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Kenapa kunci Sukses itu ada di 

PIKIRAN? 
 

Saya dalam tulisan-tulisan di majalah ini selalu mengajak anda untuk lebih mengenali pikiran, 

lebih mengenali bagian diri yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sebuah 

“organ” dalam diri yang menjadi pusat dari semua kegiatan dalam 

tubuh ini, menjadi pusat dari kejadian hidup seseorang, iya 

organ itu adalah Pikiran. Bagi kebanyakan orang yang 

hanya membaca tulisan- tulisan saya, membaca 

status facebook saya mungkin merasa “aneh” 

dengan apa yang saya tuliskan, bahkan ada 

beberapa orang yang bbm saya mengatakan bahwa 

apa yang saya tulis itu ngga masuk akal, ngga masuk di 

logika, juga ada yang mengatakan bahwa saya 

terlalu berpikiran logis, hehe..iya itu semua wajar 

karena ketika anda membaca tulisan-tulisan saya yang anda 

gunakan adalah logika anda, akal anda. Jadi wajar kalau 

mengatakan yang saya tuliskan itu tidak masuk akal, tidak masuk logika.  

 

Karena semua kejadian itu bermula dari 

PIKIRAN, maka yang namanya sukses itu juga 

bermula dari Pikiran. Nah, saya jadi teringat ada 

seseorang yang menelepon saya lalu bertanya, 

“mas firman, apa bisa sukses hanya 

mengandalkan kekuatan pikiran saja, kan juga 

harus berjuang dan bekerja keras?”, pertanyaan 

ini wajar muncul sebab mungkin orang itu belum 

memahami benar apa itu kekuatan pikiran, atau 

hanya mengandalkan pemahamannya melalui 

artikel-artikel di internet tentang kekuatan 

pikiran yang kebanyakan juga salah dalam 

menjelaskannya. Sukses atau tidak dalam hidup 

itu sepenuhnya tergantung bagaimana pikiran 

anda. Banyak orang yang melakukan berbagai 

kegiatan, berbagai usaha dan berbagai aktivitas 

tetapi belum merasa sukses, masih belum bisa 

mendapat semua keinginannya. Tapi ada orang 

yang dengan santai, dengan mudah 

mendapatkan semua keinginannya. Apa yang 

membedakan? 

Pasti anda menjawabnya TAKDIR, 

bukan lho..bukan TAKDIR apalagi NASIB. Yang 

membedakan adalah isi dari PIKIRANnya. 

Seringkali dikelas AMC (Alpha Mind Control) 

saya bertemu dengan orang-orang yang juga 

ingin sukses tapi sudah melakukan banyak 
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usaha belum sukses juga, sukses disini adalah 

penghasilannya masih sedikit. Lalu ketika 

orang-orang ini mulai mengikuti kelas AMC baru 

mereka “tersadar”, “ternyata apa yang mas 

firman tuliskan itu bener semua, yang membuat 

saya tidak sukses adalah Pikiran saya, saya 

sadar sekarang saya mau berubah”. Banyak 

ungkapan lain yang saya terima efek dari 

“tersadar”. Berarti selama ini pingsan ya. Oh ya 

bahkan ada seorang alumni yang sudah 

berumur diatas 45 begitu belajar AMC langsung 

mengatakan “saya merasa lebih muda lagi 

sekarang mas”. Lebih mudah disini maksudnya, 

bahwa bapak ini sadar bahwa meskipun dia 

sudah usia 45 tahun lebih ternyata masih punya 

kesempatan untuk mengubah hidup menjadi 

lebih baik. Iya karena syarat untuk membuat 

hidup sukses itu bukanlah usia, tapi masih 

memiliki PIKIRAN dan masih bisa bernafas 

normal. 

 

  

Semoga tulisan saya ini menjawab 

pertanyaan dari beberapa orang melalui 

whatsapp ke saya, “mas firman, apakah bisa 

saya punya rumah dan mobil sementara saya 

sudah lewat usia 40, katanya banyak orang 

kalau di usia 40 belum punya apa-apa maka 

hidupnya gagal”. Saya jawab itu, “usia bukan 

batasan, semua tergantung dari PIKIRAN kita, 

selama bapak masih memiliki PIKIRAN dan 

masih bernafas normal maka pasti bisa punya 

rumah dan mobil. Bapak bisa belajar AMC untuk 

memaksimalkan fungsi Pikirannya”. 

