpengaruh oleh gaya 

komunikasi dalam keluarga mereka 

sendiri, kondisi emosi dan fisik, dan juga 

pengalaman sebelumnya. Contoh 

perbedaan dalam berkomunikasi yang 

sering terjadi antara lain adalah: 

 

 Pria cenderung bicara singkat dan 

padat, bosan mendengarkan cerita yang 

panjang, dan ingin selalu memberikan 

solusi. Sedangkan, wanita senang 

bercerita mendetil, ingin didukung, 

namun belum tentu membutuhkan solusi. 

 

 Pria lebih banyak bicara dengan 

melibatkan fakta tanpa perasaan, 

sedangkan wanita, kebalikannya; 

melibatkan perasaan serta pengalaman 

subyektif. 

 

 Pemahaman akan bagaimana 

gaya berkomunikasi serta pengalaman-

pengalaman komunikasi sebelumnya dari 

pasangan, adalah salah satu pondasi 

dalam menciptakan komunikasi yang 

efektif. Lanjutannya, adalah saling 

memahami satu sama lain. 

 

Ekspresi Cinta 

 Menurut Gary Chapman, setiap 

manusia memiliki cara mengungkapkan 

cinta masing-masing. Namun, secara 

umum, ungkapan cinta itu terbagi ke 

dalam 5, yaitu: 

 

1. 1. words of affirmation (ungkapan 

afirmasi). Bentuknya antara lain: kata-

kata yang membesarkan hati, ungkapan 

dengan nada suara lembut, permintaan 

dengan kerendahan hati, atau pujian. 

2.  

3. 2.  quality time (waktu berkualitas). 

Bentuknya antara lain: memberikan 

perhatian penuh, kasih sayang 

dan  menikmati kebersamaan. Menikmati 

kebersamaan ini bisa berupa komunikasi 

timbal balik (saling mendengar dan 
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bercerita) dan melakukan kegiatan 

bersama (nonton film, bepergian, dll). 

 

4. receiving gifts (menerima 

hadiah). Bentuk ungkapan cinta ini 

adalah yang paling mudah dipelajari. 

Contohnya adalah memberi hadiah dan 

kejutan. 

 

5. acts of service (pelayanan). 

Pasangan tentu memiliki kesibukan atau 

pekerjaan masing-masing. Bentuk 

ekspresi cinta ini adalah dengan 

memberikan bantuan pada  pasangan 

ketika sedang membutuhkan bantuan. 

Misalnya, suami  membantu istri untuk 

mengurus anak, atau istri membantu 

suami ketika sedang mengerjakan 

pekerjaan. Namun pemberian bantuan 

ini hanya akan memperkuat rasa cinta 

jika dilakukan dengan senang hati, bukan 

karena rasa bersalah atau terpaksa. 

 

6. physical touch (sentuhan fisik). 

Sentuhan fisik yang dimaksud disini 

bukan melulu aktifitas seksual, 

melainkan bisa hanya berupa sentuhan 

di pundah, tangan, dsb. Bentuknya 

antara lain: pijatan, kecupan, 

menggandeng tangan, mengusap 

punggung, dll. Konon, ungkapan 

sentuhan ini sangat efektif dalam 

mengkomunikasikan cinta. 

 

Bila pasangan memiliki cara yang sama 

dalam mengekspresikan cinta, hal ini tak 

akan menjadi masalah besar. Namun jika 

pasangan memiliki cara yang berbeda, 

tidak apa-apa. Pasangan tersebut 

haruslah mulai beradaptasi dengan cara 

mulai mengungkapkan cintanya sesuai 

dengan yang disukai pasangannya. 

Ingat! Penekanannya adalah dalam hal 

menyenangkan pasangan, bukan hanya 

memenuhi kebutuhan pribadi. 

 

Penanganan Masalah 

 ada 2 masalah yang muncul dalam 

pernikahan, yaitu masalah yang berulang 

serta masalah yang bisa dipecahkan. 

 

 Masalah yang berulang adalah 

sebuah masalah yang sudah berulang 

kali coba dipecahkan, namun tetap saja 

muncul. Masalah ini juga kadang 

menimbulkan pertengkaran. Contohnya 

antara lain: sifat keras dari pasangan, 

sifat pemalu pasangan. dsb. 

Penyelesaian masalah ini, menurut Mbak 

Ina, begitu ia sering dipanggil, adalah 

dengan menerima kondisi pasangan apa 

adanya. 

 

 Sedangkan masalah yang bisa 

dipecahkan biasanya tidak memiliki 

muatan emosi yang besar, seperti 

masalah pengaturan waktu, mengatur 
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kesibukan, dsb. 

 

Hubungan Seks 

 Keterampilan terakhir yang 

dibahas namun seringkali dinilai tabu 

untuk dibahas secara umum, adalah 

keterampilan dalam hubungan seksual. 

Hubungan seksual yang dimaksud disini 

adalah segala kegiatan, mulai dari 

bersentuhan, hingga bersanggama. 

 

 Keterampilan ini sepatutnya 

dikuasai oleh setiap pasangan, karena 

percaya tidak percaya, hubungan seks 

adalah sebuah aspek penting dalam 

pernikahan dan nantinya akan 

mempengaruhi kepuasan pasangan 

dalam pernikahan. 

 

 Lalu, ia melanjutkan materi 

dengan memberikan beberapa kasus 

yang pernah ditanganinya. Dalam cerita 

itu, ditemukan beberapa masalah yang 

sering muncul, berkaitan dengan 

hubungan seksual, yaitu: 

 

1. frekuensi hubungan seksual tidak 

sesuai dengan harapan, 

 

2. pasangan terlalu pasif, 

 

3. tidak puas dalam berhubungan 

seks, namun tidak berani 

mengutarakannya, 

 

4. kehadiran anak seakan 

menjadikan hubungan seks 

menjadi kurang penting, 

 

5. perasaan cinta dan gairah 

menurun drastis, dan 

 

6. disfungsi seksual. 

 

Genogram.  

 Genogram sendiri adalah suatu 

bagan pemetaan keluarga pria dan 

wanita, beserta dinamika hubungan di 

dalamnya. 

 

 Dari genogram ini diharapkan 

pasangan akan makin saling mengenal. 

Pengenalan ini dalam hal: sifat-sifat yang 

menonjol, nilai-nilai yang penting, hal-hal 

yang disukai dan tidak disukai, 

pengalaman masa kecil yang berkesan, 

dan alasan tertarik satu sama lain. 

