
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ebentar lagi kita bersama 

segera melewati tahun 2016, 

terasa cepat jika kita mengisi 

waktu dengan manfaat. Memang waktu 

akan terus berputar dan bergerak, ada 

pepatah mengatakan “Kalau kita diam, 

maka akan tergilas oleh waktu”. Waktu 

sangat luar biasa, kalau di barat dikenal 

dengan “time is money” bahkan saya 

sempat melihat sebuah baliho iklan 

dijalan yang berbunyi “time is luxury”. 

 

Waktu adalah kemewahan, 

kalimat itu sungguh membuat saya 

berhenti sejenak untuk 

melihatnya..sebuah slogan yang sangat 

bagus jika kita juga memasukkannya ke 

pikiran kita. Jadi bukan hanya uang, 

melainkan waktu adalah 

kemewahan. Bahkan di agama Islam, 

Allah SWT bersumpah “Demi masa”. 

Benar-benar perlu diperhatikan waktu 

kita, karena waktu adalah “sesuatu” yang 

berharga. Bisa kita bayangkan, jika kita 

hidup tanpa waktu, tanpa ada pergantian 

musim, tanpa ada pergantian hari. Hidup 

kita pasti berjalan statis. 

 

Mari bersama kita ulas waktu 

setahun ini, anda tahu 1 tahun = 365 hari 

benar bukan? lalu 1 hari = 24 jam, 1 jam 

= 60 menit, dan 1 menit = 60 detik.  Kalau 

kita perhatikan maka 1 tahun = 

365x24x60x60 = 31.536.000 detik.  Luar 

biasa lama detiknya dalam 1tahun. Lalu 

kita isi dengan apa waktu 1 tahun kita?? 

 

 

 

 

S 

Melepas Tahun 2016 
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Perhatikan ilustrasi berikut : 

Jika anda tidur 8jam sehari, berarti 

8/24 x 100% = sekitar 30% dalam sehari 

kita gunakan untuk tidur. 

Maka 30% x 31.536.000 = 9.460.800 

detik kita gunakan untuk tidur dalam 

setahun, berarti masih ada sisa 

22.075.200 detik. Kita gunakan untuk 

apakah sisa waktu tersebut?? 

 

Bukankah setiap orang memiliki 

jatah waktu yang sama? Benar bukan, 

semua sama saja 24jam, tidak ada yg 

kurang dan tidak ada yang lebih. Tapi kita 

perhatikan, dengan waktu yang sama 

ternyata tiap orang mampu melakukan 

sesuatu yang luar biasa. Seorang 

presiden, seorang CEO, seorang 

milyuner juga memiliki waktu yang sama 

yaitu waktunya 24jam, bos perusahaan 

besar juga waktunya 24jam, seorang 

profesor juga waktunya 24jam, 

sedangkan tukang becak juga 24jam, 

tukang jual bakso juga 24jam. Ternyata 

dapat kita tarik kesimpulan, waktu sama 

tapi isi beda. 

 

Apa yang dilakukan tukang becak 

berbeda dengan dilakukan seorang 

pengusaha, tukang becak rajin dengan 

tukang becak malas juga isi waktunya 

berbeda. Dan ketika kita mengisi waktu 

yang berbeda, maka pasti hasil yang kita 

raih juga berbeda. Benar bukan? 

 

Seorang 

pelajar 

yang 

bangun 

malam 

disaat 

teman-

teman lain 

tidur, dia 

belajar di 

tengah 

malam. 

Maka pasti 

hasil 

ujiannya 

berbeda dengan mereka yang hanya 

belajar sore hari saja. Maka rumusnya 

kembali Waktu sama tetapi Isi Beda. 

 

Seseorang yang dalam tahun 

2016 ini mampu mewujudkan impiannya 

dan mensyukuri di ujung tahun ini pasti isi 

waktunya berbeda dengan orang merasa 

tahun 2016 ini gagal dan belum 

mendapat apa-apa. Perhatikan diri anda, 

apakah anda sudah mengisi tahun 2016 

ini dengan “isi” yang berbeda? 

 

 

 

 

 

(Firman Pratama, S.T, M.T (Pakar Pikiran) 
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Coba anda ingat-ingat lagi perjalanan 

anda di tahun 2016 ini? 

 Anda buat sebuah daftar, 

tentang kegagalan dan 

keberhasilan anda 

 Lakukan evaluasi dari 

kegagalan anda 

 Pelajari tentang keberhasilan 

anda 

 Jadikan evaluasi kegagalan dan 

kunci keberhasilan menjadi ilmu 

baru dalam pikiran anda 

 Lalu buat impian baru di tahun 

2017, bayangkan anda menaiki 

anak tangga yang lebih tinggi 

dari sebelumnya 

Bersama kita sambut tahun 2017 

dengan harapan lebih besar, dengan cita-

cita lebih besar. Beranilah mengambil 

keputusan dengan perhitungan yang 

matang. Karena kesuksesan anda 

semata-mata adalah hasil rekayasa diri 

anda dan Tuhan. 

 

Selamat menyambut tahun 2017, 

Majalah Kekuatan Sugesti selalu siap 

menjadi sumber inspirasi dan sugesti 

positif anda setiap harinya. 

 

Salam Inspirasi 

::Firman Pratama:: 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

03 MKS Edisi Desember 2016 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udah memasuki di bulan terakhir 

tahun 2016, waktu terasa cepat 

ketika diawal 2016 yang lalu saya 

menulis sebuah keinginan untuk memiliki 

3 rumah dan tanah 5000m2 di akhir tahun 

2016 ini dengan gratis dan Alhamdulillah 

terjadi, dan kalau saya melihat kembali 

catatan-catatan saya di awal tahun ini, 

semua terjadi dan sudah saya nikmati. 

Mulai dari rumah, lalu mobil baru, jalan-

jalan ke luar negeri, memiliki bisnis 

network provider, menyebarkan AMC ke 

banyak orang dengan mudah. 

Bagaimana dengan anda? Apakah 

semua catatan keinginan yang anda buat 

diawal tahun ini sudah semuanya terjadi? 

Atau ada yang belum terjadi?. Sambil 

duduk di sebuah café di salah satu pusat 

perbelanjaan di Surabaya, saya 

mengajak diskusi dengan para “malaikat” 

yang setia mendampingi saya tentang 

semua kejadian di tahun 2016 ini, mereka 

semua hanya bisa tersenyum sambil 

berkata, “Alhamdulillah bos, semua puji 

memang hanya untuk DIA dzat penguasa 

alam semesta” 

 

Banyak orang ketika pergantian 

tahun seperti ini sedang dalam proses 

dikejar target karena memang di bulan 

desember perusahaan melakukan tutup 

buku, sehinga dalam melakukan 

S 

Langkah Untuk Menyambut  

Tahun Baru ************* 
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pencapaian target biasanya dilakukan 

dengan diskon besar-besaran sampai 

70%, atau istilahnya melakukan “SALE”. 

Ya memang dengan memberikan diskon 

yang besar mampu menarik minat para 

konsumen untuk melakukan pembelian, 

terbukti dihadapan saya ada salah satu 

department store yang memasang 

banner “END YEAR SALE, up to 80%”. Ini 

memang menarik, bahkan tadi saya 

sempat membeli T-SHIRT merk ternama 

yang ada gambar kudanya hehe dengan 

diskon 70%, dari yang harganya 700ribu 

menjadi hanya 200ribuan, lumayan kan. 

Ini cara jenius membeli produk bermerk, 

yaitu belilah di penghujung tahun sebab 

mereka sedang melakukan cuci gudang. 

 

Berbicara tentang pergantian 

tahun ada dua sisi yang saya temui 

dimasyarakat, ada yang sibuk mengejar 

targetnya tetapi ada juga sebagian orang 

yang sibuk mencari tempat untuk 

rekreasi, mencari tempat untuk berlibur, 

buktinya tiket pesawat penuh dan 

harganya naik dua kali lipat. Begitu juga 

dengan hotel langganan saya, ketika 

saya mau mereservasi kamar hotel untuk 

AMC Kelas Platinum juga banyak yang 

penuh. 

 

Coba deh anda lihat berita di 

televisi, harga tiket pesawat yang 

melonjak tetapi semua penuh terpesan 

bahkan beberapa maskapai menambah 

jadwal penerbangan dari jadwal biasa. 

Sebab ketika akhir tahun memang 

diberbagai tempat wisata ramai dengan 

berbagai acara yang menakjubkan. Ada 

juga yang lagi sibuk menjaga gerai denga 

diskok yang gede-gedean. Apa makna 

bulan desember sebenarnya? Memenuhi 

target yang belum tercapai? Atau 

Saatnya untuk liburan?, 

 

Oops, sebentar..bulan desember 

bagi orang jawa memiliki makna yang 
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berbeda. Apa itu? Desember diartikan 

sebagai kepanjangan dari “deres2nya 

sumber”, artinya dibulan ini pasti musim 

hujan dan deras, entah siapa yang 

menghubungkan desember dengan arti 

seperti itu, tetapi memang faktanya 

disemua bagian dunia, bulan ini adalah 

bulan dengan cuaca yang dingin. Bahkan 

ketika saya di Malaysia juga menikmati 

hari-hari yang dingin dengan hujan di pagi 

dan malam hari. Berarti benar dong arti 

dari “desember” adalah “deres2nya 

sumber” hehe. Ini arti dari orang-orang 

jawa, kreatif yang mereka menemukan 

sebuah makna dari bulan desember. 

 

Bagaimana dengana anda 

sendiri? Apa makna bulan desember bagi 

anda? Secara perhitungan umum 

memang desember adalah bulan terakhir 

di setiap tahun, sehingga membuat orang 

melakukan review atau evaluasi terhadap 

semua aktivitas yang terlah dilakukan di 

sepanjang tahun ini. Evaluasi adalah 

melihat secara menyeluruh segala 

aktivitas yang telah kita lakukan di tahun 

ini, apa hasil-hasilnya dan apa yang perlu 

diperbaiki untuk aktivitas di tahun 

mendatang. Sampai di penghujung tahun 

bagai sampai disebuah titik untuk melihat 

apa yang sudah terjadi di tahun ini, apa 

kebaikan yang sudah dilakukan di tahun 

ini dan apa saja keinginan-keinginan 

yang sudah tercapai di tahun ini. Ada lima 

hal yang wajib kita lakukan kita sudah 

memasuki bulan Desember ini, bulan 

penutup buka bisnis kalau istilah di 

perusahaan. Apa saja lima hal itu, saya 

akan mengulasnya satu persatu. 

 

Saya berikan lima rahasia itu, 

entah anda mau mengikutinya atau 

tidak?itu memang hak anda, karena 

hidup anda hanya andalah yang bisa 

merubahnya, bahkan Tuhan pun tidak 

mau mengubah sebelum anda sendiri 

mau mengubahnya, benar kan? 

 

Langkah Pertama, Lihat kembali 

keinginan-keinginan anda di tahun 

ini.  

 

Anda mungkin dulu diawal tahun 

ini pernah membuat berbagai catatan, 

atau istilah kerennya “dream book”. Coba 

anda perhatikan dan anda buat check list, 

bagian mana yang sudah tercapai 

sempurna mana yang belum, lakukan 

dengan membagi menjadi 5 kriteria 

sebagai berikut ya. 
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Kriteria pertama,sudah tercapai 

100%, kriteria kedua sudah tercapai 75%, 

kriteria ketiga sudah tercapai 50%, 

kriteria keempat sudah tercapai 25%, 

kriteria kelima sudah tercapai 5%. 

Kenapa saya membaginya menjadi lima 

kriteria ini, dan saya sebut semuanya 

sudah tercapai.Jadi sebenarnya tidak 

ada yang gagal kan, karena memang 

semua keinginan anda sudah tercapai 

hanya tingkat persentasenya saja yang 

berbeda. 

 

Langkah Kedua, Tulislah alasan 

kenapa ada keinginan yang belum 

mencapai 100%.  

 

Contoh keinginan yang belum 

100%, ketika ada seseroang yang ingin 

membeli mobil dengan harga 200juta, 

tetapi dia masih memiliki uang untuk DP 

sebesar 50juta dan dia belum berani 

melakukan DP, maka ini disebut berhasil 

dengan pencapaian 75%, kenapa? 

Sebab uang sudah ada, tetapi niat yang 

belum kuat, juga belum kuatnya 

kebutuhan didalam diri sehingga masih 

takut untuk melakukan pembelian mobil 

dengan uang muka 50juta. Anda coba 

analisa didalam diri, kenapa hal-hal yang 

lain belum mencapai 100%. Hasil analisa 

ini penting untuk menjadikan 

pembelajaran di tahun berikutnya, sebab 

dengan selalu melakukan analisa diri 

maka segala langkah ke depan kita pasti 

jauh lebih mudah, lebih nyaman dan lebih 

cepat mencapai keberhasilan. 

 

Langkah Ketiga, Rayakan 

pencapaian yang 100%,  

 

kalau di langkah kedua saya 

mengajak anda fokus ke pencapaian 

yang belum 100%, maka sekarang 

cobalah melihat semua pencapaian 

100% anda. Misalnya yang ingin memiliki 

tabungan 50juta dan sekarang sudah 

lebih dari itu. Atau Pencapaian lainnya 

yang sudah masuk kategori 100% 

menurut anda. Merayakan 

pencapaian,adalah bentuk apresiasi diri 

terhadap hasil yang dicapai, bukankah 

mencapai 100% adalah hasil yang luar 

biasa. Dan yang perlu anda sadari 

adalah, hasil 100% itu terjadi karena kerja 

sama yang solid dan baik antara anda 
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dan diri anda. Kerjasama yang kompak 

dan usaha yang optimal antara anda 

dengan sebuah anggota tubuh anda. 

Karena itu perlu diapresiasi, perlu 

dirayakan dan perlu diberikan hadiah. 

Kenapa perlu dirayakan? Agar anda 

merasakan sebuah nilai dari usaha anda 

satu tahun ini, agar anda merasakan 

sebuah kesuksesan sejati. Semua perlu 

dirayakan, sesuai dengan keinginan 

anda. 

 

Langkah Keempat, Bersyukurlah 

kepada Tuhan.  

 

Setelah anda merakan 

pencapaian yang 100% tadi maka 

langkah berikutnya adalah berterima 

kasih kepada TUHAN, sebab segala 

usaha, segala aktivitas, segala 

kekompakan diri baru terjadi karena atas 

kehendak TUHAN yang MAHA KUASA. 

Bersyukurlah, ingatlah TUHAN dalam 

PERAYAAN pencapaian 100% anda. 

Ingatlah bahwa TUHAN yang 

memberikan pencapaian 100%, 75% dan 

lainnya. Karena itu bersyukurlah dan 

berterimakasih kepada TUHAN. Sebab 

rumus SUKSES=AKU+TUHAN. Dengan 

selalu bersyukur maka disitulah TUHAN 

Semakin saying kepada kita, dan 

pencapaian di tahun depan pasti jauh 

lebih baik, pasti meningkat dan pasti 

memberikan pencapaian yang jauh lebih 

hebat dari tahun ini. Itulah kekuatan 

bersyukur, semakin sering bersyukur 

maka semakin banyak juga hasil yang 

kita dapatkan. 