Mau membuat hidup sukses, maka 

kuncinya ada di PIKIRAN. Ketika anda mampu 

memaksimalkan fungsi pikiran dengan benar 

maka pasti hidup anda bisa berubah menjadi 

seperti yang anda inginkan. 
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Menjadi ibu adalah ketika anda diberi 

titipan seorang anak dari Tuhan, ya sebutan 

sebagai ibu baru diberikan kepada seorang 

dewasa ketika sudah memiliki anak, karena 

ketika seseorang menganjak dewasa tetapi 

belum memiliki anak maka itu artinya belum 

disebut sebagai ibu. Menjadi ibu tentu memiliki 

kapasitas dan tanggung jawab yang berbeda 

dengan orang dewasa lainnya, atau dengan 

pasangan suami istri yang masih belum 

dikarunai anak. Menjadi ibu artinya diberikan 

kesempatan oleh TUHAN untuk membentuk 

seorang manusia, membentuk secara karakter 

dan kualitas kehidupannya, karena tugas yang 

mulia ini maka para ibu harusnya memiliki ilmu 

yang benar dalam membentuk karakter dan 

kualitas hidup anak. 

 

 
 

Banyak ibu yang kadang hanya merasa 

tugasnya itu sebatas membuat seorang anak 

bisa hidup, diberi makan, diberi baju, diberi 

tempat tinggal, hanya sebatas kebutuhan fisik 

seperti itu saja padahal ada tugas lain yang 

lebih mulia yang lebih hebat yaitu memenuhi 

kebutuhan pikirannya, yaitu bagaimana 

memprogram seorang anak untuk menjadi 

pribadi yang lebih baik dari ibunya, menjadi 

pribadi yang lebih kaya, menjadi pribadi yang 

lebih santun dan lebih bermanfaat. Ketika ibu 

kita dulu dengan ilmu yang dimilikinya 

membantuk kita seperti ini, maka kita yang 

sekarang diberi giliran menjadi ibu harus 

membentuk anak-anak kita menjadi lebih baik. 

Untuk membentuk karakter anak 

diperlukan ilmu yang benar, ilmu tentang 

pikiran, ilmu tentang bagaimana mensugesti 

seorang anak agar sugesti-sugesti yang baik 

terinstal didalam pikirannya sehingga 

membentuk karakter diri seorang anak dan 

mejadikan nyata di kehidupannya. Ada kisah 

dua teman saya yang memperlakukan anak-

anaknya secara berbeda. Teman saya A ketika 

anaknya berbuat sesuatu yang terkesan nakal, 

misalnya mencoret tembok, menggeser kursi 

dan perilaku lainnya langsung mengatakan 

"Ayo, diem, kamu nakal, diem" dengan nada 

yang membentak. Sedangkan teman saya B 

ketika anaknya berbuat sesuatu yang terkesan 

nakal seperti kejadian diatas langsung 

memegang anaknya, dan berkata "ayo anak 

kreatif, anak sholeh, anak pinter, dirapikan dulu, 

anaknya bunda kan suka yang rapi". 

Ada peristiwa yang sama dilakukan oleh 

dua orang anak, tetapi ternyata sugesti yang 

diberikan oleh ibunya masing-masing anak juga 

berbeda. Mungkin sebagian ibu belum 

menyadari bahwa semua ucapan yang ibu 

berikan kepada anak itu adalah sugesti yang 

masuk ke pikiran anak-anak kita, karena anak-
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anak termasuk kelompok manusia yang masih 

mudah menerima pengaruh maka ucapan ibu 

pasti membentuk karakter anaknya. Ketika saya 

ditemui oleh para ibu yang mengeluhkan 

karakter anaknya, maka yang saya berikan 

saran atau sugesti bukanlah anaknya tetapi 

ibunya. Sebab yang membentuk karakter anak 

itu sejatinya adalah ibunya sendiri. 