 

 Selain itu, dari pemetaan keluarga 

beserta dinamika hubungan di dalamnya, 

pasangan akan bisa melihat bagaimana 

pola interaksi antara ayah dan ibu 

masing-masing, interaksinya dengan 

anak, nilai-nilai penting dalam keluarga, 
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gaya komunikasi masing-masing 

keluarga, pola pengasuhan, 

pengalaman-pengalaman dalam 

keluarga, dan bagaimana pengelolaan 

keuangan dalam keluarga. 

 

 Dari genogram pula, pasangan 

diharapkan akan mulai mendiskusikan 

peran dan harapan-harapan dalam 

pernikahan, sebab peran dan harapan ini 

banyak dipengaruhi oleh latar belakang 

keluarga. Misalnya seorang wanita yang 

melihat ibunya diselingkuhi beberapa kali 

akan memiliki pandangan negatif 

terhadap laki-laki, sehingga ia akan 

mengharapkan suaminya kelak tidak 

akan melakukan hal serupa padanya. 

 

 Yang perlu diingat dari harapan 

serta peran ini adalah, keduanya 

haruslah fleksibel dan realistis, sebab 

perubahan akan selalu terjadi dan tidak 

mungkin semua harapan akan terpenuhi. 

 

Kesimpulan 

3 hal berkaitan dengan pernikahan, yaitu: 

 

1. tidak ada pernikahan yang ideal. 

Setiap pernikahan akan didera 

masalah, 

 

2. kebahagiaan dalam pernikahan 

akan datangnya dari diri sendiri, 

yaitu cara pandang pasangan 

terhadap masalah yang mendera. 

Jika pasangan melihat masalah 

sebagai cobaan menuju arah 

yang lebih baik, mereka (mudah-

mudahan) akan bisa melewatinya 

dengan baik pula, 

 

3. dan kuncinya adalah komitmen 

satu sama lain untuk tetap berada 

dalam dan membangun 

pernikahannya. 

 

Menikah Bukan Akhir 

Kegalauan, Kehidupan 

Setelahnya Justru Lebih 

Menantang. Tak Apa Jika 

Kamu Merasa Belum Siap 

Sekarang 

 Bukan hanya cewek jomblo, 

perempuan yang belum menikah saat 
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teman-teman seusianya sudah menikah 

bahkan gendong anak juga seringkali diberi 

predikat galau. Kalau kamu lagi merenung 

dan terlihat gelisah memikirkan jenjang 

karirmu di kantor, orang akan dengan 

mudah menyarankan, 

 Udeehh, nikah sono, biar nggak 

galau-galau lagi. 

 Seolah-olah setelah menikah, kamu 

nggak akan pernah galau lagi. Seolah-olah 

setelah menikah, semua permasalahanmu 

selesai sudah. Karena itulah, kamu merasa 

tertekan saat teman-temamu menikah dan 

kamu masih sendirian. Kamu jadi sering 

galau-galau nggak jelas menunggu calon 

pendamping di pelaminan yang nggak 

datang-datang juga. 

 Iya sih, saat kamu sudah menikah, 

setidaknya kamu tidak harus memikirkan 

semua masalah sendirian karena sekarang 

sudah ada pasangan. Tapi itu nggak berarti 

semua masalahmu selesai dan 

kegalauanmu usai. Nggak percaya? Ini 

buktinya! 

 

Mungkin kamu berpikir 

bahwa pernikahan adalah 

akhir dari masalah 

percintaan. Faktanya setelah 

menikah, permasalahan 

dalam hubungan tetap akan 

datang. 

 

 Ini tugas kuliah banyak banget. 

Kalau begini mending nikah ajalah 

Klien suka rese, bos hobi marah-marah, AH 

CAPEK KERJA! Kalau gini caranya, gue 

manu nikah ajalah! 

 Galau mulu? Makanya nikah sono 

 Selama ini sering nggak kamu 

mendengar kalimat-kalimat itu? Atau 

mungkin kamu juga sering mengatakan hal 

yang sama? Lelah dengan segala tuntutan 

pekerjaan atau kuliah, lantas kamu berpikir 

bahwa menikah lebih mudah? 

 Kamu yang sering galau karena 

pacar, mantan, atau gebetan, juga berpikir 

bahwa setelah menikah, galau-galauan 

soal cinta ini akan sirna. Ya buat apa? Toh, 
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kamu sudah hidup dengan suami tercinta 

dengan ikatan yang sah dan legal menurut 

hukum Indonesia. Padahal menikah bukan 

akhir kegalauan. Banyak hal-hal dan 

tanggung jawab baru yang kamu pikul 

setelah pernikahan yang nggak kalah 

membuatmu galau. 

 

Hidupmu benar-benar baru 

setelah menuntaskan ikrar 

rumah tangga. Kini hidup 

bukan hanya tentang kamu, 

tapi juga tentang dia.  

 Setelah terdengar ucapan Sah! dari 

saksi, sejak saat itu hidupmu berubah. 

Sekarang, kehidupan bukan hanya tentang 

kamu seorang, tapi juga dia yang 

bersamamu di pelaminan. Kamu nggak 

bisa lagi memutuskan segala-galanya 

sendirian. Memikirkan sebuah masalah 

berdua mungkin akan terkesan 

meringankan beban. Tapi menyatukan dua 

kepala yang berbeda juga tak gampang. 

Dalam rumah tangga, segalanya adalah 

soal kompromi. Kamu nggak bisa lagi jalan 

sendiri . 

 

Bahkan bukan pula hanya 

tentang dia, kamu juga harus 

memikirkan mereka – orang 

tuamu sendiri dan mertua. 

 

 Saat kamu menikah, kamu bukan 

hanya menikahi pasanganmu. Tapi kamu 

juga menikahi keluarganya, lingkungannya, 

dan dunianya. Kamu nggak bisa 

beranggapan hubungan ini hanya soal 

kalian berdua. Kamu yang dulu sering 

nggak sepaham dengan orang tuamu 

sendiri, sekarang kamu juga harus 

berkompromi dengan mertua yang kadang 

memang suka ikut campur urusan rumah 

tangga kalian. Maklumi saja, toh yang kamu 

bawa itu memang anaknya. 
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 Belum lagi, kamu juga harus 

berkompromi dengan keluarga besarnya. 

Dulu kamu sering kesal saat Tante-tantemu 

selalu menanyakan kapan nikah padamu, 

kini harus terbiasa mendengar pertanyaan 

kapan punya anak dari keluarga besarmu 

dan keluarga besarnya. Keluarganya kini 

keluargamu juga. Masalah mereka, kini jadi 

masalahmu juga. 

Prinsip hidup “jalani saja” 

yang selama ini kamu 

terapkan tak bisa lagi 

digunakan. Sebab dalam 

rumah tangga, ada dua kepala 

yang harus dipersatukan.  