 

Langkah Kelima, Temui orang-

orang yang anda sayangi.  

 

Kenapa saya menyuruh anda 

menemui orang-orang yang anda 

sayangi? Sebab dari merekalah terkirim 

doa tambahan bagi anda, karena 

pancaran kasih saying dari mereka maka 

diri anda menjadi semangat untuk 

melakukan berbagai usaha dalam 

mencapai berbagai keinginan yang 

sudah ada rancang di tahun ini. Orang-

orang yang anda sayangi bisa 

pasangana anda,orang tua anda, anak 

anda, datangi mereka, ajak mereka 

merayakan pencapaian-pencapaian 

dalam tahun ini, Kalau anda mau 

merenung, peran orang-orang yang anda 
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sayangi sangat besar dalam keberhasilan 

anda di tahun in, karena merekalah yang 

mensupport anda dengan berbagai cara 

sehingga anda memiliki pencapaian 

100% yang banyak. 

Dalam bulan terakhir di tahun ini, maka 

cobalah anda melakukan kelima langkah 

diatas dengan baik dan benar sehingga di 

tahun depan segala kebaikan, 

keberhasilan menjadi mudah datang 

kepada diri anda. 

 

Selamat mengevaluasi segala 

kejadian dalam diri anda sepanjang tahun 

ini, lakukan dengan jujur sejujur-jujurnya. 

Karena kunci utama dalam melakukan 

perubahan diri adalah berani mengakui 

kesalahan dalam diri, jadikan akhir tahun 

ini sebagai sarana untuk mengenali diri 

lebih dalam,lebih detil sehingga anda 

bisa lebih memaksimalkan potensi diri 

anda di tahun depan. Sesuai dengan 

prinsip 3M dalam metode Alpha Mind 

Control yaitu Mengenali, Mengntrol dan 

Memaksimalkan. 

 

Selamat menyambut pergantian 

tahun dengan penuh 

kebahagiaan,kemudahan,keberlimpahan 

dan selalu dalam selimut rahmat Tuhan 

yang Maha Baik. 

 

 

 

 

  

“Persiapkan Dirimu Untuk Memasuki Tahun 

Yang Baru Dengan Kematangan Sikap Dan 

Kedewasaan Berpikir” 

-Firman Pratama-  
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eningkatkan kualitas diri, hal ini 

banyak diinginkan oleh semua 

orang termasuk anda juga kan. 

Oh ya, sekarang sudah sudah masuk di 

hari terakhir tahun 2016 ya, pasti anda 

ingin di tahun depan yaitu tahun 2017 

hidup anda lebih baik tetunya, ada yang 

ingin hidupnya ingin sama saja di tahun 

depan? tentu tidak kan, setiap orang pasti 

ingin kualitas dirinya di tahun depan jauh 

lebih baik. Ngomong-ngomong tentang 

kualitas diri, banyak orang yang bingung 

bagaimana meningkatkan kualitas 

dirinya, bahkan barusan saya dapat 

pesan melalui whatsapp, “mas firman, 

tuliskan doa yang manjur ke saya supaya 

kualitas diri saya meningkat di tahun 

depan?” hehe, minta kalimat doa malah 

ke saya, alias minta mantra, padahal 

bukan itu kuncinya, bukan itu rahasianya. 

 

Mengubah kualitas diri kuncinya 

ya ada di dalam diri kita, bukan di luar diri. 

Yang mau diubah kan diri kita, maka yang 

M 
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harus anda cari tentu perubahan itu ada 

dalam diri kita. Tapi, seringkali saya 

bertemu orang yang banyak 

menyalahkan orang lain atas kejadian 

yang menimpa dirinya, seperti 2hari yang 

lalu saya mendapat sms yang 

mengatakan bahwa bisnisnya jatuh 

karena “ditutup” oleh orang lain, dia 

sudah pergi ke dukun dan orang yang 

menyebut dirinya “uztad” katanya ada 

orang yang menganggu bisnisnya 

sehingga membuat bisnisnya atau 

tokonya sepi. Saya lantas membalas sms 

itu, “pak, yang membuat bisnis bapak itu 

sepi adalah diri bapak sendiri, pikiran 

bapak yang menarik sepi itu” , “mana 

mungkin saya menarik dan membuat 

bisnis saya sepi, gila apa saya” jawab 

bapak itu di smsnya. Mungkin anda juga 

berpikir seperti itu juga. Sebab ketika 

saya mengirimkan broadcast bbm 

tentang kesadaran diri bahwa kita yang 

membuat segalanya terjadi langsung ada 

yang merespon juga, “mana mungkin 

saya menarik masalah, mas firman ini 

aneh”. 

 

Iya mungkin anda menganggap 

saya aneh sebab mengatakan bahwa 

yang namanya masalah, kelemahan diri, 

kegagalan, kesusahan bahkan 

kemiskinan adalah murni keinginan dari 

masing-masing orang, keinginan yang 

“belum” disadari. Seperti hari selasa 

kemarin, saya ada seorang laki-laki 

masih muda yang mengambil kelas privat 

AMC di Surabaya, sebelum bertemu saya 

dia bercerita bahwa dia memiliki toko 
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warisan bapaknya yang baru beberapa 

bulan meninggal, tokonya dulu rame tapi 

ketika sekarang jadi berkurang 

keuntungannya, bahkan dia merasa ada 

masalah juga dengan Tanah warisan 

bapaknya itu.  

 

Anda tahu setelah bertemu saya, 

barulah dia menyadari bahwa ternyata 

memang dia yang tidak suka dengan 

harta, bahkan dia cerita kenapa dia 

menganggap harta itu beban. Lho ya kan, 

terbukti bahwa ada orang yang tidak suka 

dengan uang, terus mau menyalahkan 

Tuhan jika uangnya tidak diberi? 

 

Bulan desember ini, jadwal AMC 

saya dipenuhi dengan program privat dan 

platinum, dalam program platinum itu 

saya semakin memahami bahwa 

memang semua itu sumbernya dari 

pikiran. Ada dua orang peserta platinum 

bulan desember ini,  beliau adalah 

jebolan pondok pesantren dan juga 

seabagai pendakwah, begitu selama 3 

hari belajar,mereka menyadari bahwa 

selama ini pemahamannya salah semua 

sehingga harus benar-benar merubah 

semua ilmu, semua pemahaman, bahkan 

mereka bilang “3 hari ini luntur ilmu saya. 

saya paham sekarang tentang membuat 

kehidupan itu bersumber dari dalam”. 

 

Jadi, kalau anda ingin 

meningkatkan kualitas diri, maka 

rahasianya adalah “berhenti mencari 

kesalahan diluar diri, tapi mulailah sibuk 

memperbaiki diri”, sadarlah sahabat 

bahwa semua yang terjadi diluar dirimu 

adalah hasil dari apa yang ada didalam 

diri, karena itu kita sangat perlu untuk 

belajar mengenali diri dengan benar 

supaya bisa memaksimalkan diri yang 

berujung kepada peningkatan kualitas 

diri. 

 

 

 

 

  

“Kesuksesan Seseorang Itu 

Bersumber Dari Pikirannya” 

-Firman Pratama- 
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i akhir kelas AMC (Alpha Mind 

Control) reguler jakarta, minggu 

lalu ada seorang bapak yang 

mendekati saya, bapak ini bicara ke saya, 

“pak firman saya setelah memahami 

AMC tadi merasa rugi setelah belajar 

hipnotis yang biayanya lebih mahal dari 

kelas AMC ini, saya merasa salah 

memilih program pelatihan, saya sadar 

tadi bahwa yang menghipnotis itu 

sebenarnya bukan saya tapi karena 

orangnya sendiri yang menurut, kalau 

orangnya menolak ya sudah menolak, 

lebih keren dengan alpha telepati ya pak, 

langsung dikirim pesannya tanpa perlu 

ribet bicara, saya bersyukur bisa bertemu 

pak firman hari ini”. Saya dengan 

senyuman menanggapi ucapan bapak 

ini, “ya itulah jalan bapak untuk sampai 

belajar AMC” 

 

Sebenarnya tidak ada kata “rugi” 

dalam mempelajari sesuatu, kalau saja 

bapak tadi tidak mengikuti program-

program hipnotis yang marak dengan 

berbagai “promosi”nya maka tentu tidak 

akan sampai ke kelas AMC yang 

memang didesain lebih tinggi dari 

sekedar program hipnotis, karena di AMC 

kita belajar utuh tentang pikiran, sehingga 

saya buat taglinenya “mengenali, 

mengontrol dan memaksimalkan 

PIKIRAN”.  

Program Hipnotis yang ada 

seringkali hanya untuk tujuan hiburan, 

D 
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sebab banyak orang “tertipu” dengan 

tayangan di tv yang menayangkan 

seolah-olah dengan menghipnotis bisa 

membuat orang tertidur lalu diperintah 

apapun, atau dengan hipnotis bisa 

membuat orang jujur. Saat dikelas 

mungkin dipraktekkan bisa, karena ketika 

dikelas pesertanya menurut semua, 

tetapi begitu menemukan orang lain yang 

tidak menurut maka ya tidak terjadi. 

Salah dalam memahami hipnotis, 

lalu mengajarkan ke banyak orang 

membuat kejadian yang namanya gagal 

paham berjamaah, dan inilah yang sering 

saya temui di kelas AMC. Gagal 

memahami hipnotis, bahkan mulai dari 

pengertiannya juga gagal paham, banyak 

orang selalu membandingkan dengan 

pertunjukan di televisi, oh ya saya jadi 

ingat salah satu peserta AMC kemarin 

yang juga merupakan mantan pejabat di 

daerah bekasi, dia bilang ke semua 

peserta, “acara di tv pura-pura aja, bisa 

dibayar, jadi benar kata pak firman, 

semua acara di tv itu hanya hiburan saja” 

Ini kadang yang masyarakat 

belum mengetahui, begitu melihat acara 

tv langsung terpukai dan menganggap 

semua itu benar, padahal yang namanya 

acara di tv itu adalah entertainment alias 

hiburan, maka posisikanlah sebagai 

hiburan. Ketika anda mengikuti pelatihan-

pelatihan hipnotis tetap saja kalau 

orangnya menolak maka tidak akan 

terjadi. Saya pernah ada seorang bapak 

mengikuti kelas privat AMC, dia ingin 

membuktikan ke saya ilmu hasil belajar 

hipnotis kepada seorang yang katanya 

memang jago hipnotis, bersertifikat. Dia 

menyuruh saya meluruskan tangan ke 

depan dan memikirkan seolah-olah ada 

balon ditangan  saya. Saya pun 

menjawab, “harus saya mengikuti bapak, 

kalau saya memilih untuk membuka hp 

saya bagaimana?” 
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Bapak ini lalu senyum-senyum, 

sambil berkata “waktu di pelatihan dulu itu 

orang-orang ikut ke atas tanggannya 

pak”, saya menjawab “iya itu sama 

dengan ketika ada pengajian lalu semua 

jamah disuruh menangis dan mengakui 

dosa, sehingga ada yang menangis 

sampai sejadi-jadinya, kalau jamaahnya 

menuruti ya terjadi, kalau jamaahnya 

sibuk main hp ya jamaah itu biasa saja”. 

Memahami sesuatu harus secara utuh 

dan benar sehingga bisa 

mengaplikasikannya dengan benar dan 

bukan malah menjadi bumerang bagi diri 

sendiri, kuncinya adalah memahami 

PIKIRAN dengan benar, karena semua 

sumber kekuatan dan kesaktian itu sudah 

ada di diri kita yaitu PIKIRAN, kenali 

pikiran dengan benar agar bisa 

menggunakannya sesuai keinginan kita. 
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ubungan antar manusia 

memang seru untuk selalu 

dibahas, manusia memang 

sudah diciptakan sebagai makhluk yang 

saling terhubung dengan manusia 

lainnya. Mau anda yakin atau tidak yakin, 

percaya atau tidak percaya maka anda 

sudah pasti terhubung dengan manusia 

lainnya. Pikiran manusia sebenarnya 

sudah diciptakan oleh Tuhan begitu luar 

biasa, begitu hebat. Tapi keluar biasaan 

dan kehebatan ini hanya bisa disadari 

oleh mereka yang berpikir. Salah satu 

hubungan antar manusia yang menarik 

untuk dilihat adalah hubungan menantu 

dan mertua. Sering saya mendapati 

keluhan peserta AMC yang merasa 

memiliki “konflik” dengan mertuanya, 

sehingga kehidupan rumah tangganya 

tidak nyaman. Lantas bagaimana 

solusinya? 

 

Sebenarnya konflik antara mertua 

dan menantu itu tidak perlu terjadi kalau 

sama-sama memahami fungsi sebagai 

manusia. Bukankah ketika anda sebagai 

mertua mendapat menantu si A maka 

kondisi ini terjadi karena keinginan anda 

sendiri. Dan begitu juga sebaliknya, 

ketika anda sebagai menantu mendapat 

mertua yang anda anggap galak itu 

sesungguhnya karena keinginan anda 

sendiri, lantas kenapa harus jadi 

masalah? hehe..Bukannnya semua itu 

terjadi sudah tepat sesuai keinginan anda 

sendiri, semua sudah terjadi sesuai 

H 

MERTUA YANG “DIANGGAP GALAK” TERNYATA 

BISA DI TAKLUKKAN JIKA BENAR CARANYA 
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dengan apa yang ada dalam pikiran kita 

sendiri. Kalau mau mengubah kondisi itu 

maka ubahlah Pikiran anda, pasti beres. 

 

Pasti anda berpikir “mas firman 

enak aja ngomongnya, ngga tahu 

rasanya”. Iya banyak yang bilang seperti 

itu kesaya, seperti ada satu orang yang 

sebelum membeli buku Alpha telepati 

juga  mengeluh hal yang sama “apa bisa 

saya mempengaruhi mertua saya yang 

galak mas menjadi baik, saya sudah 

mencoba menuruti semua tetapi tetap 

saja mertua saya itu galak ke saya”. Ya 

saya sarankan saja, coba pelajari Alpha 

telepatinya karena sudah banyak kasus 

yang seperti itu bisa terselesaikan 

dengan baik sehingga mertuanya jadi 

tunduk. Alpha Telepati adalah metode 

yang saya buat untuk menyadarkan anda 

bahwa semua manusia memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi orang 

lain, semua manusia lho ya. Bukan hanya 

manusia tertentu yang mengklaim dirinya 

punya kelebihan, padahal hal seperti itu 

bukan kelebihan tetapi memang fitur 

manusia. 