Inilah pentingya mempelajari ilmu pikiran 

bagi semua ibu, bahkan karakter anak sudah 

bisa dibentuk ibunya sejak masih dalam 

kandungan. Artikel ini saya tulis juga untuk 

memperingati hari anak nasional yang jatuh 

pada tanggal 23 Juli ini, mari bentuk anak-anak 

kita menjadi pribadi yang kreatif, berani dan 

memiliki nilai manfaat bagi dirinya dan 

sekitarnya. Kalau anda sebagai ibu selama ini 

suka memberikan sugesti-sugesti yang negatif 

yang buruk, maka sekarang anda harus sadar 

dan mulai mengubah sugesti-sugesti anda 

dengan sugesti yang baik, yang baik dan 

bermanfaat bagi anak anda, kekuatan sugesti 

anda adalah hal utama pembentuk karakter 

anak anda. 

 
  

Catatan 
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“Apa sih manfaatnya bagi saya kalau 
belajar AMC mas?, apa sama dengan pelatihan-
pelatihan lain yang hanya memberikan saya 
motivasi saja, lompat-lompat, nangis lalu 
selesai”, pertanyaan yang saya dapatkan dari 
seseorang ibu yang menelepon saya pagi tadi. 
Sepertiya ibu ini sudah sering belajar yang 
lompat-lompat plus nangis-nangis ya. Saya 
menjawab pertanyaan ibu ini, bahwa AMC 
(Alpha Mind Control) adalah metode untuk 
mengenali,mengontrol dan memaksimalkan 
fungsi pikiran, disini kita murni belajar, belajar 
mengenali pikiran agar bisa kita gunakan sesuai 
kebutuhan setiap orang. Kenapa PIKIRAN? 
Karena memang kunci dari diri seseorang ada di 
PIKIRANnya, dan PIKIRAN sudah Tuhan 
ciptakan sebagai kelebihan bagi manusia. Kalau 
kita tidak mempelajari PIKIRAN maka itu artinya 
kita tidak memanfaatkan apa yang Tuhan 
berikan, tapi kalau kita mempelajarinya maka 
artinya kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan. 
 

 
 

Memang oleh banyak orang saya 
dianggap mendewakan pikiran hehe, 

sebenarnya sih saya hanya menggunakan 
PIKIRAN dengan lebih maksimal, sebab saya 
sudah membuat metode yang saya terapkan ke 
diri saya dan hasilnya selama 3 tahun, mulai 
2013 ini begitu luar biasa. Semua orang 
sebenarnya selalu menggunakan Kekuatan 
PIKIRAN dalam kehidupan sehari-harinya, 
sebab kalau PIKIRANnya off ya orang itu mati.  
 

Banyak kesalahan pemahaman, kalau 
menggunakan Kekuatan PIKIRAN itu 
berbahaya, adalagi kalau menggunakan 
Kekuatan PIKIRAN itu jadi jauh dengan Tuhan, 
ada lagi Kekuatan PIKIRAN itu kalah dengan 
kekuatan hati, bahkan yang lebih membuat saya 
“gemes” ada yang mengatakan kalau 
menggunakan Kekuatan Pikiran jadi Gila. 

 
Kesalahan-kesalahan persepsi ini yang 

perlu diluruskan, karena itu di akhir 2012 saya 
mulai menulis tentang PIKIRAN, lalu 2013 
membuat AMC dengan tujuan untuk meluruskan 
persepsi yang aneh di masyarakat kita. Saya 
buat, setidaknya ada tujuh alasan kenapa 
seseorang harus belajar mengenali 
PIKIRANnya. 

 
Pertama, PIKIRAN adalah bagian dari organ 
tubuh kita, sama seperti kaki,tangan, mata dan 
organ tubuh lannya. Maka PIKIRAN perlu kita 
kenali bagaimana bekerjanya, bagaimana 
berfungsinya, sehingga kita bisa menggunakan 
pikiran dengan maksimal. Karena itu AMC 
selalui memulai dengan konsep mengenali cara 
kerja PIKRIAN. 
 