 Dulu waktu kamu masih sendiri, 

kamu nggak pernah mikir mau makan apa 

hari ini. Apa yang ada atau apa yang kamu 

lewati sepanjang jalan pulang, bisa kamu 

nikmati asal perut kenyang. Sekarang yang 

begitu itu nggak bisa lagi. Pagi-pagi, kamu 

harus sudah menyiapkan makan untuk 

kamu dan dia. Begitu juga saat makan 

malam tiba. Atau kadang, kamu pengin 

banget makan udang, tapi dia alergi udang. 

Daripada masak dua kali, atau beli 

makanan dua jenis, ya udahlah, kamu 

mengalah. Begitu juga saat kamu ingin 

liburan. Dulu mudah saja kamu cabut 

sepulang kantor, naik kereta ke luar kota, 

dan mengikuti ke mana kaki melangkah. 

Sekarang? Tentu saja kamu harus melalui 

dulu soal izin-mengizinkan yang rumit. 

 

Rasa was-was dan takut 

kehilangan juga nggak lantas 

hilang, justru 

kekhawatiranmu tentang 

kesetiaan pasangan bakal 

semakin besar.  

 Setelah menikah kamu akan 

merasa aman karena pasanganmu sudah 
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sah menjadi milikmu sepenuhnya? Tunggu 

dulu. Pertama, kamu harus tahu bahwa di 

dunia ini tidak ada yang kamu miliki 

sepenuhnya, selain dirimu sendiri. 

Pasangan sahmu, meski secara agama 

dan Negara adalah milikmu, tetap saja 

bukan milikmu sepenuhnya. Kegalauan 

soal khawatir pacarmu main-main di 

belakangmu, atau hal-hal semacam itu 

masih akan kamu rasakan setelah 

menikah. Bahkan mungkin kecemasanmu 

akan jauh lebih besar saat kalian masih 

pacaran. 

 Apalagi, kini yang kamu jaga bukan 

cuma hubungan cinta, tapi biduk rumah 

tangga yang mau tak mau, melibatkan 

keluargamu dan keluarganya. Benar 

memang, bahwa dasar sebuah hubungan 

adalah kepercayaan. Tapi kecemasan-

kecemasan semacam itu juga tak bisa 

kamu sangkal. Nggak percaya? Coba saja. 

 

Dan saat si kecil sudah hadir 

nanti, beban yang kamu 

hadapi bakal bertambah lagi. 

Meski kehadirannya adalah 

berkah terindah yang pasti 

kamu syukuri. 

 

 Saat kalian masih berdua, 

barangkali hidup terasa lebih ringan. Saat si 

kecil lahir, menjamin kehidupannya sampai 

dia dewasa menjadi hal yang harus kamu 

pikirkan. Mau tak mau, kamu harus 

menyiapkan masa depan yang sempurna 

untuknya. 

 Kehadiran si kecil tentu saja bagai 

berkah tak berhingga untukmu dan 

pasangan. Tapi seiring dengan itu, 

tanggung jawab dan bebanmu juga 

semakin membesar. Kamu yang dulu 

hanya berpikir untuk satu orang (dirimu 

sendiri), kini harus berpikir untuk 3 orang, 

yang akan bertambah seiring 

bertambahnya jumlah keluarga. 
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Harapan sebuah pernikahan 

tentu saja untuk berbahagia. 

Tapi kamu perlu tahu bahwa 

tidak semua pasangan di luar 

sana merasakan hal yang 

sama.  

 Sebuah pernikahan tentu 

diharapkan menjadi hidup baru yang lebih 

bahagia. Ikatan antara dua orang, kamu 

dan pasangan, juga diharapkan akan 

selamanya. Mungkin selama ini kamu 

melihat orang tuamu atau teman-temanmu 

yang sudah menikah, terlihat lebih bahagia. 

Lalu kamu ingin menikah supaya bisa hidup 

lebih bahagia. Tapi tidak selamanya 

pernikahan hanya berkisah tentang cerita-

cerita bahagia. 

 Dalam pernikahan, ada 

permasalahan kamu dan pasangan pasti 

akan kamu hadapi. Ada juga kecemasan 

tentang nasib buah hati yang membuat 

pikiran tak tenang. Ada juga cerita tentang 

mertua yang selalu kurang menerima. 

Belum lagi, sederet beban dan kewajiban 

yang harus kamu pikul setiap harinya. 

 

Orang bilang menikah akan 

menyelesaikan banyak 

permasalahan. Tapi jika kamu 

dan pasangan tak bisa bijak, 

menikah hanya akan 

membawa perselisihan. 

 

 Jika sampai sekarang kamu berpikir 

menikah akan menyelesaikan semua 

masalah, ada baiknya kamu mulai 

merombak semuanya. Karena mungkin 

kehidupan pernikahan tidak semudah dan 

sesederhana yang kamu pikirkan. Hidup 

bersama pasangan dalam biduk rumah 

tangga memang layak diperjuangkan. Tapi 
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kamu juga harus bijak dalam menghadapi 

keadaan. Karena jika kamu tidak bijak, bisa 

jadi pernikahan yang kamu harapkan 

menjadi solusi dari masalah, justru akan 

menjadi awal masalah baru, yang tentunya, 

lebih berat dari sebelum-sebelumnya. 

 

Tak hanya soal usia atau 

pasangan yang sudah ada di 

depan mata, butuh kesiapan 

mental untuk memasuki 

dunia pernikahan dan 

menghadapi itu semua.  

 Dikejar-kejar target menikah 

memang nggak menyenangkan. Apalagi 

jika usiamu memang sudah dua puluh lima 

atau lebih. Tapi setidaknya kini kamu 

paham, bahwa pernikahan bukan hanya 

sekadar soal usia. Bukan pula, hanya 

karena kamu sekarang sudah punya 

pasangan, lalu kamu sudah siap menikah. 

 Pernikahan harus 

mempertimbangkan banyak hal. Bukan 

hanya usia dan materi saja, tapi juga mental 

yang sekuat baja sebelum memutuskan 

untuk hidup berdua. Sebelum kamu 

menikah, tanyakan dulu pada dirimu 

sendiri, apakah kamu sudah benar-benar 

siap menjalaninya? 

 

Tak perlu risau jika kamu 

belum merasa siap sekarang. 

Toh, segalanya memang 

perlu proses yang panjang 

dan persiapan matang. 

 

 tak perlu tergesa, segalanya akan 

ada waktunya 
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 Dan jika memang kamu belum siap 

sekarang, tak perlu risau atau kecil hati. 