Memiliki mertua yang dianggap 

“galak” bukanlah sebuh masalah berat 

yang harus dikeluhkan, karena dengan 

memiliki mertua yang dianggap galak 

maka menjadi sarana bagi diri anda untuk 

mempelajari Alpha Telepati, dan fungsi 

Alpha Telepati bukan hanya untuk 

mengatasi mertua yang galak, tetapi juga 

untuk kegunaan lain yang bermanfaat 

bagi hidup seseorang. Mungkin anda 

pernah mendengar keluhan teman-teman 

anda tentang mertuanya yang galak lalu 

pergi ke orang yang “mengaku” pinter, 

padahal ya gak pinter hehe. Kemudian 

menyuruh untuk menabur garam 

diminumannya mertuanya, ada juga yang 

dengan menaruh sesuatu dikamar 

mertuanya dan hal sejenis lainnya. 

Padahal kalau anda mempelajari Alpha 

Telepati maka anda pasti tertawa melihat 

hal itu, karena seperti itu hanyalah 

“kebodohan”.  

 

Apalagi ketika anda belajar AMC 

(Alpha Mind Control), semakin menyadari 

bahwa memang Tuhan itu Maha baik 

sudah memberikan anda Pikiran yang 

begitu luar biasa manfaatnya jika masing-
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masing orang menyadarinya dengan 

benar dan utuh. Semakin kita 

menggunakan Pikiran dengan maksimal 

maka kita semakin mengenali Tuhan 

dengan sebenar-benarnya mengenali. 

“barang siapa mengenal dirinya, maka 

pasti bisa mengenali Tuhan-Nya”. 
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ayaknya materi kesurupan ini 

saya suka menulisnya lagi 

hehe, mungkin sedikit melawan 

arus yang ada di masyarakat kita, tetapi 

kan boleh kalau saya memberi 

pencerahan. Semalam, saya diundang 

berdikusi oleh salah satu pemimpin 

pondok pesantren di Bangkalan,Madura, 

beliau mengenal saya dari salah satu 

santrinya yang pernah mengikuti 

workshop Alpha Mind Control, 

nampaknya Kyai ini (kalau di madura, 

disebut kyai) tertarik oleh pemaparan 

santrinya, karena saya ketahui bahwa 

santri ini adalah santri terbaik di Pondok 

Pesantren itu. Kyai ini menanyakan saya 

tentang masalah kesurupan, sebab 

menurut beliau dia sering melakukan 

ruqyah kepada orang-orang, tetapi 

kesurupannya hanya hilangs sesaat, 

nanti kalau orang itu ada masalah muncul 

lagi seperti itu. 

 

“mas firman, saya sering 

mengobati orang yang kesurupan itu, 

saya ruqyah saya bacakan ayat-ayat lalu 

saya usir itu yang ganggu, memang saat 

itu orang ini tenang tetapi dapat 3 minggu 

kembali seperti itu lagi, nah..waktu saya 

dengar penjelasan dari Abdi setelah 

K 
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mengikuti pelatihan mas firman, saya jadi 

tertarik dengan pemaparan mas firman 

itu, apalagi saya juga mulai berpikir 

bahwa kesurupan itu bukan karena 

diganggu atau dimasuki tetapi karena 

ada masalah kejiwaan yang berat” ujar 

kyai ini..  

Saya memang baru mengenal kyai 

ini, dan saya senang karena kyai ini mulai 

menyadari kalau kesurupan yang sering 

dia tangani itu adalah dari kejiwaan yang 

berat, nah..saat itu, saya kemudian 

berbicara kepada mas Abdi yang 

memang ada disitu, krena pak kyai hanya 

ingin pembicaraan ini ada 3 orang saja. 

Saya bicara kepada mas Abdi, lalu 

perlahan saya bawa dia ke kondisi yang 

rileks sambil pejam mata, dan saya bilang 

ke mas Abdi… 

“liat dihadapan kamu, ada sosok 

kakek tua berjenggot, di mau masuk ke 

tubuh kamu, bukalah pintu hatimu, dan 

dia masuk sekarang…” 

Sontak, mas abdi seperti terkaget 

sambil pejam mata, dan saya pun mulai 

bicara lagi “kamu yang didalam abdi, 

siapa?” 

“saya kakek jinggo”, suara mas 

Abdi mulai berubah seperti suara kakek 

tua 

“mas firman, abdi kesurupan ini” 

kata pak kyai.. 

Yup..kondisi seperti ini, oleh 

masyarakat kita disebut kesurupan, 

karena suara berubah, dan logat bicara 

berbeda, apakah ada yang masuk? 

Jawabannya, TIDAK, yang 

berbicara adalah diri Abdi sendiri…bukan 

makhluk lain…kan sudah jelas suara itu 

keluar dari mulutnya si Abdi ini, atau 

kalau anda melihat orang yang katanya 

kesurupan itu, yang bicara kan dirinya, 

keluar dari mulutnya sendiri benar kan? 

Makanya, saya terkadang aneh 

saja, kalau ada yang mengatakan itu 

yang berbicara adalah makhluk lain, 

padahal sudah jelas-jelas yang berbicara 

adalah orang itu, ya kan… 
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Kembali ke kasus abdi ya, 

hehe..setelah pak kyai mengatakan 

kesurupan, lalu saya suruh deh pak kyai 

ini untuk melakukan ruqyah, nah..mulai 

pak kyai membaca ayat2 nya, dan abdi 

dapat melemas, dan kembali membuka 

mata. Tetapi…saya kembali bicara ke 

abdi, 

“mas lihat saya ya…sekarang 

kakek jinggo, datang lagi dan dia 

dibelakang, pejam matanya dan kakek 

jinggo masuk lagi” 

Efeknya, si abdi kembali lagi 

“kesurupan”, pak kyai jadi 

bingung…”mas..kok jinnya bisa nurut 

ama mas firman, disuruh datang, masuk 

lagi, padahal kan sudah saya pagari tadi 

si abdi”.  

Lalu saya jelaskan konsep pikiran 

kepada pak kyai ini dengan contoh si abdi 

ini..lalu saya kembali si abdi, sambil 

mengatakan “kakek jinggo adalah teman 

kamu ya, sekarang kamu ada temannya” 

Kesalahan yang dilakukan oleh 

praktis ruqyah yang dilakukan di 

Indonesia termasuk pak kyai ini, adalah 

mengusir dan membuang, pertanyaan 

saya adalah “apa yang diusir dan apa 

yang dibuang”.. 

Diskusi saya menjadi semakin 

seru, sampai pak kyainya bilang, “mas 

firman orang bangkalan kan, mau kan 

ngajar juga di pondok sini untuk 

memberikan materi ini ke santri?”
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Nama Lengkap  : Fatimah Siti Hartinah Soeharto 

Alias    : Tien Soeharto 

Profesi   : Pahlawan Nasional 

Agama   : Islam 

Tempat Lahir  : Desa Jaten, Surakarta, Jawa Tengah 

Tanggal Lahir  : Kamis, 23 Agustus 1923 

Zodiac   : Leo 

Warga Negara  : Indonesia 

Suami   : Soeharto 

Anak    : Siti Hardiyanti Rukmana, Bambang Trihatmodjo,  

Siti Hediati, Sigit Harjojudanto, Hutomo Mandala Putra, Siti 

Hutami Endang Adiningsih 

Ayah    : RM Soemoharjomo 

Ibu    : R. Aj. Hatmanti 

 

 

 

ejak remaja aktif di Laskar Putri 

indonesia berjuang di garis 

belakang mempertahankan 

kemerdekaan. Apalagi setelah menjadi 

Ibu Negara sebagai pendamping setia 

Presiden Soeharto, ia mencetuskan 

beberapa gagasan yang melahirkan 

beberapa proyek monumental, di 

antaranya Taman Mini Indonesia Indah. 

Ia meninggal, Minggu 28 April 1996, 

menginggalkan karya gemilang bagi 

bangsanya. Setelah meninggal, ia 

dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. 

Siti Hartinah (Ibu Tien Soharto) 

lahir di Desa Jaten pada tanggal 23 

Agustus 1923 dari pasangan RM 

Soemoharjomo dan R. Aj. Hatmanti. Ia 

merupakan anak kedua dari 10 

bersaudara. Kakaknya adalah R. Aj. Siti 

Hartini, sedangkan adiknya adalah RM 

Ibnu Hartomo, RM Ibnu Harjatno, R. Aj. 

Siti Hartanti, RM Ibnu Harjoto, RM Ibnu 

Widojo, R. Aj. Siti Hardjanti, RM Bernadi 

Ibnu Hardjojo, dan RM Sabarno Ibnu 

Harjanto. 

 

 

S 
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Masa kecil Siti Hartinah diwarnai 

dengan berpindah-pindah tempat tinggal 

mengikuti orang tuanya yang ditugaskan 

ke berbagai daerah. Terkadang, ketika 

dipindahkan ke sebuah wilayah, 

orangtuanya belum menyiapkan tempat 

tinggal untuk keluarga itu. Ada kalanya 

keluarga itu tinggal sementara di rumah 

Kepala Desa sebelum mendapatkan 

rumah baru. Pada masa itu belum ada 

istilah rumah dinas untuk pejabat 

golongan rendah. 

 

Perpindahan pertama yang dialami Siti 

Hartinah terjadi ketika masih berusia 3 

tahun yaitu pada tahun 1925. Ayahnya, 

RM. Ng. Soemoharjomo menempati 

jabatan baru sebagai Panewu Pangreh 

Praja (setingkat Camat) ditugaskan ke 

Jumapolo, sebuah kota Kecamatan di 

Karanganyar sekitar 26 Km dari Kota 

Solo. Di kota inilah Siti Hartinah terkena 

wabah penyakit disentri yang hampir 

merenggut nyawanya. Ia terserang 

wabah penyakit yang tanpa pilih bulu 

menyerang siapa saja di  

Surakarta termasuk di Jumapolo. Banyak 

sekali jatuh korban jiwa. Hampir setiap 

hari ada warga yang meninggal di 

Jumapolo. 

 

Sebagai tempat yang terpencil, Jumapolo 

tidak memiliki fasilitas kesehatan dan 

obat-obatan. Jangankan dokter, perawat 

pun tidak ada. Maka, Siti Hartinah pun 

hanya mampu terbaring menungggu 

nasib. Tak ada orang lain yang berani 

mendekati selain kedua orangtuanya. 

Mereka mencari berbagai cara dan 

pengobatan untuk menyembuhkan buah 

hatinya. Sebagai orang yang beriman, 

siang dan malam mereka berdoa kepada 

Tuhan agar Siti Hartinah segera 

disembuhkan. Rupanya doa yang tulus 

dari orngtua itu dikabulkan Tuhan. Siti 

Hartinah pun sembuh dari penyakit. 

 

Perpindahan itu mengakibatkan 

terjadinya perbedaan alam dan 

lingkungan. Namun, perbedaan tersebut 

ternyata memberi bekal yang cukup 

berarti bagi pribadinya menjadi pribadi 

yang terbuka dan luas pergaulannya. 

 

Pada usia lima tahun, Siti Hartinah 

kembali harus berpindah tempat tinggal 

mengikuti orangtuanya. Kali ini pindah ke 

Matesih, Kabupaten Karanganyar di kaki 

Gunung Lawu. Di Matesih terdapat satu 

sekolah dasar yang disebut sekolah 

Ongko Loro. Sekolah ini hanya 

menyelenggarakan pendidikan formal 

selama dua tahun. Siti Hartinah masuk ke 

sekolah ini. 

 

Seorang sahabat ayahnya, Abdul 

Rachman, datang dari Solo. Abdul 

Rachman yang sudah berkeluarga 
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namun tidak punya anak itu bermaksud 

mengangkat salah seorang anak Panewu 

Soemoharjomo. Pilihannya jatuh pada 

Siti Hartinah. Meskipun berat hati, setelah 

dirundingkan, akhirnya permohonan 

Abdul Rachman dikabulkan. Ia pun ikut 

keluarga baru di Solo. Di sana ia sekolah 

di salah satu sekolah elit, HIS (Holland 

Indlanche 

School). Untuk 

pertama kalinya, 

ia berhubungan 

dengan sistem 

pendidikan 

Belanda. 

 

Sayangnya, 

baru setahun 

bersama 

dengan keluarga 

Abdul Rachman 

yang begitu 

perhatian, ia 

terpaksa harus 

kembali ke 

keluarganya dan 

meninggalkan HIS. Hal ini terjadi karena 

ia terserang penyakit cacar yang sangat 

mengkhawatirkan. Ia pun kembali ke 

desa. Ia tidak kembali ke Matesih, 

melainkan ke Kerjo, karena orangtuanya 

sudah kembali dipindahkan. Di tempat 

baru, setelah sembuh, ia kembali masuk 

sekolah. Tentu saja tidak di HIS, 

melainkan di sekolah Ongko Loro yang 

ada di desa itu. 

 

Kerjo barangkali merupakan masa 

penutup untuk masa kanak-kanaknya. 

Setelah di desa ini, ayahnya mendapat 

kenaikan pangkat menjadi wedana. Pada 

tahun 1933, Wedana Soemoharjomo 

memboyong 

keluarganya ke 

Wonogiri, 

termauk Siti 

Hartinah. Di 

Wonogiri, ia 

kembali masuk 

HIS, duduk di 

bangku kelas III. 

 

Masa Remaja 

Di Wonogiri, Siti 

Hartinah 

berhasil 

menyelesaikan 

sekolahnya di 

HIS. Jarak 

antara rumah 

dengan sekolah sekitar 5 Km. Untuk 

mencapai sekolah, ia dan kakaknya 

selalu naik andong. 

 

Selama bersekolah ia selalu memakai 

kebaya, bukan memakai rok. Hanya pada 

kegiatan kepanduan JPO (Javaanche 

Padvinder Organisatie) ia diizinkan 
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orangtuanya memakai rok, pakaian 

seragam JPO. Karena rajin mengikuti 

latihan-latihan di JPO, akhirnya dalam 

dirinya tumbuh tunas-tunas idealisme 

yang terus berkembang. Fungsi 

kepanduan yang universal adalah 

pembinaan budi pekerti, watak, dan 

karakter sejak usia muda, disiplin dan 

solidaritas serta tolong menolong, saling 

hormat menghormati serta saling 

menyayangi. 

 

Namun, sayangnya ia tidak dapat 

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Ayahnya menjadi Wedana Wonogiri 

hanya dalam waktu lima tahun. 

Kemudian ia dipindahkan menjadi 

Wedana di Wuryantoro. Dua tahun 

kemudian ia pun dipensiunkan. 

 

Keinginannya untuk melanjutkan ke 

jenjang yang lebih tinggi dan cita-cita 

menjadi seorang dokter memang tidak 

tercapai. Tetapi, dengan mengalihkan 

kegiatan-kegiatan lainnya seperti mem 

 

desainerbatik, belajar menari dan 

menyanyi tembang Jawa, menulis syair, 

ternyata memenuhi dorongan dan 

tuntutan jiwa remajanya. Yang tidak 

terjadi barangkali jatuh cinta. Ia tidak 

mengalami jatuh cinta sebagaimana 

remaja lainnya. 