Kedua, PIKIRAN adalah tempat Program 
Diri, semua algoritma hidup seseorang 
tersimpan dan tercatat di PIKIRANnya, dan 
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program yang ada itulah yang terjadi dalam 
kehidupan seseorang itu. Sehingga sebenarnya 
hidup seseorang sudah sesuai dengan program 
di pikirannya.  AMC mengajarkan cara membuat 
program diri dengan benar dan tepat. 
 
Ketiga, PIKIRAN adalah sumber kekayaan, 
kaya miskin seseorang juga ditentukan oleh 
PIKIRANnya sendiri. Sama bisnisnya, sama 
profesinya, sama usahanya tapi hasilnya 
berbeda, apa yang menyebabkan perbedaan 
ini? Kembali kepada PIKIRAN tiap orang yang 
menjalani. Dalam AMC anda diajak untuk 
mengenali program-program mana dalam diri 
anda yang menghambat uang datang ke diri 
anda. 
 
Keempat, PIKIRAN adalah Kekuatan 
Penggerak, sebuah hardware bisa bergerak jika 
sudah diprogram terlebih dulu di bagian 
softwarenya, handphone anda ketika tidak ada 
program didalamnya maka menjadi benda mati 
yang tidak ada nilainya. Sama halnya dengan diri 
seseorang, jika program dalam PIKIRANnya 
tidak diprogram untuk menghasilkan sesuatu 
maka ya pasti tidak akan mendapat apa-apa. 
 
Kelima, PIKIRAN adalah Sumber Perubahan 
Hidup, perubahan dalam hidup sesungguhnya 
harus dilakukan oleh masing-masing orang, 
bahkan Tuhan sudah menyatakan dalam 
AlQuran bahwa “AKU tidak akan mengubah 
nasib seseorang sebelum orang itu 
mengubahnya”, apa yang diubah? Yang diubah 
adalah program dalam pikirannya, seperti tagline 
AMC “Change Your Perception to Change Your 
Life” 
 
Keenam, PIKIRAN adalah Kunci dari Hal yang 
Dianggap Sakti, mengatur hujan, ilmu pelet, 
gendam, hipnotis, penyembuhan, astral 
projection, meraga sukma, pengasihan, penglari 
dan banyak hal lain yang selama ini dianggap 
kesaktian, sebenarnya kuncinya ada di 
PIKIRAN. Karena itu jika anda ingin menguasai 
hal-hal yang selam ini dianggap sakti, cukup 
mengenali kekuatan PIKIRAN, mengontrolnya 
dan Memaksimalkan. 
 
Ketujuh, PIKIRAN adalah Kunci Mengenal 
Diri dan TUHAN, karena PIKIRAN adalah 

bagian dari tubuh kita yang Tuhan ciptakan, 
maka dengan mengenali benar, memahami utuh 
apa itu PIKIRAN maka disitulah kita menyadari 
ke MAHA BESARAN TUHAN, ke MAHA 
BAIKAN TUHAN, sehingga yang ada hanyalah 
ungkapan bersyukur dan berterima kasih. 
 

 
 

Masing-masing alasan itu nanti saya coba 
uraikan di tulisan saya berikutnya agar lebih jelas 
dan lebih membuat anda mau dan butuh untuk 
mempelajari karunia TUHAN yang begitu luar 
biasa ini, yaitu PIKIRAN. Karena kunci 
kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan, 
kekayaan dalam hidup bukanlah diluar diri kita, 
tapi sudah ada dalam diri setiap orang, hanya 
selama ini kekuatan itu tidak dikenali dengan 
benar. Maka dari itu, kita perlu Mengenali, 
Mengontrol dan Memaksimalkan kekuatan 
dalam diri itu. 
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Masih Membedakan Ilmu Hipnotis dengan 

Gendam?  