Soal pernikahan memang bukan hal yang 

sederhana. Karena itu, tak apa jika kamu 

tak melakukannya sekarang. Toh, 

menunggu saat yang tepat, sampai kamu 

benar-benar siap, justru lebih baik daripada 

tergesa-gesa tapi akhirnya kamu kecewa. 

 Pernikahan bukan sesuatu yang 

bisa disegerakan. Prinsip calonnya sudah 

ada, biaya bisa diatur, belum tentu kamu 

sudah siap mengarungi bahtera rumah 

tangga. Lagi-lagi pernikahan bukan soal 

usia, karena kedewasaan seseorang juga 

tak selamanya bergantung pada usia. Tak 

perlu resah jika sekarang kamu merasa 

belum siap. Proses panjang yang dilalui 

dengan sabar biasanya akan berbuah 

menyenangkan 
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ecara singkat kisah Ramayana 

diawali dengan adanya 

seseorang bernama Rama, 

yaitu putra mahkota Prabu Dasarata di 

Kosala dengan ibukotanya Ayodya. Tiga 

saudara tirinya 

bernama Barata, Laksmana dan Satrukn

a. Rama lahir dari isteri pertama Dasarata 

bernama Kausala, Barata dari isteri 

keduanya bernama Kaikeyi serta 

Laksmana dan Satrukna dari isterinya 

ketiga bernama Sumitra. Mereka hidup 

rukun. 

 

            Sejak remaja, Rama dan 

Laksmana berguru 

kepada Wismamitra sehingga menjadi 

pemuda tangguh. Rama 

S 

............ 
........... 
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kemudian mengikuti sayembara di Matila 

ibukota negara Wideha. 

Berkat keberhasilannya menarik busur 

pusaka milik Prabu Janaka, ia dihadiahi 

putri sulungnya 

bernama Shinta, sedangkan Laksmana 

dinikahkan dengan Urmila, adik Shinta. 

 

            Setelah Dasarata tua, Rama yang 

direncanakan untuk menggantikannya 

menjadi raja, gagal setelah Kaikeyi 

mengingatkan janji Dasarata bahwa yang 

berhak atas tahta adalah Barata dan 

Rama harus dibuang selama 15 (lima 

belas) tahun. Atas dasar janji itulah 

dengan lapang dada Rama pergi 

mengembara ke hutan Dandaka, 

meskipun dihalangi ibunya maupun 

Barata sendiri. Kepergiannya itu diikuti 

oleh Shinta dan Laksmana. 

 

            Namun kepergian Rama 

membuat Dasarata sedih dan akhirnya 

meninggal. Untuk mengisi kekosongan 

singgasana, para petinggi kerajaan 

sepakat mengangkat Barata sebagai 

raja. Tapi ia menolak, karena 

menganggap bahwa tahta itu milik Rama, 

sang kakak. Untuk itu Barata disertai 

parajurit dan punggawanya, menjemput 

Rama di hutan. Saat ketemu kakaknya, 

Barata sambil menangis menuturkan 

perihal kematian Dasarata dan 

menyesalkan kehendak ibunya, untuk itu 

ia dan para punggawanya meminta agar 

Rama kembali ke Ayodya dan naik tahta. 

Tetapi Rama menolak serta tetap 

melaksanakan titah ayahandanya dan 

tidak menyalahkan sang ibu tiri, Kaikeyi, 

sekaligus membujuk Barata agar 

bersedia naik tahta. Setelah menerima 

sepatu dari Rama, Barata kembali ke 

kerajaan dan berjanji akan menjalankan 

pemerintahan sebagai wakil kakaknya 

 

            Banyak cobaan yang dihadapi 

Rama dan Laksmana, dalam 

pengembaraannya di hutan. Mereka 

harus menghadapi para raksasa yang 

meresahkan masyarakat disekitar hutan 

Kandaka itu. Musuh yang menjengkelkan 

adalah Surpanaka, raksesi yang 

menginginkan Rama dan Laksmana 

menjadi suaminya. Akibatnya, hidung 

dan telinga Surpanaka dibabat hingga 

putus oleh Laksmana. Dengan menahan 

sakit dan malu, Surpanaka mengadu 

kepada kakaknya, yaitu Rahwana yang 

menjadi raja raksasa di Alengka, sambil 

membujuk agar Rahwana merebut Shinta 

dari tangan Rama. 

 

Di Pasewahan Ngalengka, yang 

merupakan kerajaan Rahwana, terdapat 

Kumbakarna, Indrajid, Patih Prahasta, 

dan Sarpanaka. Sarpanaka memberitahu 

Rahwana bahwa ada seorang putri 

cantik. Rahwana pun segera mencari 
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putri tersebut. Dan ternyata putri tersebut 

adalah Putri Kalamarica yang dapat 

berubah wujud menjadi apa saja, 

termasuk berubah menjadi cakil. 

 

Di hutan Dandaka, Rama, Shinta, 

dan 

Laksmana (adik 

Rama), sedang 

berburu. 

Mengetahui akan 

hal ini, Rahwana 

dan Kalamarica 

ikut masuk hutan 

dan mengintai 

serta menggoda 

Shinta. 

Kalamarica 

berubah wujud 

menjadi Kijang 

Mas yang 

berusaha 

menggoda Shinta. 

Dan saat Shinta 

melihat kijang mas 

tersebut ia 

langsung meminta 

Rama untuk 

segera menangkapnya. Akan tetapi 

kijang tersebut justru lari kedalam hutan, 

dan Shinta meminta Rama untuk 

mengejarnya. Rama pun mengejar kijang 

tersebut. Dan Laksmana tetap bersama 

Shinta. Namun Shinta justru marah 

Karena Laksmana tidak ikut mengejar 

kijang bersama Rama kedalam hutan. 

Akhirnya Laksmana pun menuruti 

keinginan Shinta agar mengejar Rama 

kedalam hutan. Khawatir akan 

keselamatan Shinta, Leksmana pun 

membuat 

lingkaran magis 

bagi Shinta agar 

Shinta terhindar 

dari marabahaya. 

 

            Beberapa 

saat kemudian 

Rahwana datang 

mencoba 

mendekati Shinta 

dan mencoba 

untuk menembus 

lingkaran tersebut. 

Sayangnya 

Rahwana pun tak 

mampu 

menembus 

lingkaran tersebut. 

Akhirnya 

Rahwana 

mengubah 

wujudnya menjadi Brahmana tua, agar 

bias menarik perhatian Shinta dengan 

meminta sedekah. Ia pun beraksi 

mendekati Shinta dan meminta sedekah, 

karena rasa iba, akhirnya Shinta 

memberikan sedekah. Saat Shinta 
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sedang memberikan sedekah, ia ditarik 

keluar lingkaran dan dibawa terbang oleh 

Rahwana. 