 

Masa Pendudukan Jepang 

Sebelum Jepang memasuki kota Solo 

pada tahun 1942, Siti Hartinah kembali 

memasuki gerakan kepanduan. Kali ini 

tidak lagi di JPO melainkan di Pandu 

rakyat Indonesia. Aktivitasnya itu juga 

merupakan kegiatan satu-satunya di luar 

rumah. Selebihnya ia tinggal di dalam 

rumah dengan kegiatan mem 

 

desainerbatik. Kain  

 

desainerbatik karyanya ia jual. Uangnya 

digunakan untuk kursus mengetik dan 

steno. 

 

Setelah Jepang memasuki kota Solo, 

terjadi perkembangan yang sangat cepat 

di segala bidang kemasyarakatan dan 

pemerintahan. Tentara pendudukan 

Jepang mengadakan pendidikan dan 

kursus-kursus, termasuk kursus bahasa 

Jepang. Selain dibentuk pula organisasi-

organisasi kemasyarakatan, termasuk 

organisasi  

wanita Fujinkai. Siti Hartinah setalah 

mendapat izin orangtuanya segera 

mendaftar di organisasi tersebut. Dalam 

organisasi itu dilatih baris-berbaris, 

latihan kepemimpinan, bagaimana 

melakukan wawancara dengan tokoh-

tokoh pergerakan, dan lain-lain. Mereka 

juga dilatih berpidato dan belajar sejarah 

perjuangan bangsa Indonesia untuk 
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merdeka. Dari sini, benih-benih 

semangat nasionalisme muncul di 

kalangan remaja putri Solo yang terkenal 

lemah lembut. Mereka sesungguhnya 

memiliki semangat tinggi untuk turut aktif 

dalam gerakan mewujudkan 

kemerdekaan. 

 

Siti Hartinah juga mengikuti kursus 

bahasa Jepang pada orang Jepang yang 

sudah lama menetap di Solo sebagai  

pengusaha pada zaman kolonial 

Belanda, bukan pada tentara 

pendudukan Jepang. Dalam waktu 

singkat ia sudah mahir berbahasa 

Jepang. 

 

Laskar Putri Indonesia 

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia dikumandangkan, rakyat Solo 

segera melakukan mobilisasi untuk 

mendukung kemerdekaan. Salah satu 

upaya yang dilakukan adalah melucuti 

senjata tentara Jepang. Ternyata, kaum  

wanita Solo pun antusias untuk terlibat 

dalam upaya heroik itu. Putri-putri Solo 

yang gemulai itu pada tanggal 11 Oktober 

1945 membentuk organisasi bersenjata 

yang mereka namakan Laskar Puteri 

Indonesia. 

 

Dalam waktu singkat, jumlah anggota 

Laskar Puteri Indonesia meningkat cepat. 

Mula-

mula 

berjumlah 

150 orang 

kemudian 

bertambah menjadi 200 orang. Mereka 

dilatih oleh perwira dari Batalyon yang 

dipimpin Mayor  

Soeharto. Persenjataan pun diperoleh 

dari batalyon yang sama. Dengan 

memiliki 120 pucuk senjata, laskar itu pun 

telah menjelma menjadi pasukan tempur  

wanita. 

 

LPI bertujuan untuk membentuk pasukan 

bantuan untuk melayani kepentingan 
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pasukan garios depan dan garis 

belakang demi suksesnya perjuangan. 

Untuk itu, diperlukan organisasi yang baik 

seperti kepemimpinan dan staf sebagai 

unsur pendukungnya. Komandan LPI 

diserahkan kepada nona Soedijem, 

sedangkan wakilnya adalah nona Sajem. 

Siti Hartina duduk di staf yang 

mengendalikan urusan perlengkapan 

atau logistik. LPI menyelenggarakan 

dapur-dapur umum di medan 

pertempuran dan membatu markas-

markas pertempuran, membatu tugas-

tugas kesehatan PMI, mencari peralatan, 

makanan untuk Kesatuan yang 

membutuhkan, menyelenggarakan 

latihan-latihan kemiliteran dan lain-lain. 

 

Selama di LPI, Siti Hartinah tidak pernah 

berada di garis depan pertempuran. 

Tetapi, ia menjadi tulang punggung di 

garis belakang yang sangat membantu 

perjuangan di garis depan. Selama 

menjadi anggota LPI, Siti Hartinah 

pernah ditempatkan di dapur umum 

Salatiga untuk membantu kekurangan 

tenaga di sana. Secara umum, LPI benar-

benar menjadi penunjang kesuksesan 

perjuangan melawan musuh. 

 

Meskipun LPI memiliki andil besar dalam 

perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan, namun keberadaannya 

tidak dapat bertahan lama. Organisasi itu 

terbentur pada peraturan pemerintah 

yang mengambil kebijakan rasionalisasi 

kelaskaran bersenjata. Atas dasar 

kebijakan tersebut, maka di penghujung 

tahun 1946, LPI dibubarkan. 

 

Anggota-anggota LPI yang telah terlatih 

mengambil jalan masing-masing. Ada 

yang kembali ke dunia pendidikan 

menjadi guru, ada yang kembali sekolah, 

dan yang paling banyak adalah yang 

menggabungkan diri pada markas 

pimpinan pertempuran. Siti Hartinah yang 

masing memiliki semangat perjuangan 

yang kuat bergabung dengan Laskar 

Rakyat Indonesia dan duduk di seksi 

keuangan. Tugasnya adalah tidak 

semata-mata melakukan pengumpulan 

dana, melainkan juga mengadakan 

keperluan dapur seperti sayur-mayur, 

tahu, tempe, dan sebagainya. 

 

Pengumpulan dana dilakukan dengan 

cara mengedarkan kotak-kotak 

sumbangan sosial, melakukan 

pertunjukan wayang orang dan 

pertunjukan lainnya di Stadion Sriwedari, 

dan berbagai upaya halal lainnya. Siti 

Hartinah bertugas mengelola 

administrasi keuangan, baik yang masuk 

maupun yang keluar. 

 

Di samping mengerjakan pekerjaan 

tersebut, perhatian Siti Hartinah terhadap 
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keluarga korban perang sangat luar 

biasa. Ia akan mendatangi keluarga yang 

ditinggal oleh suami atau ayah mereka 

yang gugur di medan pertempuran. 

 

Bertemu Kekasih 

Usia Siti Hartinah terus bertambah, 

namun ia tidak juga menunjukkan tanda-

tanda tertarik pada lawan jenis. Orang 

tuanya, tante-tante dan kerabatnya justru 

khawatir dara berlesung pipit ini tidak 

kunjung mendapat jodoh. Padahal, Siti 

Hartinah sendiri sering berdoa agar 

dirinya diberi jodoh yang benar-benar 

cocok dan tidak hanya sekadar sebagai 

suami tetapi juga sebagai kawan 

seperjuangan sepanjang jalan kehidupan 

nantinya. 

 

Hingga pada suatu hari datanglah utusan 

keluarga Prawirowihardjo yang 

merupakan orang tua angkat  

Soeharto bermaksud melamar Siti 

Hartinah. Pada waktu lamaran, baik  

Soeharto maupun Siti Hartinah sama-

sama belum saling bertemu. Sebelum 

lamaran dilakukan, ada kegamangan di 

hati pemuda Soeharto kalau lamaran itu 

bakal ditolak. Alasannya, dia berasal dari 

kalangan biasa, sedangkan Siti Hartinah 

merupakan keluarga bangsawan. 

 

Barangkali inilah yang namanya jodoh. 

Bukan satu dua kali Siti Hartinah 

mendapat lamaran atau ada pemuda 

yang mencoba mendekatinya, tetapi dia 

selalu saja menolak. Akan tetapi, ketika 

yang melamar adalah seorang perwira 

muda bernama Soeharto, dia sama sekali 

tidak menunjukkan keberatannya. 
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Perkawinan kedua insan yang tidak 

melakukan masa pacaran sebelumnya 

terjadi pada tanggal 26 Desember 1947. 

Upacara pernikahan dilangsungkan 

secara amat sederhana. Resepsi pun 

hanya diterangi lampu lilin yang redup. 

Malam pertama mereka diwarnai dengan 

pemberlakuan jam malam. Setiap warga 

tidak diperkenankan meninggalkan 

rumah atau tidak boleh terlihat keluar 

rumah oleh aparat yang berjaga. Dalam 

kondisi yang darurat seperti itu, sangat 

wajar jika tidak ada dokumentadi dalam 

bentuk foto perkawinan dua insan itu. 

Pada waktu menikah, uasia Soeharto 

adalah 26 tahun sedangkan Siti Hartinah 

24 tahun. 

 

Meskipun tanpa melalui acara pacaran, 

mereka berdua berupaya 

mempertahankan perkawinan sepanjang 

usia. Keduanya berpegang pada 

pepatah, "witing tresna jalaran saka 

kulina" yang berarti datangnya cinta 

karena bergaul dekat. 

 

Istri Prajurit 

Tiga hari setelah perkawinan, Siti 

Hartinah diboyong suaminya ke  

Yogyakarta. Di kota ini Soeharto yang 

seorang perwira militer bertugas 

mempertahankan kedaulatan bangsa 

dari ancaman Belanda. Kini Siti Hartinah 

telah mendapat tugas baru yaitu sebagai 

istri komandan resimen. 

 

Di  

Yogyakarta, Letnan Kolonel Soeharto 

telah menyiapkan sebuah rumah beserta 

isinya yang sederhana untuk tempat 

tinggal mereka. Rumah itu terletak di 

Jalan Merbabu No. 2. Baru seminggu 

mereka tinggal di Yogya, Soeharto sudah 

harus meninggalkan istrinya. Ia 

ditugaskan ke Ambarawa untuk 

menghadapi serangan Belanda dari 

Semarang. Setelah tiga bulan berpisah, 

barulah Siti Hartinah kembali berkumpul 

dengan suaminya. Kepergian itu bukan 

sekali itu saja terjadi. Dalam kondisi 

darurat, Soeharto sering melakukan 

perjalanan tugas yang menempuh waktu 

relatif lama. 

 

Setelah tinggal selama 9 bulan, Ny. 

Soeharto mulai memperlihatkan tanda-

tanda kehamilan. Itu berarti beberapa 

bulan lagi ia akan memiliki anak. 

Sayangnya, pada saat itu suaminya 

justru harus sering meninggalkannya. 

Aksi militer Belanda yang semakin hebat 

membut tugas suaminya menjadi lebih 

berat. Dalam kondisi demikian, Soeharto 

lebih memilih mendahulukan tugasnya 

sebagai anggota militer yang harus maju 

ke medan pertempuran dan 

meninggalkan istrinya di rumah. 
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Ketika terjadi Agresi Militer Belanda II 

tanggal 19 Desember 1948, Siti Hartinah 

bertambah sulit untuk bertemu Soeharto. 

Sekali bertemu tidak pernah berlangsung 

lama, karena Soerharto harus kembali ke 

pos jaga. Dalam kondisi mengandung, Ny 

Soeharto sesungguhnya membutuhkan 

dekat dengan suaminya. Namun, ia 

memahami tugas berat yang diemban 

suaminya dan tidak merengek-rengek 

minta 

ditemani. 

Ia pun 

tidak 

mengeluh 

atas nasib 

yang 

dialaminya. 

 

Keberadaan kakaknya, Ny Oudang (Siti 

Hartini), adiknya Hardjanti, Ibu Dwijo dan 

keluarga Amir Moertono di rumah 

sungguh sangat membantu. Ia tidak 

kesepian dan jika ada kesulitan tidak jauh 

dari orang-orang yang bisa dimintai 

bantuan. 

 

Pada waktu agresi militer Belanda terjadi, 

Soeharto praktis tidak bisa berlama-lama 

bersama keluarganya. Kepada Amir 

Moertono, Soeharto berpesan agar 

menjaga istrinya, dan bila perlu mereka 

semua mengungsi. Ketika kondisi 

semakin gawat, Siti Hartinah berikut 

orang-orang yang tinggal di rumah Jalan 

Merbabu No. 2 mengungsi. Mereka 

sempat mengungsi ke sebuah ruamh 

kecil yang 

kosong 

yang 

memiliki 

banyak 

kamar di 

dekat 

penjara. 

Pernah 

suatu kali 

tentara 

Belanda 

datang. 

Tentara itu 

sempat melihat kopor yang di atasnya 

ditumpuk kertas-kertas koran bekas. 

Sedangkan di bagian bawah adalah 

pedang dan senjata. Beruntung tentara 

Belanda itu tidak mengacak-acak kopor. 

Kalau saja itu terjadi, bisa saja mereka 

semua ditahan Belanda. 

 

Pada tanggal 23 Januari 1949 di rumah 

pengungsiannya, Ny Soeharto 
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mengalami kejadian baru yang belum 

pernah dialaminya. Ia melahirkan anak 

pertamanya. Pada saat itu, tentara 

Belanda sering melakukan inspeksi 

ditambah pemberlakuan jam malam. Ia 

melahirkan dibantu seorang bidan yang 

bersedia datang dan menginap di rumah 

itu. Padahal, biasanya jarang ada bidan 

yang mau datang. Mereka takut dianggap 

mata-mata oleh Belanda. Sedangkan 

dokter, di dalam situasi darurat itu terlalu 

sulit untuk mencari seorang dokter. 

Sementara suaminya sedang berada di 

medan tempur yang tidak diketahui 

keberadaannya. 

 

Berita kelahiran bayi mungil itu akhirnya 

sampai ke telinga Soeharto. Ia tentu 

sangat gembira mendengar berita itu. 

Sang bayi itu kemudian diberi nama Siti 

Hardijanti Hastuti (Tutut). Ia pun ingin 

segera melihat wajah bayinya. Namun, 

lantaran tugas dan tengah 

mempersiapkan serangan balasan bagi 

Belanda, keinginannya itu harus ditunda. 

 

Bulan Januari berlalu tanpa kehadiran 

Soeharto, sang suami dan ayah dari bayi 

kecilnya. Bulan Februari pun berlalu 

begitu saja. Hanya surat-surat dari 

medan tempur yang diterima sedangkan 

orangnya masih tinggal di sana. 

Sebenarnya Soeharto ingin sekali 

datang, tetapi ia tidak mungkin 

melakukannya. Rumah pengungsian 

yang berada dekat penjara yang dikuasi 

Belanda sangat rawan untuk dikunjungi. 

Jika ketahuan, ia bisa tertangkap dan 

akan membuat rencana perjuangan 

gagal. 

 

Serangan terhadap markas Belanda 

yang dikenal dengan Serangan Umum 1 

Maret berhasil. Meskipun hanya 

menduduki Yogya selama enam jam, 

namun serangan itu telah membuka mata 

dunia akan keberadaan Indonesia. PBB 

pun kembali mendesak Belanda agar 

berunding dengan pemerintah RI. 