Tandanya Belum Paham 
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Tadi siang saat saya memberikan 

coaching privat pada program AMC (Alpha Mind 

Control) kelas platinum, ada sebuah sms yang 

masuk ke saya isinya seperti ini “pak firman, 

saya sudah belajar hipnotis dan memiliki 

sertifikat, nah saya mau menanyakan ke pak 

firman, apakah pak firman bisa mengajarkan 

gendam, sebab menurut trainer hipnotis saya, 

gendam dan hipnotis itu berbeda”. Saya 

membaca sms ini saat break makan siang, saya 

baca jam masuknya ternyata jam 11, dan baru 

saya baca 2 jam berikutnya, setelah shalat 

jumat hehe. Pertanyaan seperti ini sering saya 

dapatkan, bahkan saya barusan membaca ada 

sebuah komentar di blog 

saya www.firmanpratama.wordpress.com yang 

mengatakan bahwa hipnotis itu beda dengan 

gendam, kalau gendam menggunakan bantuan 

jin dan gaib. Hmmmmm.. hanya bisa geleng-

geleng kepala. 

Saya membalas sms tadi dengan 

jawaban seperti ini “Maaf sebelumnya, coba 

anda tanyakan lagi ke trainer anda yang 

memberikan sertifikat itu, karena kalau anda 

bertanya ke saya maka saya menjawabnya 

hipnotis dan gendam itu sama saja, kecuali bagi 

yang belum memahami tentang PIKIRAN 

dengan benar maka pasti menjawab berbeda”. 

Saya seringkali bertemu banyak orang yang 

mengatakan bahwa hipnotis dan gendam itu 

berbeda, memang kalau dilihat secara huruf 

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

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

secara pengertian sama saja. Kalau dalam 

kelas AMC, maka saya bisa menyadarkan 

orang bahwa sebenarnya 2 kata itu memiliki 

makna yang sama, sama-sama metode untuk 

mempengaruhi orang dengan kata-kata. 

Coba anda tanyakan kepada saudara 

yang katanya kena gendam, pasti masih ingat 

kan ceritanya, masih ingat siapa orangnya, 

bahkan masih ingat jelas apa yang dikatakan si 

pelaku, pelaku biasanya mengajak ngobrol dan 

berbincang kan. Lalu dimana bedanya? Oh ada 

bedanya, kalau gendam itu bahasa jawa dan 

sudah dikenal sejak dulu sebagai ilmu yang 

jahat dan merugikan orang lain apalagi sering 

dijadikan headline koran-koran kriminal, 

misalnya “Kena Gendam seorang ibu 

kehilangan uang 2juta”, jadi terkenal deh 

perkataan gendam ini. Apalagi banyak juga 

iklan-iklan dikoran yang berbunyi, “Ilmu gendam 

kilat hubungi ki xxx” hehe, nah persepsi ini lah 

yang mungkin bagi mereka yang (mengakunya) 

trainer hipnotis masih mengajarkan kepada 

banyak orang bahwa hipnotis dan gendam itu 

berbeda. Kasihan peserta yang mendapat 

pemahaman separuh seperti itu. 

Karena itu saya lebih memilih untuk 

mengajarkan utuh tentang PIKIRAN dengan 

program Alpha Mind Control, dengan 

memahami kerja PIKIRAN secara benar maka 

bisa membuktikan bahwa ternyata gendam itu 

juga sama saja hanya ilmu komunikasi persuasi 
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saja tanpa bantuan jin atau apalah. Hanya 

selama ini, kalau mau belajar gendam pasti ke 

mereka yang dianggap dukun atau paranormal. 

Sehingga ini yang menyebabkan 

memunculkan persepsi yang berbeda. Hipnotis 

dan Gendam sama halnya dengan Banana dan 

Pisang. 

Ketika ada seseorang di jalan yang tiba-

tiba menepuk anda lalu mengajak berbicara 

maka segeralah menepuk kembali lalu 

menyapanya, “wah..sudah lama ya kita tidak 

ketemu, saya butuh uang ini, bisa bagi ya, kan 

dulu saya pernah bantu kamu”. Anda ingat ya 

teknik ini, jadi gendam tidak akan berhasil kalau 

anda langsung melawan pembicaraan pelaku 

dan membalikkan posisinya dengan kalimat 

tadi, sehingga nanti pelaku yang anda gendam 

untuk membagi uangnya, asik kan?hehe, saya 

sering melakukan teknik gendam balik ini 

kepada orang yang sepertinya mau “mengerjai” 

saya ketika di stasiun kereta ataupun lewat 

telepon. Jadi, anda tidak perlu khawatir 

berlebihan dengan gendam ya, sama saja itu 

adalah ilmu komunikasi biasa, ketika anda 

menolaknya maka semua pasti baik-baik saja. 
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DARIPADA CAPEK MARAH, LEBIH BAIK LAKUKAN 3 
HAL INI UNTUK MEMPENGARUHI ANAK ANDA 
DENGAN MUDAH 