 

Sementara itu, Rama dan 

Laksmana terus mengejar kijang mas. 

Dan saat kijang mas tersebut dipanah ia 

berubah wujud menjadi Cakil. Saat 

Shinta dibawa terbang oleh Rahwana, 

muncullah burung Jathayu yang akan 

menolong Shinta. Dan terjadilah 

peperangan antara burung Jathayu dan 

Rahwana. Sampai akhirnya 

burung  Jathayu kalah dan ia kehilangan 

kedua sayapnya. Lalu Rahwana pun 

pergi membawa Shinta. 

 

Beberapa saat kemudian, Rama 

dan Laksmana muncul dan bertemu 

dengan burung Jathayu yang terluka. 

Jathayu pun menceritakan apa yang 

terjadi kepada Rama, bahwa Shinta 

diculik oleh Rahwana. Setelah ia 

menceritakan semuanya kepada Rama, 

ia pun mati. Mengetahui bahwa Shinta 

diculik Rahwana, Rama dan Laksmana 

pun bersemedi untuk mendapatkan 

petunjuk bagaimana 

cara  menyelamatkan Shinta. Kemudian 

Rama bertemu Anoman (seekor lutung 

putih) yang akan membantu Rama untuk 

menyelamatkan Shinta. Dan Rama pun 

diajak untuk singgah ke goa Kiskenda, 

tempat dimana Anoman tinggal. 

 

Sementara itu di gua Kiskenda, 

terdapat banyak teman Anoman. 

Diantara mereka adalah Subali dan 

Sugriwa, kakak beradik yang sama-sama 

sakti. Mereka sama-sama kasmaran 

kepada Dewi Widowati. Akhirnya mereka 

pun bertengkar untuk mendapatkan dewi 

Widowati. Saat mereka sedang 

bertengkar, datanglah Rama dan 

Anoman. Melihat pertengkaran tersebut, 

Anoman berusaha melerai Subali dan 

Sugriwa. Namun karena tidak berhasil 

melerai mereka, akhirnya Anoman 

meminta Rama untuk memanah salah 

satu diantara mereka. Dan ternyata 

Subali yang terkena panah tersebut, dan 

akhirnya ia pun mati. Sugriwa yang masih 

hidup mengutarakan niatnya kepada 

Rama, bahwa ia akan ikut membantu 

Rama menyelamatkan Shinta. 

 

Anoman pun memulai aksinya 

untuk menyelamatkan Shinta. Ia meminta 

sehelai rambut Rama, yang akan 

diberikan kepada Shinta,  sebagai buki 

bahwa ia benar-benar utusan Rama yang 

akan menyelamatkan Shinta. 

 

Di Taman Argasoka, di kerajaan 

Ngalengka, Shinta ditemani oleh 

Trijata, adik dari Rahwana. Saat itu 

Rahwana mencoba membujuk Shinta 

agar mau diperistri olehnya.  Namun 
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Shinta menolaknya. Dan disaat Shinta 

sedang sendirian, anoman memasuki 

taman Argasoka untuk menemui Shinta 

dan memberikan rambut Rama kepada 

Shinta sebagai bukti bahwa ia adalah 

benar-benar utusan Rama untuk 

menyelamatkan Shinta. Akan tetapi 

saat Indrajid, anak dari Rahwana 

mengetahui kedatangan Anoman,  ia 

berusaha untuk  menangkapnya dan 

dihadapkan kepada Rahwana. 

Akhirnya Rahwana memutuskan untuk 

membakar Anoman. Persiapan 

dilakukan saat detik-detik  pembakaran 

Anoman. Saat itu Kumbakarna, 

saudara Rahwana mencoba 

melindungi Anoman yang akan dibunuh 

oleh Rahwana. Namun niatnya tak 

berhasil karena dihalangi oleh 

Rahwana. 

 

Saat pasukan Rahwana 

membakar Anoman, ternyata Anoman 

tidak mempan dibakar oleh api. Malah 

justru Anoman mengambil obor api 

ditangan Rahwana dengan ekornya 

dan mempermainkan api tersebut 

sebelum akhirnya kerajaan Ngalengka 

terbakar. Pasukan Rama membendung 

sungai yang berada didekat kerajaan 

Ngalengka, sehingga pasukan Rahwana 

tak bisa berkutik. 

 

Perang antara Rahwana melawan 

Rama terjadi. Kumbakarna gugur 

dipanah Rama saat membantu Rahwana 

mengalahkan Rama. Indrajid yang ikut 

membantu Rahwana  ikut  mati. Akhirnya 

terjadilah peperangan sengit antara 

Rahwana dan Rama. Rahwana pun mati 

dipanah oleh Rama dan ia dihimpitkan ke 

gunung. 

 

Setelah berhasil mengalahkan 

Rahwana, Rama bertemu kembali 
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dengan Shinta. Akan tetapi Rama curiga 

dengan kesucian Shinta, setelah ia 

diculik oleh Rahwana dalam waktu yang 

begitu lama.  Akhirnya Shinta membakar 

dirinya sendiri untuk membuktikan 

kesuciannya. Saat Shinta membakar diri 

ternyata api tidak mempan membakar 

tubuh Shinta. Ini membuktikan bahwa 

Shinta masih suci. Dan Rama mau 

menerima Shinta kembali. Mereka pun 

hidup bahagia. :) 
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Arti Makna Dibalik Baju Pengantin 

 Pernikahan bisa dibilang acara sakral yang 

wajib bagi manusia, setiap orang menginginkan 

pernikahannya menjadi pernikahan yang tidak  

pernah dilupakan seumur hidup. Maka banyak  

orang yang menikah dengan ragam pernak  

pernik pesta yang berbeda. Begitupun  

dengan baju pengantin, para pengantin perlu  

memilih warna yang akan dipakai pada pesta  

pernikahannya, karena pada jaman sekarang, warna  

pada gaun pengantin adalah simbol dari acara pernikahan tersebut. 

 Warna baju pengantin memiliki 

makna bagi sebagian orang, warna pada 

baju pengantin lebih mendominasikan 

adat dan istiadat bagi sang pengantin. 

Misalnya, pada pernikahan adat cina, 

kebiasaan orang cina menggunakan 

gaun pengantin merah, orang cina 

percaya bahwa warna merah adalah 

warna keberuntungan, dengan harapan 

pernikahannya menjadi pernikahan yang 

selalu membawa keberuntungan. Bagi 

adat Medievel, pengantin wanita wajib 

menggunakan gaun pengantin bewarna 

biru, karena adat tersebut percaya warna 

biru adalah warna lambang dari kesucian. 