 

Setelah berlangsungnya serangan dan 

Belanda akan menarik mundur pasukan 

dari  

Yogyakarta, Soeharto secara diam-diam 

mendatangi Sri Sultan di keraton. Setelah 

bertemu, malamnya ia menginap di dapur 

keraton. Pada saat itu, Soeharto 

mengirimkan utusan agar istrinya datang 

ke keraton. Dengan diantar Letnan Amir 

Moertono, Ny, Soeharto dengan 

membawa bayi kecil. Mereka pun 

kemudian bertemu. Itu adalah pertemuan 

pertama setelah berpisah selama 4 

bulan. Soeharto tidak habis-habis 

mencium bayinya. Pertemuan itu hanya 

berlangsung selama satu jam, karena 

Soeharto harus kembali ke garis depan. 

Pertempuran belum selesai. 
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Setelah keadaan benar-benar aman dan 

pemerintah RI kembali ke Yogya, 

keluarga Soeharto pun kembali 

berkumpul. Posisi Soeharto pun sudah 

berubah. Ia kini menjadi Komandan 

Brigade III Divisi  

Diponegoro. 

 

Hengkangnya Belanda dari bumi pertiwi 

tidak berarti masalah selesai. 

Pemberontakan dari dalam pun mulai 

bermunculan. Salah satunya adalah 

pemberontakan Andi Aziz di Makassar. 

Untuk mengatasi pemberontakan 

dibentuklah satu pasukan ekspedisi di 

bawah kepemimpinan Kolonel 

Kawilarang. Brigade  

Mataram/Divisi III Jawa Tengah 

diputuskan sebagai salah satu bagian 

ekspedisi. Letkol Soeharto ditugaskan 

sebagai komandan pasukan Garuda  

Mataram untuk menumpas 

pemberontakan. 

 

Tanggal 21 April 1950 Brigade Garuda  

Mataram meninggalkan Semarang. Siti 

Hartinah kembali harus berpisah dengan 

suaminya. Ia sadar akan tugas penting 

suaminya, meskipun hatinya sedih dan 

ingin selalu bersama sang suami. 

 

Setelah suaminya pergi menunaikan 

tugas, Ny. Soeharto tidak tinggal diam. 

Dia 

mengunjungi istri-istri prajurit anak buah 

suaminya. Dia merasakan di hati istri 

tentara itu terdapat kegelisahan dan 

kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang 

buruk pada suami mereka. Sulitnya 

komunikasi membuat perasaan khawatir 

itu semakin menjadi karena tidak tahu 

bagaimana keadaan yang sebenarnya 

terjadi di Makassar. 

 

Setelah beberapa bulan berpisah, Siti 
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Hartinah memutuskan untuk 

mengunjungi suaminya di Makassar. Ia 

tidak sekadar rindu, tetapi menurut 

pemikirannya, kepergiannya itu akan 

membantu menghilangkan paling tidak 

mengurangi kecemasan istri prajurit. 

Sebelum berangkat, sekali lagi, Ny. 

Soeharto mengunjungi istri prajurit dan 

bertanya apakah ada yang ingin 

menitipkan surat untuk suaminya. 

Ternyata sangat banyak surat titipan. Ia 

dengan senang hati membawa surat-

surat tersebut. Surat itu tentunya akan 

menambah semangat suami mereka 

yang ada di garis depan. 

 

Siti Hartinah hanya satu minggu berada 

di Makassar. Ia tidak ingin berlama-lama, 

karena yang terpenting dari misinya 

adalah melihat dengan mata kepala 

sendiri kondisi dan situasi pasukan, 

menyampaikan titipan-titipan dari rumah, 

dan tentu saja bertemu dengan 

suaminya. Dalam keberangkatannya itu 

ia membawa anak sulungnya Tutut yang 

baru berusia 14 bulan. Selama 

perjalanan Tutut tidak rewel sama sekali. 

 

Perjalanan singkat itu telah cukup 

baginya untuk mengabarkan kepada istri-

istri prajurit tentang situasi di medan 

perang. Ny. Soeharto mengabarkan 

situasi sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Hal itu mengurangi rasa 

kekhawatiran dan kegelisahan mereka. 

Hingga akhirnya pada bulan September 

1950 seluruh prajurit Brigade Mataram 

kembali ke Yogyakarta, kecuali 17 orang 

prajurit yang gugur. Pasukan KNIL/KL 

telah menyerah dan meninggalkan 

Makassar. 

 

Pada tanggal 1 Mei 1951, keluarga 

Soeharto bertambah semarak setelah 

kehadiran anak kedua yang diberi nama 

Sigit Haryoyudanto. Kali ini kelahiran 

terjadi tidak dalam suasana darurat. 

Tidak lagi di pengungsian dan jauh dari 

suami. Ny. Soeharto melahirkan di rumah 

bidan dan ditunggu suaminya. 

 

Beberapa bulan setelah Sigit lahir, 

Soeharto diberi tugas untuk memimpin 

Brigade Pragola I di Salatiga. Mereka 

sekeluarga pun akhirnya meninggalkan 

Yogya menuju Salatiga. Pada tanggal 1 

Maret 1953, keluarga itu harus pindah 

rumah lagi. Kali ini menuju kota Solo. Di 

kota ini Letnan Kolonel Soeharto 

menjabat sebagai Komandan Resimen 

15 (eks Brigade Panembahan Senopati). 

Ketika meninggalkan Solo enam tahun 

lalu, mereka tidak membayangkan akan 

kembali ke kota itu dengan posisi yang 

jauh berbeda. Kini Letkol. Soeharto 

adalah orang nomor datu di jajara hierarki 

militer kota Solo. Di kota inilah lahir putra 

ketiga mereka yang diberi nama 
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Bambang Tri Hatmojo pada tanggal 23 

Juli 1953. 

 

Anak keempat, Siti Hediati Haryadi (Titik) 

lahir pada tanggal 14 April 1959 di 

Semarang. Pada saat itu Soeharto 

menjabat sebagai Panglima TT-IV/ 

Diponegoro. Ia lahir ketika kondisi 

keluarga relatif berkecukupan. 

 

Kelahiran anak kelima yang diberi nama 

Hutomo Mandala Putra (Tomy) pada 

tanggal 12 Agustus 1962 cukup istimewa. 

Pada saat itu Ny. Soeharto tidak dapat 

ditunggui suaminya yang tengah 

mengemban tugas besar untuk 

membebaskan Irian Barat dengan nama 

Operasi Jayawijaya. Soeharto diberi 

kepercayaan sebagai Komando 

Mandala. 

 

Putri bungsu, Siti Hutami Endang 

Adiningsih (Mamik) lahir melalui operasi 

di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1964. 

Pada saat itu Soeharto menjabat sebagai 

Panglima Komando Strategis Angkatan 

Darat (Kostrad). Mamik dioperasi karena 

letak bayi dalam keadaan sungsang.; 

 

Ny. Soeharto mengakui, hidup dengan 

mengandalkan gaji suaminya cukup 

berat. Meskipun demikian, ia tidak 

mengeluh dan tidak meminta lebih secara 

materi. Apa yang diberikan suami, itulah 

yang digunakan untuk mengurus rumah 

tangga meskipun tidak cukup. Untuk 

mengatasinya, ia sering membuat kain 

batik. Kain itu dijual ke kerabatnya. 

Hasilnya digunakan untuk menutupi 

kekurangan penghasilan suami. Ia tidak 

malu melakukan hal itu, karena yang 

dilakukannya adalah pekerjaan halal dan 

legal serta bukan meminta-minta.
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capan selamat tahun baru itu 

sudah sering, bahkan efouria 

kegembiraan dalam 

menyambutnya selalu meriah. Satu sama 

lain saling mengucapkan, dan pasti 

ramailah media-media sosial tahun baru 

nanti dengan serangan ucapan selamat 

yang membahana. Tapi sebelum titik itu 

terlangkahi, mari nikmati bulan terakhir ini 

dengan ragam refleksi. Cukup dengan 

satu tanya, “Apa yang telah kita lakukan 

dalam satu tahun ini?”  

 

Tahun 2016 yang mana juga 

merupakan tahun penuh semangat dan 

inspirasi. Tak lebih dari 30 hari ke depan, 

kita akan segera menyongsong harapan-

harapan baru. Di penghujung tahun ini, 

ada baiknya kita mulai mengingat-ingat 

rangkaian “prestasi” apa saja yang 

pernah dicapai dari mulai Januari lalu. 

Layaknya dalam rutinitas di kantor-

kantor, penghujung tahun digunakan 

sebagai waktu menyusun laporan 

tahunan, kita sebagai individu pun ada 

baiknya mulai menyusun laporan diri 

sebagai bahan dasar perenungan. 

Sehingga kita bisa berkaca agar lebih 

seksama dalam menentukan langkah ke 

depan. 

 

Untuk gambarannya ada sebuah 

cerita; alkisah ada orang-orang yang 

sedang dalam satu pesta yang ramai 

U 

Cara Agar Semangat Liburan 

Akhir Tahun Menyenangkan 
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namun sengaja dikondisikan dalam gelap 

gulita, hanya bila menggunakan senter 

saja untuk melihat suasana pesta. 

 

Sebutlah Si X, dia berada di luar 

rumah tempat pesta itu, lalu ia 

menyalakan senternya dan yang ia lihat 

ternyata kekacauan, ada orang-orang 

yang bertengkar, sama sekali tidak 

mencerminkan sebuah kebahagiaan dari 

pesta. Kemudia si Y ia berada di ruang 

tengah tempat pesta itu berlangsung, lalu 

ia menyalakan senternya ia 

mendapatkan gambaran yang gempita 

dari pesta itu. Tampak keceriaan, 

keakraban, sukacita dan persaudaraan 

yang erat. Si X merasa kecewa 

berada  ikut dalam pesta itu dan 

sebaliknya si Y justru merasa senang. 

 

Nah, senter itulah yang 

menggambarkan bagaiman fokus kita. 

Bila kita hanya fokus pada hal yang 

negatif tentunya kita akan terus terjebak 

dalam rasa sedih dan kecewa. Bila kita 

hanya fokus pada apa yang tidak 

menyenangkan yang terjadi sepanjang 

tahun 2012 ini, maka akan menjadi ihwal 

yang buruk bagi kita sendiri. 

 

Namun bila kita justru 

memfokuskan pada hal yang positif, 

tentang capaian-capain prestasi dan 

karya yang kita raih tentu akan membawa 

kita pada kebersyukuran. Maka dari itu 

mari kita fokuskan diri kita pada hal yang 

baik-baik saja yang tentunya akan 

membawa kebaikan pula pada kita. Dari 

sana kita mulai bersama-sama 

menciptakan ide dan mimpi kita untuk 

menikmati penghujung akhir tahun ini. Oh 

iya yang jelas kita tak perlu menunggu 

tanggal 1 Januari untuk memulai 

harapan-harapan itu. 

 

Terakhir, ada statement menarik 

dari mantan perdana mentri India, 

Jawaharal Nehru. Ia berujar, “Waktu tidak 

diukur dengan berlalunya tahun, tetapi 

oleh apa yang dilakukan, apa yang 

dirasakan, dan apa yang dicapai oleh 

seseorang.” Bagaimana, setuju? 

Desember telah tibaaa ! Yep, Akhir 

tahun, namun bukan berarti tahun ini 

telah berakhir ! Masih ada yang harus 

kamu bereskan, dan kerjakan dengan 

baik. Banyak orang yang terjebak 

fatamorgana kedatangan tahun baru dan 

ingin sesegera mungkin menemui tahun 

baru untuk membuat misi baru di tahun 

depan, sampai lupa bahwa masih ada 

waktu untuk melakukan yang terbaik di 

akhir tahun ini. 

Memang seperti itulah adanya 

yang kebanyakan orang rasakan. Gairah 

menyambut tahun baru mengalahkan 
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semangat dan hal-hal yang sebenarnya 

di awal tahun yang lalu ia harapkan, 

namun sampai saat ini belum terealisasi. 

Ada baiknya bagi kita untuk terus 

meningkatkan semangat dan melakukan 

segala aktivitas sebaik mungkin, berikut 7 

Cara menjaga Semangat di Akhir 

Tahun : 

1. Ingat kembali daftar harapan 

kamu di awal tahun lalu 

 

Di awal tahun lalu, kamu pasti 

pernah berdoa dengan keras, dan 

dengan penuh keyakinan dan gairah, 

kamu mempunyai banyak misi yang 

harus kamu kerjakan atau harus kamu 

raih di tahun ini. Lihat kembali, ingat-ingat 

kembali, apakah semuanya sudah 

terealisasi ? apakah masih ada yang 

belum terealisasi ? Yep, jika ada lakukan 

sebelum tahun ini berakhir ! 

2. Berkumpul bersama teman 

atau keluarga 

Akhir tahun, identik dengan akhir 

semester, dimana kamu sudah merasa 

sangat jenuh dan ingin segera berlibur. 

Padahal kamu tidak butuh liburan yang 

panjang untuk menghilangkan kejenuhan 

di akhir tahun ini, kamu punya weekend 

dan manfaatkan waktu tersebut dengan 

baik untuk berkumpul dan berinteraksi 

dengan keluarga ataupun teman-teman 

lama. 

Berkumpul bersama keluarga dan 

teman-teman tercinta secara tidak 

langsung memberikan kamu waktu yang 

berkualitas dan meningkatkan kembali 

mood kamu sekaligus menghilangkan 

stress dan kejenuhan. 

3. Lakukan sesuatu yang baru 

 

Tidak harus menunggu tahun baru 

untuk melakukan hal-hal baru, tidak perlu 
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hal-hal yang besar, lakukan hal-hal baru 

(walaupun kecil) yang belum pernah 

kamu lakukan di waktu-waktu 

sebelumnya. Contohnya seperti 

membaca buku, memancing, atau 

berenang yang sebelumnya tidak pernah 

kamu lakukan. 

4. Belajar hal yang baru 

 

Akhir tahun juga waktu yang baik 

untuk kamu belajar hal yang baru, seperti 

belajar bahasa baru, atau mempelajari 

berbagai keterampilan yang belum kamu 

bisa seperti menyetir, memainkan salah 

satu jenis alat musik dan lain sebagainya. 

5. Perbanyak olahraga 

 

Berolahraga sangat baik untuk 

kesehatan baik jasmani maupun rohani. 

Mungkin kamu pernah mendengar 

pepatah yang mengatakan jika di dalam 

tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. 

Yep, dan itu bisa dimulai dengan 

olahraga yang mudah kamu lakukan 

seperti lari pagi, push up, dan lain 

sebagainya. 