 Arti warna dari baju pengantin 

sebenarnya tidak banyak dipedulikan di 

Indonesia. Namun, ada beberapa 

kebiasaan dalam adat istiadat Indonesia, 

yakni Indonesia lebih dominan dengan 

Sejarah & Perkembangan 

Gaun Pengantin 
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baju pengantin jawa, kebayatradisonal 

atau kebaya modern. 

Orang-orang indonesia secara turun 

menurun meyakini dengan menikah 

dengan kebaya, maka pengantin akan 

dijadikan raja dan ratu dalam sehari. 

Kebaya melambangkan putra- putri 

kerajaan dahulu, dengan lambang putra-

putri kerajaan pernikahan tersebut 

memiliki harapan 

kesetiaan antara 

raja dan ratu. 

Indonesia adalah 

Negara yang penuh 

dengan ragam suku 

bangsa, maka perlu 

adanya pelestarian 

baju adat pada 

acara pernikahan, 

sama seperti adat 

istiadat minang, 

yang memilih 

menikah dengan 

gaun bewarna 

merah, gaun 

bewarna merah menandakan pengantin 

bersorak gembira dan ceria, orangtua 

pengantin bahagia dengan adanya 

menantu baru yang akan menambah 

jumlah keluarga di adat minang. 

 Pada abad pertengahan, warna 

baju pengantin digunakan sebagai 

penanda status sosial. Namun pada saat 

ini warna gaun pengantin bukanlah 

penanda status sosial, melainkan 

penanda karakteristik sang pengantin, 

seperti : 

 Putih : pengantin yang memilih 

gaun pengantin bewarna putih, artinya 

pengantin tersebut menginginkan 

pernikahan itu sakral penuh dengan 

acara 

kesucian. Warna 

putih masih tetap 

menjadi idola nomor 

satu di Indonesia, di 

Indonesia kebaya 

bewarna putih 

sudah menjadi gaun 

yang wajib 

digunakan pada 

saat acara akad 

nikah. 

Hitam dan emas 

: pengantin yang 

memilih gaun 

bewarna hitam dan 

emas, menonjolkan 

keanggunan dan kegemerlapan 

sepasang kekasih dalam acara yang 

sakral, baju bewarna ini biasanya dipakai 

oleh pejabat pejabat tertinggi Negara 

untuk pesta pernikahan yang mewah, 

tetapi banyak juga yang menggunakan 

jas bewarna hitam pada pengantin pria, 

dengan harapan pengantin pria menjadi 
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pengantin yang dapat memimpin 

keluarga dengan wibawa dan 

kebijaksanaan. 

 Biru, Hijau, Kuning (selain warna 

putih, hitam dan emas): pengantin yang 

memilih warna ini, biasanya menandakan 

pengantin bersorak gembira atas 

pernikahannya, dan berharap 

pernikahannya akan selalu membawa 

senyum dan kebahagiaan. 

 Walaupun banyak makna dalam 

beberapa warna baju pengantin, baju 

pengantin jawa,kebaya dan warna putih 

masih tetap menjadi idola di Indonesia. 

Bagaimanapun warna dan motif baju 

pengantin, acara pengikatan kedua 

pasangan menjadi inti dari pesta 

pernikahan, warna baju pengantin 

hanyalah symbol kemeriahan pesta. 

 

A. Sejarah Gaun 

Pengantin 

 Pada abad pertengahan, warna 

baju dan jenis bahannya digunakan 

sebagai penanda status sosial seseorang 

(Aini, 2009). Hanya kaum kerajaan dan 

bangsawan saja yang bisa menggunakan 

bahan sutera, satin, beludru, renda, dan 

menggunakan warna-warna “grandeur”, 

seperti emas, ungu dan biru. Hal ini 

karena pada masa itu, teknik 

penganyaman benang, teknik ekstraksi 

zat pewarna kain dan proses pewarnaan 

kain dilakukan secara manual dan karena 

bahan-bahan yang digunakan pun 

tergolong sulit diperoleh sehingga kain-

kain indah tersebut tidak dapat diproduksi 

secara massal. Tak pelak pada masa itu, 

hanya gadis-gadis bangsawan yang akan 

merayakan pesta pernikahan mereka 

yang bisa mengenakan baju dan 

perhiasan berwarna “grandeur” tadi. 

Adapun gadis-gadis dari kasta sosial 
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yang lebih rendah hanya bisa berusaha 

meniru bentuk baju dan penampilan para 

bangsawan yang menjadi trendsetter era 

itu. Jarang sekali mereka bisa 

menggunakan baju pernikahan dengan 

warna “grandeur” tersebut karena mahal. 

 Putih tetap tidak menjadi warna 

pilihan untuk gaun pengantin sampai 

tahun 1840, di mana Ratu Victoria 

mengenakan gaun pengantin puti h saat 

menikah dengan Pangeran Albert of 

Saxe-Coburg (Yulis, 2010). Statusnya 

sebagai keluarga kerajaan sekaligus 

simbol gadis bangsawan ternama, 

membuat gaun pengantin putih mewah 

berhiaskan penuh renda Honiton Lace 

yang dikenakan oleh Ratu Victoria itu 

menjadi trendsetter berikutnya. Booming-

nya gaun pengantin ala Ratu Victoria 

yang memiliki ciri khas gaun yang 

membentuk ballgown, warnanya putih 

kadang broken white, dan menonjolkan 

pinggang serta pinggul sang pengantin 

wanita itu menyebabkan naiknya 

permintaan terhadap bahan-bahan gaun 

putih mewah. Hal ini berdampak pada 

para pembuat bahan dan renda gaun 

pengantin kewalahan memproduksinya, 

karena di masa itu renda putih juga masih 

dibuat secara manual. Belum lagi gaun 

putih termasuk sulit dirawat karena 

kotoran yang menempel akan tampak 

jelas di situ. Akhirnya beberapa 

pengantin dari kelas sosial yang lebih 

rendah kembali mengenakan gaun 

pengantin dengan warna selain putih, 

kecuali warna hitam (warna berduka) dan 

warna merah menyala (warna yang kala 

itu, identik dengan the brothel house). 

 

 Sejak era Victorian itulah maka 

tradisi mengenakan gaun pengantin 

berwarna putih yang menyimbolkan 

kesucian itu menjadi gaya yang selalu 

ditiru oleh para wanita. Meski kemudian 

tidak hanya warna putih plain saja yang 

57 MKS Edisi November 2016 



dipilih, tetapi juga bisa dengan nuansa 

gradasi putih seperti creme, champagne, 

broken-white, off white and ivory. Sampai 

sekarang pun yang disebut-sebut 

sebagai era globalisasi, putih tetap lestari 

di kalangan para wanita sebagai pilihan 

utama warna baju pengantin. Putih 

seolah menjadi warna privilege dan 

memiliki cap “For Bride-Only” yang 

menyertainya untuk menjadi warna baju 

pengantin para pengantin wanita yang 

ingin tampil beda dan anggun di hari 

pernikahannya. Bahkan tidak hanya gaun 

pengantin modern ala Barat saja yang 

memakai putih sebagai “warna resmi”; di 

beberapa negara, baju pernikahan 

bernuansa adat seperti kebaya, baju 

kurung, kimono dan cheongsam pun turut 

mengadopsi warna putih. Sebuah pantun 

Inggris kuno berikut ini mencoba 

menggambarkan “nasib” yang dibawa 

oleh warna baju pengantin: 

 “Married in white, you will have 

chosen all right. Married in grey, you will 

go far away. Married in black, you will 

wish yourself back. Married in red, you’ll 

wish yourself dead.  Married in blue, you 

will always be true.  Married in pearl, 

you’ll live in a whirl. Married in green, 

ashamed to be seen. Married in yellow, 

ashamed of the fellow. Married in brown, 

you’ll live out of town. Married in pink, 

your spirits will sink.” 

 

B. Perkembangan Gaya 

Gaun Pengantin 

 Dari sejarahnya, perkembangan 

gaya gaun pengantin ini kemudian tidak 

hanya meliputi perubahan orientasi 

dalam hal gaya berpakaian, tapi juga 

norma dan adat-adat yang nantinya akan 

membentuk sebuah budaya yang 

berujung pada peradaban. Terutama 

pertentangan antara budaya Timur dan 

Barat merupakan faktor yang menarik 

untuk dijadikan bahasa mengenai 

hegemoni dalam fenomena ini. 

Fenomena ini menjadi komoditas di era 

modern seperti sekarang, ditambah 

peran media yang ikut menyebarkan 

virus kapitalis, menyuburkan hal ini. 

Banyak media yang mengkhususkan diri 

membahas perkembangan fashion juga 

gaya hidup. Kemunculan media seperti 

ini membuat masyarakat menganggap 

wajar akan adanya kesadaran mereka 

dalam cara berpakaian. Kewajaran yang 

terbentuk, baik di alam bawah sadar 

maupun secara sadar, merupakan bukti 

kekuatan hegemoni yang dibangun oleh 

produsen-produsen merek pakaian 

ternama dunia. 

 Sebagaimana dipaparkan 

sebelumnya mengenai gaya, Nicos 

Hadjinicolaou menggambarkan gaya 

atau ’ideologi visual’ sebagai ’bentuk 

khusus dari ideologi menyeluruh suatu 
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kelas’ (Walker, 2010: 169). Jika 

seseorang dapat memahami alasan 

untuk perubahan stalistik sepanjang 

waktu, dia juga memperoleh kunci untuk 

hukum evolusi kebudayaan. Pernyataan 

Hadjinicolaou ini nyatanya mengenai 

sasaran yang tepat saat ditempatkan 

pada  perkembangan gaun pengantin 

sebagai salah satu artefak fashion. 

Melalui paparan sejarahnya hingga 

perkembangannya di era globalisasi 

seperti saat ini, trend gaun pengantin saat 

ini tetap banyak menampilkan 

romantisme negeri dongeng yang kaya 

akan detail. Meski di Indonesia sendiri, 

beberapa individu tetap memilih 

mengenakan pakaian adat tradisional 

masing-masing daerah untuk dikenakan 

saat acara resepsi pernikahan mereka, 

namun tidak sedikit pula yang 

menambahkan gaun pengantin putih ala 

Viktorian sebagai salah satu kostum yang 

dikenakan ketika resepsi pernikahan 

mereka. 
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 Nilai internasionalisme seolah 

menjadi bagian yang melekat pada 

desain yang ringan melayang serta 

sentuhan kain yang transparan 

melengkapi koleksi desain yang kini 

banyak dikeluarkan para desainer untuk 

gaun pengantin ala Viktorian. Warna-

warna klasik seperti ivory dan 

champagne masih menjadi favorit, 

sedangkan siluet gaun mengarah kepada 

cutting yang lebih berani. Bahkan bagi 

mereka yang kurang berani memakai 

baju terbuka karena kesan seksi pun 

dapat memodifikasikannya dalam siluet 

tertutup yang jauh dari kesan 

mengumbar. Modifikasi terbaru yang kini 

menjadi trend adalah menggabungkan 

gaya gaun pengantin ala Viktorian 

dengan penggunaan jilbab atau gaya 

Timur Tengah (Arab/Turki) atau yang kini 

banyak disebut sebagai gaun pengantin 

muslimah. Walau terjadi perubahan 

namun kesan classy dan anggun masih 

tetap melekat pada setiap desainnya. 

Begitu pula bagi yang ingin memangkas 

gaun menjadi lebih pendek atau tidak 

menggelembung, semua bisa 

dikreasikan sesuai keinginan sang calon 

pengantin wanita. 

 Dari semua ini dipahami bahwa, 

kalaupun gaya gaun pengantin putih ala 

Barat tersebut menghegemoni ke seluruh 

wanita di dunia, namun mereka tetap bisa 

secara cerdas memilih bahkan tak ragu 

untuk memodifikasi gaya gaun tersebut 

sehingga sesuai dengan hati dan pikiran 

mereka. Modifikasi ini artinya, dari gaya 

utama gaun pengantin Viktorian itu, 

masih bisa ditambah atau dikurangi baik 

dari segi model, ukuran, bentuk, 

ornamen, maupun aneka kreasi desain 

lain. Hal ini karena tentunya dunia mode 

atau fashion akan selalu mengalami 

perubahan, namun tak pelak ada sebuah 

sistem yang akan terus mempengaruhi 

kelas masyarakat yang lain untuk 

menerima nilai-nilai moral, politis dan 

kultural. Konsep ini mengasumsikan 

sebuah konsen sederhana oleh 

mayoritas populasi untuk arah tertentu 

yang diusulkan oleh mereka dengan 

kekuatan. Produsen-produsen pakaian 

terkemuka dunia ini memang tidak begitu 

saja menghegemoni masyarakat. Mereka 

membentuk sebuah sistem yang disebut 

konglomerasi. Mereka bekerjasama 

dengan media, untuk menyebarkan pola 

pikir tersebut. Media merupakan alat 

yang paling tepat untuk menyebarkan 

pemikiran produsen pakaian dalam 

menghegemoni masyarakat. Dewasa ini 

semakin menjamur media yang 

mengkhususkan diri membahas 

mengenai perkembangan fashion, 

dan  mereka sebagian besar memiliki 

tingkat penetrasi yang tinggi ke berbagai 

belahan dunia.*** 
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Pertanyaan : 

Assalamualaikum mas firman, 

terima kasih atas artikel-artikelnya yang 

begitu bermanfaat buat saya dan 

keluarga, saya senang membaca tulisan-

tulisan mas firman yang begitu mengena. 