6. Membaca buku yang 

menginspirasi 

 

Orang-orang yang sukses seperti 

Bill Gates, Richard Branson dan Mark 

Zuckerberg tidak pernah kehabisan 

semangat karena mereka senang 

membaca buku-buku yang menginspirasi 

mereka untuk terus melakukan yang 

terbaik dan memperbaiki segala hal yang 

belum baik. Baca;ah buku-buku yang 

mengkayakan pengetahuan kamu 

tentang kehidupan agar kamu semakin 

terpacu untuk menjadi pribadi yang lebih 

baik lagi. 

7. Dekatkan diri pada Yang Maha 

Kuasa 
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Bagaimanapun, yang memberikan kita 

semangat dan kehidupan adalah Dia 

Yang Maha Kuasa, oleh karenanya lihat 

kembali, apakah kamu saat ini lupa atau 

sedah jauh dengan-Nya, jika iya maka 

mendekatlah dan mintalah petunjuknya 

agar kamu senantiasa di berikan 

kekuatan dan semangat yang tanpa henti 

untuk meraih segala yang kamu inginkan. 

Cepat sekali rasanya waktu 

berlalu, penghujung tahun sudah di ujung 

mata. Sebagian merasakan akhir tahun 

menjadi momok karena harus 

menyelesaikan target yang sudah 

dicanangkan dari awal tahun. Belum lagi 

atasan di kantor yang terus 

mengingatkan agar target tahun ini cepat 

diselesaikan. Tak heran rasa lelah 

dan stres pun melanda. Apalagi jika Anda 

pun belum berhasil menuntaskan target 

yang harus diwujudkan tahun ini. 

Lelahnya seperti terus berlari karena 

dikejar–kejar yang tidak tahu kapan bisa 

berhenti.  

Dilansir dari themuse.com, Minggu 

(11/12/2016) 4 hal di bawah ini bisa 

dilakukan untuk 

mengatasi stres karena pekerjaan di 

akhir tahun. 

Selesaikan Hal yang 

Diprioritaskan Terlebih Dahulu 

Sebetulnya harus dihindari untuk 

menumpuk semua pekerjaan yang akan 

dilakukan di menit–menit terakhir. Melihat 

semua tumpukan pekerjaan yang harus 

diselesaikan belum lagi banyak target 

yang belum tercapai bisa menbuat Anda 

stres. Jika pekerjaan sudah terlanjur 

menumpuk sementara tahun akan 

segera berganti apa yang harus 

dilakukan? Sebuah keajaiban jika bisa 

menyelesaikannya sebelum tahun 

berganti. Jika dirasa tidak dapat 

menyelesaikan semuanya, ada baiknya 

menyelesaikan terlebih dahulu pekerjaan 

yang ada di prioritas pertama. Bisa jadi 

ada beberapa pekerjaan yang 

pencapaiannya masih bisa dijadwalkan 

untuk tahun depan. 

Ubah Pola Pikir 

Bisa jadi stres yang Anda hadapi 

berkaitan dengan buruknya hubungan 

dengan rekan kerja di kantor. Padahal 

ada banyak pekerjaan yang bisa 

terselesaikan jika dikerjakan oleh tim 

yang solid. Ketimbang mengeluhkan 
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suasana di kantor yang tidak mendukung 

untuk bekerja, ada baik mengubah 

mindset ke arah positif. Bagaimana 

meningkatkan kinerja di kantor dan 

bagaimana meraih pencapaian yang 

lebih baik, salah satunya adalah 

mengajak rekan di kantor bekerja sama. 

Mengubah mindset untuk fokus pada 

cara mengatasi masalah akan 

mengarahkan pada penerapan emosi 

positif. Di antaranya mengajak teman 

bergabung dalam satu tim. Langkah 

awalnya bisa dimulai dengan senyuman. 

Olah Napas untuk Mengatasi 

Stres 

Stres sangat mengganggu saat 

harus menyelesaikan banyak hal. 

Sayangnya tak ada kamus untuk 

menyerah dan putus asa atau berhenti 

dan tidak mengerjakan sama sekali 

semua kewajiban yang harus 

diselesaikan. Anda pastinya tetap ingin 

menjadi pribadi yang profesional dan 

bertanggung jawab. Mempraktekkan olah 

napas sangat membantu agar bisa lebih 

tenang dari stres. Napas yang diolah 

secara teratur akan meringankan beban 

pikiran dan rasa sesak di dada akibat 

tekanan untuk segera menuntaskan 

target akhir tahun. 

Meluangkan Waktu Untuk 

Sendiri 

Suasana kantor yang sibuk 

dengan pekerjaan akhir tahun ditambah 

lagi bayangan liburan yang memenuhi 

ruang otak mungkin membuat Anda 

kehabisan ruang untuk berpikir jernih. 

Ada baiknya luangkan waktu untuk 

menikmati kesendirian demi 

menjernihkan kembali pikiran dan 

mengembalikan semangat. Mungkin 

perlu untuk pergi ke ruang rapat yang 

kosong demi rehat sejenak, atau pergi ke 

taman luar sendirian agar bisa 

membebaskan diri dari riuhnya suasana 

kantor. Mendengarkan alunan musik 

yang menenangkan atau mendengarkan 

merdunya kicau burung di taman yang 

sepi, diharapkan bisa mengembalikan 

kejernihan pikiran, 

menghilangkan stres, dan kembali 

bersemangat untuk menuntaskan target 

akhir tahun. 

4 CARA AGAR LIBURAN AKHIR 

TAHUN KAMU MENYENANGKAN 

Liburan akhir tahun ini bisa 

dibilang menjadi liburan yang paling 

ditunggu. Pasalnya di beberapa kota 

besar pasti akan menyiapkan sesuatu 

yang spesial untuk menyambut tahun 

baru. Tetapi terkadang, liburan akhir 
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tahun ini bisa berubah menjadi 

sesuatu yang menjengkelkan karena 

tempat wisata yang kamu datangi ini 

terlalu ramai atau kamu capek keliling 

tempat wisata. 

Untuk menanggulangi hal 

tersebut, coba simak tips dari ZEN 

Rooms bagaimana caranya agar 

liburan akhir tahun kamu ity 

menyengkan dan jauh dari kata 

membosankan dan melelahkan. 

Gali informasi sedalam-

dalamnya tentang destinasi 

wisata kamu 

 

Photo credit: huffpost.com 

Salah satu cara yang utama 

agar liburan kamu sempurna dan 

menyenangkan adalah kamu bertindak 

tidak seperti orang awam. Ketika 

berkunjung ke tempat baru atau 

negara baru, usahakan kamu tidak lagi 

bingung dengan tempat tersebut. 

Karena ketika kamu bingung, kamu 

akan capek untuk berkeliling 

menjelajah tempat baru. Lebih baik 

kamu menggali informasi sedalam-

dalamnya tentang destinasi wisata 

kamu, agar nantinya ketika liburan 

kamu langsung pergi menuju tempat 

yang dituju. Selain itu jika kamu 

mengetahui destinasi wisata, kamu 

bisa menghindari keramaian 

ketika long weekend atau libur 

panjang. 
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Kamu harus memilih tiduran di 

dalam hotel aja atau jalan-jalan 

keluar 

 

Ini juga terkesan remeh tetapi sangat 

penting dalam usaha mewujudkan 

liburan yang sempurna. Kamu harus 

memutuskan bahwa ketika liburan 

nanti kamu berada di dalam hotel saja 

atau memutuskan untuk jalan-jalan ke 

luar. Karena ada dua tipe orang yang 

berlibur, yaitu orang yang hanya 

tiduran di kamar hotel dan menikmati 

fasilitas hotel. Atau orang yang 

menjadikan hotel sebagai tempat 

menginap. Jika kamu bingung memilih 

hotel yang murah tetapi fasilitas yang 

bagus, kamu bisa mengunjungi ZEN 

Rooms. 

Buat daftar belanja 

 

Photo credit: idreamofbali.com 

Sudah pasti pusat oleh-oleh atau 

pusat perbelanjaan ketika libur tahun 

baru akan sangat ramai. Jadi daripada 

kamu pusing mencari, kamu bisa 

membuat daftar belanja terlebih 

dahulu. Jadi nanti keitka kamu sampai 

di tempat oleh-oleh atau pusat 

perbelanjaan kamu bisa langsung 

membeli barang yang dicari. Selain itu 

kamu bisa mengatur budget agar tidak 

terlalu boros. 
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Jangan menyesal 

 

Photo credit: gvcreations.co.id 

Sekali lagi, ketika kamu memutuskan 

liburan di suatu daerah, jangan 

sekalipun menyesal. Ketika kamu 

menyesal, liburan yang seharusnya 

bisa membuat tubuh kamu rileks akan 

hancur berantakan. Jadi usahakan 

kamu tetap ceria walaupun banyak 

kejadian yang tidak terduga. 
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akin tua, aku makin 

menikmati Minggu pagi. 

Mungkin karena adanya 

keheningan sunyi senyap sebab aku 

yang pertama bangun pagi, atau mungkin 

juga karena tak terkira gembiraku sebab 

hari ini aku tidak usah masuk kerja. 

Apapun alasannya, beberapa jam 

pertama Minggu pagi amatlah 

menyenangkan. 

Beberapa minggu yang lalu, aku 

agak memaksa diriku ke dapur dengan 

membawa secangkir kopi hangat di satu 

tangan dan majalah mingguan  di tangan 

lainnya. Apa yang biasa saya lakukan di 

Minggu pagi, berubah menjadi saat yang 

tak terlupakan dalam hidup ini. Begini 

kisahnya. 

Aku keraskan suara radioku untuk 

mendengarkan suatu acara Bincang-

bincang Minggu Pagi. Aku dengar 

seseorang agak tua dengan suara 

emasnya. Ia sedang berbicara mengenai 

seribu kelereng kepada seseorang di 

telpon yang dipanggil “Tom”.  Aku 

tergelitik dan duduk ingin 

mendengarkan  obrolannya. 

 

“Dengar Tom, kedengarannya kau 

memang sibuk dengan pekerjamu. Aku 

yakin mereka menggajimu cukup banyak, 

tapi kan sangat sayang sekali kau harus 

meninggalkan rumah dan keluargamu 

M 
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terlalu sering. Sulit kupercaya kok ada 

anak muda yang harus bekerja 60 atau 

70 jam seminggunya untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Untuk menonton 

pertunjukan tarian putrimu pun kau tak 

sempat”. 

Ia melanjutkan : “Biar kuceritakan 

ini, Tom, sesuatu yang membantuku 

mengatur dan menjaga prioritas apa yang 

yang harus kulakukan dalam hidupku”. 

Lalu mulailah ia menerangkan 

teori “seribu kelereng” nya.” Begini Tom, 

suatu hari aku duduk-duduk dan mulai 

menghiitung-hitung. Kan umumnya orang 

rata-rata hidup hanya sampai usia 75 

tahun. Ya aku tahu, ada yang lebih dan 

ada yang kurang, tapi secara rata-rata 

umumnya kan sekitar 75 tahun. Lalu, aku 

kalikan 75 ini dengan 52 dan 

mendapatkan angka 3900 yang 

merupakan jumlah semua hari Minggu 

yang rata-rata dimiliki seseorang selama 

hidupnya. Sekarang perhatikan benar-

benar Tom, aku mau beranjak ke hal 

yang lebih penting”. 

“Tahu tidak, setelah aku berumur 

55 tahun baru terpikir olehku semua detail 

ini”, sambungnya, “dan pada saat itu aku 

kan sudah melewatkan 2800 hari Minggu. 

Aku terbiasa memikirkan, andaikata aku 

bisa hidup sampai 75 tahun, maka buatku 

cuma tersisa sekitar 1000 hari Minggu 

yang masih bisa kunikmati”. 

“Lalu aku pergi ketoko mainan dan 

membeli tiap butir kelereng yang ada. 

Aku butuh mengunjungi tiga toko, baru 

bisa mendapatkan 1000 kelereng itu. 

Kubawa pulang, kumasukkan dalam 

sebuah kotak plastik bening besar yang 

kuletakkan di tempat kerjaku, di samping 

radio. Setiap Minggu sejak itu, aku selalu 

ambil sebutir kelereng dan 

membuangnya”. 

“Aku alami, bahwa dengan 

mengawasi kelereng-kelereng itu 

menghilang, aku lebih memfokuskan diri 

pada hal-hal yang betul-betul penting 

dalam hidupku. Sungguh, tak ada yang 

lebih berharga daripada mengamati 

waktumu di dunia ini menghilang dan 

berkurang, untuk menolongmu 

membenahi dan meluruskan segala 

prioritas hidupmu”. 

“Sekarang aku ingin memberikan 

pesan terakhir sebelum kuputuskan 

teleponmu dan mengajak keluar 

keluargaku untuk kebaktian di vihara. 

Pagi ini, kelereng terakhirku telah 

kuambil, kukeluarkan dari kotaknya. Aku 

berfikir, kalau aku sampai bertahan 
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hingga Minggu yang akan datang, maka 

kamma baikku telah mengkondisikanku 

memperoleh  sedikit waktu tambahan 

ekstra untuk kuhabiskan dengan orang-

orang yang kusayangi serta hidup sesuai 

Dhamma”. 

“Senang sekali bisa berbicara 

denganmu, Tom. Aku harap kau bisa 

melewatkan lebih banyak waktu dengan 

orang-orang yang kau kasihi, dan aku 

berharap suatu saat bisa berjumpa 

denganmu. Selamat pagi!” 

Saat dia berhenti, begitu sunyi 

hening, jatuhnya satu jarumpun bisa 

terdengar ! Untuk sejenak, bahkan 

moderator acara itupun membisu. 

Mungkin ia mau memberi para 

pendengarnya kesempatan untuk 

memikirkan segalanya. Sebenarnya aku 

sudah merencanakan mau pergi ke 

gunung pagi itu, tetapi aku ganti acara, 

aku naik ke lantai atas dan 

membangunkan istriku dengan belaian 

sayang. 

“Ayo sayang, kuajak kau dan anak-anak 

pergi ke vihara setelah selesai sarapan”. 

“Lho, ada apa ini…?”, tanyanya 

tersenyum. “Ah, tidak ada apa-apa, tidak 

ada yang spesial”, jawabku, “Kan sudah 

cukup lama kita tidak melewatkan hari 

Minggu bersama dengan anak-anak ? Oh 

ya, nanti kita berhenti juga di toko mainan 

ya? Aku butuh beli kelereng.” 

Catatan : 

Dalam hidup ini, sudahkah kita 

mempergunakan waktu dengan sebaik-

baiknya? 

Bekerja selain untuk memenuhi 

kebutuhan badan  juga untuk memenuhi 

kebutuhan batin? 

Selagi belum terlambat. Selagi masih ada 

sisa kelereng, segera gunakan waktu 

dengan baik untuk mempelajari serta 

melaksanakan Dhamma dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Semoga semua selalu berbahagia dalam 

kehidupan ini maupun di kehidupan-

kehidupan selanjutnya. 
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Sejarah Penanggalan Masehi 

Di Indonesia, kita mengenal ada 4 

jenis penanggalan yang berlaku, yaitu 

Kalender Masehi, Hijriyah, Jawa, dan 

Cina. Sebenarnya masih ada satu lagi, 

yaitu kalender Saka yang dipergunakan 

oleh umat Hindu. 