Saya memiliki seorang anak yang masih 

umur 2 tahun, apakah sudah boleh saya 

sugesti mas?apakah anak umur 2tahun 

itu sudah bisa menerima sugesti? Terima 

kasih mas atas jawabannya, majalah 

kekuatan sugesti memang ciamik deh. 

Ibu yus-bogor 

Jawaban : 

  Terima kasih buat bu yus di bogor 

ya, terima kasih karena sudah menjadi 

pembaca setia majalah kekuatan sugesti 

dan sudah membagikannya kepada 

keluarga. Saya memang membuat 

majalah ini untuk mudah dipahami oleh 

banyak pihak, oleh siapapaub yang 

membacanya.  

  Menjawab pertanyaan ibu tentang 

anak umur 2 tahun 

  Ibu benar, semua orang bisa 

disugesti yang penting masih memiliki 

kepala dan masih bisa bernafas normal. 

Banya salah memahami di masyarakat 

seolah-olah hipnoterapist yang 

melakukan proses penyelesaian 

masalah, padahal yang benar adalah diri 

klien sendiri yang melakukannya, 

Sehingga ketika seseorang sudah 

memahami cara mengenali, mengontrol 

dan memaksimalkan pikiran, maka orang 

tidak lagi butuh hipnoterapist sebab 
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sudah bisa mengutak-ngatik pikirannya 

sendiri. 

 

Pertanyaan : 

Saya aneh dengan tulisan-tulisan 

di majalah kekuatan sugesti ini tentang 

mengubah pikiran. Apa iya, secepat itu 

mengubah pikiran, dibanyak artikel 

mengatakan bahwa mengubah pikiran itu 

susah dan butuh bantuan orang lain 

untuk melakukannya? Bahkan harus ada 

kondisi tertentu yang perlu dipenuhi 

Ridwan 

Jawaban : 

Terima kasih sudah membaca 

majalah kekuatan sugesti dan sudah 

menganggap aneh isi majalah ini, saya 

senang ketika ada orang yang 

berkomentar bahwa artikel di majalah 

sugesti itu aneh, sebab jika sudah 

merasa aneh itu artinya majalah ini sering 

dibaca. Oh ya, mengenai perubahan 

pikiran itu susah atau gampang, jawaban 

saya adalah gampang. Anda pernah 

mendengar ceramah, atau mendengar 

kalimat motivasi, membaca buku, 

menonton acara televisi, lalu anda 

mengangguk tanda setuju, maka disitulah 

sebenarnya perubahan terjadi. Kita 

hanya butuh mengangguk untuk 

melakukan perubahan dalam pikiran kita. 

Kalau ada orang yang mengatakan 

bahwa mengubah pikiran itu susah, maka 

itu artinya dia belum memahami dengan 

benar apa itu pikiran, pikiran diciptakan 

oleh Tuhan untuk dipergunakan dengan 

mudah, anda perlu mengangguk saja 

untuk mengubah pikiran anda. 

Jadi, masih mau bilang kalau 

mengubah pikiran itu susah? Tentu tidak, 

mengubah pikiran itu mudah bahkan 

saya sering katakan semudah 

membalikkan telapak tangan. Mungkin 

hanya AMC yang mengatakan kalau 

mengubah pikiran itu mudah, sebab 

memang tujuan program AMC adalah 

untuk memberikan kesadaran kepada 

setiap orang bahwa melakukan 

perubahan diri begitu mudah dan begitu 

cepat. Cukup hanya mengangguk, kalau 

istilah dikomputer adalah dengan 

menekan tombol enter. 

 

Pertanyaan : 

Pak firman, saya senang sekali 

dengan majalah kekuatan sugesti ini, 

saya mendapat banyak pencerahan dari 

majalah ini, oh ya pak saya sering 

melakukan aktivitas trading forex, tapi 

saya sering mengalami loss, apa itu dari 

pikiran saya pak? 

Indarto, Magelang 
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Jawaban : 

Terima kasih pak indarto atas 

pertanyaannya, juga atas hobinya untuk 

membaca majalah kekuatan sugesti ini, 

untuk trading atau apapun bisninya 

semua tergantung dari pikiran kita. Yang 

membuat orang itu dapat uang, bukan 

karena bisnisnya, bukan juga karena 

profesinya tapi murni karena program di 

pikirannya. Sama-sama belajar trading, 

ada yang profit tapi juga ada yang loss, 

yang membuat loss karena memang 

pikiran si tradernya belum mau kaya, 

belum mau uang. Pasti anda bingung, 

kok ada orang gak mau uang? Iya 

memang banyak, orang yang takut 

terhadap uang, karena takut terhadap 

uang maka ketika melakukan profesinya, 

mengerjakan bisnisnya tentu yang ada 

hanya gagal atau income yang kecil.  

 

Pertanyaan : 

Ada yang mau saya tanyakan ya 

pak, saya punya anak yang kayaknya 

malas sekali untuk belajar, kalau dirumah 

itu bawaannya main mobil aja, anak saya 

kelas 2 SD, apa yang harus saya 

lakukan? 

Ibu Ira, Jakarta 

Jawaban : 

Terima kasih ibu ira atas 

pertanyaannya, wah anaknya malas 

belajar ya, mungkin maksud dari ibu 

adalah malas belajar pelajaran sekolah, 

anak ibu rajin itu belajar, buktinya dia 

main mobil-mobilan, bukankah dia juga 

sedang belajar. Ibu coba jadi teman baik 

bagi diri anaknya, coba main juga 

mobilnya, ajak anak main mobil sambil 

ibu masukkan pelajaran sekolah saat dia 

main. Anak memang dunianya bermain, 

karena itu ibu harus pintar-pintar dalam 

masuk ke dunia anak. 

Kalau anak merasa ibu 

mendukung dunianya, maka ketika ibu 

mulai memasukkan pelajaran sekolah ke 

anak ibu itu pasti cepat nurut dan mau 

memahami. Dicoba ya. 

Bagi anda yang memiliki 

pertanyaan seputar kehidupan, bisa 

mengirimkan ke 

pratamafirman@yahoo.com, atau melalui 

sms ke 0856.46.000981 atau acc 

facebook di facebook.com/wahana.sejati 
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