Namun masih banyak diantara kita 

yang tidak tahu secara persis apa sih 

perbedaan dari tiap penanggalan 

tersebut, dan bagaimana sejarah dari tiap 

penanggalan itu?? 

Berikut akan kita ulas satu persatu (insya 

Allah). 

Penanggalan (Tarikh) Masehi 

Penanggalan atau Tarikh Masehi 

adalah penanggalan yang dipakai secara 

internasional, dan oleh kalangan gereja 

dinamakan Anno Domini (AD) terhitung 

sejak kelahiran nabi Isa. as (Yesus). 

Penanggalan Masehi  adalah sebutan 

untuk penanggalan atau penomoran 

tahun yang digunakan pada kalender 

Julian dan Gregorian. 

Mulanya penanggalan di 

kekaisaran Roma ditetapkan 

berdasarkan berdirinya Kota Roma dan 

dikenal dengan sistem AUC  (Ab Unde 

Condita, sejak berdirinya kota). Atas 

perintah Kaisar Justinian, seorang Rahib 

Katolik, Dionisius Exoguus pada tahun 

527 M ditugaskan pimpinan Gereja untuk 

membuat perhitungan tahun dengan titik 

tolak tahun kelahiran Yesus. Karena 

itulah, penanggalan ini menggunakan 

istilah Masehi (M) dan Sebelum Masehi 

(SM) yang merujuk pada kelahiran Nabi 

Isa a.s (Yesus), atau Mesias (Masehi) 
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Kata Masehi (disingkat M) 

dan Sebelum Masehi (disingkat SM) 

berasal dari bahasa Arab (المسيح), yang 

berarti "yang membasuh," "mengusap" 

atau "membelai". Kata ini dalam 

terjemahan Alkitab bahasa Arab dipakai 

untuk istilah bahasa Ibrani "Mesiah" atau 

"Mesias" yang artinya "Yang diurapi". 

Dalam bahasa Latin penanggalan 

ini disebut "Anno Domini" 

(disingkat AD yang berarti "Tahun 

Tuhan") yang dipakai luas di dunia. 

Dalam bahasa Inggris pada zaman 

modern muncul istilah Common Era yang 

disingkat "CE" (secara harfiah berarti 

"Era Umum"), sedangkan waktu sebelum 

tahun 1 dipakai istilah "Before Christ" 

yang disingkat BC (artinya 

sebelum [kelahiran] Kristus) atau Before 

Common Era yang disingkat "BCE" 

(Sebelum Era Umum). 

Sistim penanggalan dan 

perhitungan hari yang digunakan dalam 

kalender Masehi didasarkan pada ilmu 

astrologi yaitu ilmu tentang pergerakan 

benda-benda langit seperti matahari, 

bulan dan rasi bintang. Astrologi berasal 

dari Mesapotamia, daratan diantara 

sungai Tigris dan Eufrat, daerah asal 

orang Babel kuno (kini Irak Tenggara). 

Ilmu ini berkembang sejak jaman 

pemerintahan Babel kuno, kira-kira tahun 

2000 SM. 

Awalnya,  para ahli perbintangan di Mesir 

kira-kira 1000 SM, mempelajari benda-

benda langit hanya untuk ramalan umum 

mengenai masa depan. Pengetahuan 

astrologi ini kemudian diambil alih suku 

bangsa Babel. 

 

Astrologi Babel-lah yang kemudian 

mengembangkan suatu sistem yang 

menghubungkan perubahan musim 

dengan kelompok-kelompok bintang 

tertentu yang disebut rasi atau konstelasi. 

Tetapi antara tahun 600 SM dan 200 SM, 

mereka mulai mengembangkan suatu 

sistem untuk menghitung penanggalan 

hari dan menggambar horoskop 

perorangan. 

 

Penanggalan Masehi sendiri sangat 

dipengaruhi oleh tradisi astrologi Mesir 

kuno, Mesopotamia, Babel, Yunani, dan 

Romawi Kuno serta dalam perjalanannya 

mendapat intervensi Gereja. 

 

Masa sebelum kelahiran Yesus 

dinamakan masa sebelum Masehi. 

Semua peristiwa dunia sebelumnya 

dihitung mundur alias minus. Dengan 

sebuah gagasan teologis bahwa Yesus 

sebagai penggenapan dan pusat sejarah 

dunia. Tahun kelahiran Yesus dihitung 

sebagai tahun pertama atau awal 

perjanjian baru. Sebagai catatan, bahwa 

tahun kelahiran Yesus itu langsung 
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dianggap sebagai tahun 1, sedang tahun 

sebelumnya adalah 1 SM (-1), yang 

artinya dalam kalender Masehi tidak 

dikenal tahun 0. Hal ini dimaklumi karena, 

angka 0 (nol) sendiri baru ditemukan jauh 

setelah itu, yaitu pada abad ke-8 M oleh 

Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. 

Tarikh yang berdasarkan sistem matahari 

ini sebelum menjadi sempurna seperti 

yang kita kenal sekarang mengalami 

sejarah yang cukup panjang, sejak 

zaman Romawi, jauh sebelum 

pemerintahan Julis Caesar. 

 

Sejarah Penggunaan Nama-

nama Bulan 

 

Sebelum berdiri kerajaan Roma, kalender 

Romawi kuno cuma punya 10 bulan (304 

hari), dengan Maret (March/Mars) 

sebagai bulan pertama dan Desember 

(December/Deci) sebagai bulan terakhir. 

Musim dingin (januari-februari) adalah 

masa pasif, tidak diperhitungkan dalam 

kalender. Ini berlaku di masa awal 

berdirinya kerajaan Roma oleh raja 

Romulus.  

10 bulan dalam kalender Romawi Kuno 

itu yaitu : 

1. Martius (Maret) 

2. Aparailis ( April ) 

3. Maius ( Mei) 

4. Junius ( Juni) 

5. Quintilis ( Juli) 

6. Sextilis (Agustus) 

7. September (September) 

8. October (oktober) 

9. November (Nopember) 

10.December (Desember) 

 

Pemberian nama bulan pada 

penanggalan yang kemudian menjadi 

Kalender Masehi ini ada kaitannya 

dengan Dewa bangsa Romawi. Contoh, 

bulan Martius mengambil nama Dewa 

Mars, bulan Maius mengambil nama 

dewa Maia dan bulan Junius mengambil 

nama dewi Juno. 

 

Mars dalam mitologi 

Romawi adalah dewa perang, putra 

dari Yuno dan Yupiter, suami Bellona, 

dan kekasih Venus. Dia adalah dewa 

militer yang utama dan disembah oleh 

legiun Romawi. Prajurit Romawi 

menganggapnya sebagai dewa 
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terpenting kedua setelah Yupiter. Festival 

untuknya digelar pada bulan Maret dan 

Oktober. 

Nama Mars kemungkinan berasal dari 

dewa pertanian mitologi Etruska, Maris. 

Di Romawi, Mars awalnya adalah dewa 

pertanian dan pelindung ternak, ladang, 

dan petani. Hal ini disebabkan karena 

rakyat Roma pada awalnya adalah 

petani. Ketika Romawi semakin lama 

semakin kuat dalam peperangan, Mars 

beralih fungsi dan disembah sebagai 

dewa pertempuran dan dihubungkan 

dengan Ares (Anak dari Zeus dan Hera, 

serta termasuk dalam 12 Dewa 

Olympus) dari mitologi Yunani. Mars 

adalah pelindung kota Roma dan 

dianggap sebagai leluhur dari semua 

orang Romawi. 

 

Sedangkan Maia (Bahasa Yunani: Μαἳα) 

dalam mitologi Yunani adalah anak tertua 

dan paling cantik di antara para Pleiad, 

ketujuh putri Atlas dan Pleione. Dia dan 

adik-adiknya, lahir di Gunung Killene di 

Arkadia. Dalam mitologi Romawi, Maia 

dikenal sebagai Maia Maiestas (juga 

disebut Fauna, Bona Dea, dan Ops). 

Maia adalah ibu dari Hermes (Dewa 

pembawa pesan), hasil hubungannya 

dengan Zeus. 

Bulan Junius mengambil nama dari Dewi 

Juno (Mitologi Romawi), atau Dewi Hera 

dalam Mitologi Yunani. Dia adalah 

saudara (sekaligus istri) dari Zeus. Juno 

(Hera) dikenal sebagai ratu langit. 

Sedangkan nama-nama Quintrilis, 

Sextrilis, September, October, November 

& December adalah nama yang diberikan 

berdasarkan angka urutan susunan 

bulan. Quntrilis berarti bulan kelima 

(quinque = lima dalam angka Romawi / 

Latin), Sextilis bulan keenam (sex = 

enam), september bulan ketujuh (septem 

= tujuh), October bulan kedelapan (octo = 

delapan), dan December bulan 

kesepuluh (decem = sepuluh). 

 

Adapun nama bulan Aparailis diambil dari 

kata Aperiri, sebutan untuk cuaca yang 

nyaman di musim semi. 

Permulaan bulan dimulai dari bulan 

Maret. Hal ini sangat erat kaitannya 

dengan musim dan pengaruhnya kepada 
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tata kehidupan masyarakat di Eropa. 

Bulan Maret (tepatnya 21 Maret) adalah 

permulaan musim semi. Awal musim 

semi disambut dengan perayaan sukacita 

karena dipandang sebagai mulainya 

kehidupan baru, setelah selama 3 bulan 

mengalami musim dingin. Jadi 

kedatangan musim semi ini dirayakan 

sebagai PERAYAAN TAHUN BARU 

setiap tahun. 

 

Pengumuman Julius Cesar 

 

Kalender yang hanya terdiri atas 10 bulan 

itu kemudian berkembang menjadi 12 

bulan. Adalah Raja Roma ke-dua, Numa 

Pompillus di tahun 717 BC yang 

menambahkan 2 bulan awal di kalender 

Romawi, yaitu bulan Januarius dan 

Februarius. Januarius adalah nama yang 

berasal dari nama dewa Janus, dewa ini 

berwajah dua, menghadap kemuka dan 

kebelakang, hingga dapat memandang 

masa lalu dan masa depan, sebab itu 

Januarius ditetapkan sebagai bulan 

pertama. 

 

Februarius diambil dari upacara Februa, 

yaitu upacara semacam bersih desa atau 

ruwatan untuk menyambut kedatangan 

musim semi. Dengan ini februarius 

menjadi bulan yang kedua, sebelum 

musim semi datang pada bulan Maret. 

 

Demikianlah, maka bulan-bulan yang 

terdahulu letaknya di dalam kalender 

baru menjadi tergeser dua bulan, dan 

susunannya menjadi: Januarius, 

Februarius, Martius, Aparailis, Maius, 

Junius, Quintrilis, Sextilis, September, 

October, November dan December. 

 

Pada akhirnya, nama-nama dari Quintrilis 

sampai December menjadi anomali, 

karena posisi dan urutan kedudukannya 

yang baru didalam kalender, tidak lagi 

sesuai dengan arti yang sebenarnya. 

Sistem yang dipakai waktu itu belum 

merupakan sistem matahari murni, masih 

banyak kesalahan atau ketidak-cocokan 

yang semakin hari makin jauh 

melesetnya. 

 

Pada saat JULIUS CAESAR berkuasa 

(50 BC - 44 BC) kemelesetan telah 

mencapai 3 bulan dari patokan yang 

seharusnya. 

 

Dalam kunjungan ke Mesir tahun 47 SM, 

Julius Caesar sempat menerima anjuran 

dari para ahli perbintangan Mesir untuk 

perpanjang tahun 46 SM menjadi 445 hari 

dengan menambah 23 hari pada bulan 

Februari dan menambah 67 hari antara 

bulan November dan December. 

 

Rupanya ini merupakan penyesuaian 
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tahun pertama dalam sejarah, namun 

dengan adanya kekacauan selama 90 

hari itu, perjalanan tahun kembali cocok 

dengan musim. 

 

Sekembali ke Roma Julis Caesar 

mengeluarkan pengumuman penting dan 

berpengaruh luas hinga kini yakni 

penggunaan sistem matahari dalam 

sistem penanggalan seperti yang 

dipelajarinya dari Mesir. 

 

Adapun isi keputusannya adalah : 

Pertama, setahun berumur 365 hari. 

Karena bumi mengelilingi matahari 

selama 365,25 hari, sebenarnya terdapat 

kelebihan 0,25 x 24 jam = 6 jam setiap 

tahun. 

 

kedua setiap 4 tahun sekali, umur tahun 

tidak 365 hari, tetapi 366 hari, disebut 

tahun kabisat. Tahun kabisat ini sebagai 

penampungan kelebihan 6 jam setiap 

tahun yang dalam 4 tahun menjadi 4x6 = 

24 jam atau 1 hari. 

 

Penampungan sehari tiap tahun kabisat 

ini dimasukkan dalam bulan Februari, 

yang pada tahun biasa berumur 29 hari, 

pada tahun kabisat menjadi 30 hari. 

 

Sebagai peringatan atas jasa Julius 

Caesar dalam melakukan 

penyempurnaan penanggalan itu, maka 

tarikh tersebut disebut tarikh JULIAN. 

Dengan menganti nama bulan ke-5 yang 

semula Quintilis menjadi Julio, yang kita 

kenal sebagai bulan Juli.  

 

Untuk mengabdikan namanya, Kisar 

Augustus (42 BC – 14 AD), yang 

memerintah setelah Julius Caesar, 

merubah nama bulan keenam Sextilis 

menjadi Augustus. Perubahan itu diikuti 

dengan menambah umur bulan Augustus 

menjadi 31 hari, karena sebelumnya 

bulan Sextilis umurnya 30 hari saja, 

penambahan satu hari itu diambil dari 

bulan Februari, sehingga bulan Februari 

umurnya hanya 28 hari atau 29 hari pada 

tahun kabisat. 

 

Sementara waktu berjalan terus dan 

tarikh Julian yang sudah tampak 

sempurna itu, lama-lama memperlihatkan 

kemelesetan juga. Apabila pada zaman 

Julis Caesar jatuhnya musim semi 

mundur hampir 3 bulan, kini musim semi 

justru dirasakan maju beberapa hari dari 

patokan. 

 

Akhirnya kemelesetan itu dapat diketahui 

sebab-sebabnya, kala revolusi bumi yang 

semula dianggap 365.25 hari, ternyata 

tepatnya 365 hari, 5 jam, 56 menit kurang 

beberapa detik, jadi ada kelebihan 

menghitung 4 menit setiap tahun yang 

makin lama makin banyak jumlahnya. 
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Atas kemelesetan itu, Paus Gregious XIII 

pimpinan Gereja Katolik di Roma pada 

tahun 1582 AD melakukan koreksi dan 

mengeluarkan sebuah keputusan bulat : 

Pertama, Angka tahun pada abad 

pergantian, yakni angka tahun yang 

diakhiri 2 nol, yang tidak habis dibagi 400, 

misal 1700, 1800 dsb, bukan lagi sebagai 

tahun kabisat (catatan: jadi tahun 2000 

yang habis dibagi 400 adalah tahun 

kabisat) 

Kedua untuk mengatasi keadaan darurat 

pada tahun 1582 itu diadakan 

pengurangan sebanyak 10 hari jatuh 

pada bulan October, sehingga pada 

bulan Oktober 1582 itu, setelah tanggal 4 

Oktober langsung ke tanggal 14 oktober. 

Ketiga sebagai pembaharu terakhir Paus 

Gregious XIII meneapkan 1 Januari 

sebagai tahun baru lagi. Berarti pada 

perhitungan rahib Katolik, Dionisius 

Exoguus tergusur. Tahun baru bukan lagi 

25 Maret seiring dengan pengertian 

Yesus lahir pada tanggal 25, dan 

permulaan musim semi pada bulan 

Maret. 

(Catatan: inilah salah satu penyebab 

rancunya perayaan Natal saat ini yang 

dirayakan pada tanggal 25 Desember, 

padahal dalam ayat-ayat Bibel 

disampaikan bahwa kelahiran Yesus 

terjadi di musim Semi, bukan musim 

dingin) 

 

Dengan keputusan tersebut diatas, 

khususnya yang menyangkut tahun 

kabisat, koreksi hanya akan terjadi setiap 

3323 tahun, karena dalam jangka tahun 

3323 tahun itu kekuarangan beberapa 

detik tiap tahun akan terkumpul menjadi 

satu hari, berarti bila tidak ada koreksi, 

tiap 3323 tahun jatuhnya musim semi 

maju satu hari dari patokan. Dalam 

perkembangannya, tarikh masehi dapat 

diterima oleh seluruh dunia untuk 

perhitungan dan pendokumentasian 

waktu secara internasional. 

 

Sejarah Penggunaan Nama-

nama Hari 

 

Seperti halnya pemberian nama bulan 

yang didasarkan pada nama dewa-dewa, 

maka pemberian nama hari dalam 

bahasa Inggris juga diambil dari nama-

nama dewa. 

Sunday < Sun's day = Hari penyembahan 

dewa matahari. 

Monday < Moon's day = Hari 

penyembahan dewi bulan 

Tuesday < Tiw's day = Hari 

penyembahan dewa tiw, atau tiwes, atau 

teves. 

Wednesday < Woden's day = Hari 
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penyembahan dewa woden, atau 

wooden. woden = oden atau odin (dewa 

kayu/tumbuhan). 

Thursday < Thor's day = Hari 

penyembahan dewa thor. 

Friday < Friy's day = Hari penyembahan 

dewa friyy, atau frigg, atau frigid. 

Saturday < Saturn's day = Hari 

penyembahan dewa saturnus. 

Masyarakat Romawi percaya bahwa 

langit itu berlapis tujuh. Ini ada kaitannya 

dengan tujuh benda langit yang memiliki 

jarak yang berbeda. Maksudnya benda 

yang lebih cepat jaraknya dianggap lebih 

dekat jaraknya. Lalu akan digambarkan 

seolah-olah benda-benda tersebut 

berada pada lapisan langit yang berbeda-

beda dan mereka mengelilingi bumi yang 

berada di tengah-tengah. Di langit 

pertama ada Bulan, benda langit yang 

bergerak cepat sehingga di anggap 

paling dekat. Langit yang kedua ditempati 

Merkurius ( bintang Utarid). Venus 

(bintang kejora) ditempat ketiga. 

Kemudian Matahari di posisi empat. 

Dilangit kelima adalah Mars (bintang 

Marikh) langit ke enam adalah Jupiter 

(bintang musytari) dan yang ketujuh 

adalah Saturnus (bintang Ziarah). 

 

Inilah keyakinan lama yang menganggap 

Bumi sebagai pusat semesta. Orang-

orang dahulu (khususnya Romawi dan 

Yunani) juga percaya bahwa ketujuh 

benda langit itu adalah dewa-dewa yang 

memengaruhi kehidupan di Bumi. 

Pengaruh-nya bergantian dari jam ke 

jam, dengan urutan mulai dari yang 

terjauh (menurut pengetahuan mereka) 

yaitu Saturnus, sampai yang terdekat 

yakni Bulan. 

 

Pada jam 00.00, Saturnus-lah yang 

dianggap berpengaruh pada kehidupan 

manusia. Karena itu, hari pertama 

disebut Saturday (hari Saturnus) dalam 

bahasa Inggris, atau Sabtu dalam bahasa 

Indonesia. Ternyata, jika kita menghitung 

hari sampai tahun 1 Masehi, tanggal 1 

Januari tahun 1, memang jatuh pada hari 

Sabtu. Bila diurut selama 24 jam, jam 

00.00 berikut-nya jatuh pada Matahari. 

Jadi-lah hari itu sebagai hari Matahari 

(Sunday). Setelah Sun’s day adalah 

Moon’s day (Monday). Hari berikut-nya 

adalah Tiw’s day (Tuesday). Tiw adalah 

nama Anglo-Saxon untuk Dewa Mars 

(dewa perang Romawi kuno). Berikut-nya 

adalah Woden’s day (Wednesday). 

Woden adalah nama Anglo-Saxon untuk 

Dewa Merkurius (dewa perdagangan 

Romawi kuno). Berikut-nya lagi Thor’s 

day (Thursday). Thor adalah nama 

Anglo-Saxon untuk Dewa Jupiter (dewa 

Petir, raja para dewa Romawi). Terakhir 
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adalah Freyja’s day (Friday). Freyja 

adalah nama Anglo-Saxon untuk Dewi 

Venus (dewi kecantikan Rowawi kuno). 

 

Penamaan Minggu berasal dari bahasa 

Portugis, Dominggo, yang berarti hari 

Tuhan. Ini berdasar-kan kepercayaan 

Kristen bahwa pada hari itu Yesus 

bangkit. Tetapi, orang Islam tidak 

mempercayai hal itu, sehingga lebih 

menyukai pemakaian “Ahad” daripada 

“Minggu”. 

 

Demikianlah sejarah penanggalan pada 

kalender Romawi, yang kemudian 

menjadi kalender Masehi dan diadopsi 

secara internasional saat ini. 
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Pertanyaan: 

Mas firman, terima kasih sudah 

memberikan banyak ilmu di majalah 

kekuatan sugesti setiap bulannya. Ada 

pertanyaan saya buat mas firman, saya 

ini sering merasa hati cemas, jadi sering 

takut jika ingin bertemu orang dan 

berjalan jauh, bawaannya cemas saja. 

Bagaimana caranya ya mas supaya saya 

lepas dari rasa cemas ini? 

Bu Mita-Balikpapan via facebook 

 

Jawaban: 

Terima kasih kembali untuk ibu 

mita yang sudah membaca majalah 

kekuatan sugesti setiap bulannya. 

Dengan ilmu yang ada dimajalah 

kekuatan sugesti bisa membantu ibu 

dalam menjalani kehidupan dan 

membaginya dengan orang-orang 

tersayang ibu. Rasa cemas yang ibu 

alami pastilah bersumber dari pikiran ibu, 

pasti bermula dari sebuah peristiwa yang 

dulu pernah ibu alami, baik itu peristiwa 

yang ibu alami sendiri, maupun yang 

dilihat dan didengar. Peristiwa itu yang 

masuk ke pikiran ibu sehingga membuat 

rasa cemas. Nah solusinya adalah 

dengan memahami bagaimana pikiran 

bekerja, ibu perlu belajar AMC dulu. Tapi 

untuk solusi sederhananya adalah 

dengan ibu mulai menenangkan diri, 

banyak berdoa dan percaya kepada 

Tuhan bahwa Tuhan itu Maha Baik, 

setiap mau berjalan coba ingat Tuhan, 

ingat bahwa Tuhan selalu ada bersama 

ibu, bukankah kekuasaan terbesar itu 

ada di Tuhan. Sehingga ketika ibu selalu 

mengingat bahwa Tuhan bersam ibu 

maka seharusnya hanya rasa tenang 

yang ada. Dicoba dimulai ya bu, dimulai 

dan dibiasakan untuk mengingat Tuhan. 
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Pertanyaan : 

Majalah kekuatan sugesti 

memang beda mas, isinya penuh 

inspirasi sesuai dengan pemilihan artikel-

artikelnya. Mas firman, saya ingin sekali 

berbisnis tapi saya tidak punya modal 

mas. Bagaimana caranya saya dapat 

modal dengan mudah? Apakah dengan 

belajar AMC saya bisa menarik uang 

untuk modal bisnis saya mas? 

Abdullah-Tarakan via facebook 

 

Jawaban : 

Bapak abdullah di tarakan, terima 

kasih sudah berani bertanya ya. Oh ya, 

juga terima kasih atas pujiannya tentang 

majalah kekuatan sugesti. Bapak 

abdullah sudah memiliki niat yang bagus 

untuk berbisnis, tapi pertanyaan bapak 

tentang modal uang saya coba jawab ya. 

Saya pernah menulis di blog saya 

firmanpratama.wordpress.com tentang 

modal yang utama dalam berbisnis itu 

bukan modal uang tetapi modal pikiran. 

Di kelas AMC memang akan saya ajarkan 

lebih dalam kenapa modal utama dalam 

berbisnis itu adalah kekuatan pikiran. 

Percuma saja bapak punya modal uang 

misalnya 100juta, tetapi pikiran bapak 

belum mau untuk sukses, belum mau 

untuk kaya maka pasti modal 100juta itu 

lama-lama pasti habis dan bapak jadi 

merugi. Tentu hal ini tidak diinginkan oleh 

siapapun, termasuk anda kan? Maka 

seharusnya anda mulai berubah, yaitu 

jangan fokus memikirkan darimana 

modalnya, darimana modal untuk 

bisnisnya. Tapi mulailah untuk langsung 

memikirkan bisnis apa yang mau 

dilakukan, pelajari mereka yang sudah 

lebih dulu. Kemudian kalau bapak 

memang benar-benar ingin berbisnis 

maka belajarlah AMC supaya bapak bisa 

menggunakan kekuatan pikiran untuk 

mengembangkan bisnis anda dengan 

cepat dan mudah. 

Kalau bapak hanya sibuk 

memikirkan dari mana modal uangnya, 

dapat darimana uangnya? Maka nanti 

bapak tidak segera mulai untuk membuka 

bisnisnya, coba ya lepas dari paradigma 

lama supaya anda tidak lagi memikirkan 

modal dari luar, karena modal 

sesungguhnya ada dalam diri bapak 

sendiri dan sudah Tuhan pasangkan, 

sudah Tuhan berikan yaitu Pikiran bapak 

sendiri. 

 

 

Pertanyaan : 

Mas firman, saya pernah 

membaca tulisan mas firman tentang 

makhluk halus. apa iya makhluk halus itu 

tidak ada? Sementara para dukun dan 
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paranormal itu selalu sibuk memamerkan 

kelebihan bisa melihat makhluk halus? 

Acip-purwakarta via whatsapp 

 

Jawaban : 

Mas acip, terima kasih atas 

pertanyaannya yang membuat saya 

tersenyum saat mau membalasnya ini. 

Kalau mas bertanya ke saya apakah ada 

makhluk halus maka jawaban saya ada, 

itu perempuan-perempuan cantik kan 

semuanya makhluk halus, coba dipegang 

halus kan kulitnya lembut lagi. Berarti kan 

mereka adalah makhluk halus hehe. Apa 

yang dipertontonkan oleh para dukun, 

paranormal dan spiritual yang 

mengatakan melihat makhluk halus yang 

dianggapnya hanya dia saja yang bisa 

melihat sesungguhnya tidak ada, itu 

adalah hasil dari pikirannya sendiri. Wajar 

saja mereka mengatakan itu kelebihan, 

sebab mereka tidak ada kelebihan lain 

dalam dirinya. Akhirnya karena merasa 

bisa melihat yang orang lain tidak lihat, 

mereka menganggapnya itu adalah 

kelebihan. Padahal itu adalah hasil dari 

pikirannya sendiri. Nanti di kelas AMC, 

mas acip pasti memahami lebih dalam 

tentang apa itu makhluk halus, apa itu 

dukun, terapis dan paranormal. Bahkan 

mas acip juga bisa meniru apa yang 

mereka lakukan hehe, biar keliatan sakti.  

Saat ini banyak orang yang tidak 

ada kelebihan yang benar sibuk 

membuat-buat kelebihan. Membuat 

kelebihan bahwa dirinya seorang terapis 

yang bisa menyembuhkan padahal ya diri 

pasiennya sendiri yang menyembuhkan, 

ada orang yang mengaku-ngaku bisa 

melihat makhluk halus yang 

sesungguhnya itu adalah hasil dari 

pikirannya sendiri. Sehingga kita harus 

cerdas dalam menerima informasi, 

majalah kekuatan sugesti hadir untuk 

memberikan sugesti yang positif bagi 

anda yang membacanya. 

 

 

Pertanyaan : 

Saya selalu membaca majalah 

kekuatan sugesti dan membaginya 

kepada teman-teman saya, mereka  

akhirnya membuka sendiri website 

kekuatansugesti.com. Saya ingin 

bertanya, bagaimana seseorang anak 

bisa kita sugesti mas? 

Bu diana-semarang 0812xxxxxx 

 

Jawaban :  

Terima kasih bu diana sudah 

mendownload dan membaca majalah 

kekuatan sugesti dan membaginya 
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kepada teman-teman ibu, saya doakan 

menjadi kebaikan bagi diri ibu dan teman-

teman ibu ya. Mensugesti anak, 

pertanyaan yang sering ditanyakan oleh 

para ibu yang perhatian kepada anaknya, 

termasuk bu diana juga ya. Mensugesti 

anak bisa dilakukan kapan saja, 

mensugesti adalah memberikan saran. 

Saat anak ibu makan, saat menonton tv, 

saat bermain dan semua waktu. Yang 

harus ibu pahami adalah anak ibu 

tergantung sepenuhnya oleh sugesti 

yang ibu masukkan ke pikirannya, 

sehingga kalau ibu sedang marah maka 

hindari untuk memarahi anak ibu. Atau 

ibu sedang sibuk dengan urusan kantor 

atau urusan rumah tangga maka coba 

kontrol emosi ibu, karena ketika ibu 

memarahi anaknya itu sama saja 

mensugestinya untuk marah, alias 

mengajarinya untuk marah. 

 

Jadilah ibu yang bisa dicontoh oleh anak-

anak ibu, karena sugesti utama seorang 

anak itu bersumber dari ibunya, dari 

orang tuanya. Apa yang anak ibu dengar, 

apa yang anak ibu lihat itu adalah sugesti 

yang masuk ke pikiran anak ibu. Mulai 

sekarang cobalah mensugesti kebaikan 

saja 
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