 
Memiliki seorang anak tentu sesuatu hal yang diinginkan oleh semua orang yang sudah 

menikah, bagi mereka yang belum mendapatkan anugerah anak pasti terus melakukan usaha 

supaya bisa mendapatkan seorang anak dari hasil pernikahannya. Seorang anak haruslah dijaga, 

dibimbing dan diberikan hal-hal yang baik oleh kita sebagai orang tuanya. Dan menjadi orang tua 

itu haruslah memiliki ilmu yang benar, ilmu untuk menjadi orang tua adalah ilmu tentang 

bagaimana mempengaruhi pikiran  anak supaya selalu menurut dengan nasehat yang kita 

berikan sebagai orang tuanya. Banyak orang tua, tidak memahami Pikirannya sendiri, belum bisa 

mengontrol pikirannya sendiri tapi sudah sibuk memarahi anak-anaknya. Ayo yang merasa, 

acungkan tangannya Banyak orang tua yang memang seperti itu, hal yang wajar karena selama ini 

tidak ada panduan yang benar dalam mengenali, mengontrol dan memaksimalkan Pikiran. 
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Seringkali banyak orang tua baru sadar 

ketika mengikuti kelas AMC (Alpha Mind 

Control), seperti waktu dikelas Jakarta hari 

sabtu 25 Februari kemarin, ada seorang ibu 

yang ketika selesai kelas minta ijin untuk 

cerita.  “mas firman, bener ya berarti yang 

membuat anak saya itu membantah ke saya 

sebenarnya saya sendiri, terus saya malah 

marah-marahin dia, dan tadi pas dikelas saya 

coba lakukan Alpha Telepati ke anak saya ini, 

eh dia barusan sms nanyain saya kapan 

pulang, saya mau berubah mas dalam 

mendidik anak setelah belajar ini”. 

Banyak orang tua mendahulukan 
marah-marah untuk menasehati anaknya, 
membentak-bentak bahkan sampai 
menggunakan kekerasan secara fisik. Orang 
tua yang seperti itu menganggap bahwa 
dengan cara kekerasan membuat anak-anak 
mereka lebih cepat menurut, padahal TIDAK.  

Sadarlah wahai para orang tua, ketika 
anda memarahi anak-anak dengan begitu 
kerasnya maka itu membuat sebuah “memori” 
buruk didalam pikiran anak-anak anda. 
Daripada marah-marah, cobalah lakukan 3 
hal ini untuk mempengaruhi anak-anak 
anda dengan mudah. Apa saja 3 hal itu, 
perhatikan ya ulasan berikut. 
 
Pertama, Munculkan Kesadaran bahwa 
Anak-Anak itu adalah Keturunan Anda. 
 

 
 

Anda pasti bingung dengan langkah 
pertama ini, atau anda berpikir bahwa “saya 
sudah tahu kalau mereka anak-anak saya”, 
kalau anda tahu mereka itu anak-anak anda, 
lantas kenapa harus dimarahin, kenapa harus 
dilakukan dengan keras, apakah tidak 

kasihan? katanya anak-anak anda hehe. 
Banyak orang tua tidak sadar sepenuhnya 
bahwa anak-anak itu adalah keturunan 
mereka yang harus disayangi dan dikasihi. 
Coba sekarang, pandangi wajah anak-anak 
anda, lihatlah ada “wajah” anda juga dalam 
wajah mereka. 

 
Kedua, Beranilah untuk Minta maaf kepada 
anak-anak Anda. 
 

 
 

Sebagai orang tua, janganlah terlalu 
gengsi untuk meminta maaf kepada anak-
anak kita jika kita  terlanjur memarahi, 
membentak atau berprilaku kasar kepada 
mereka. Minta maaflah kepada mereka dan 
katakan kalau anda salah “maaf ya nak, bunda 
sudah marahi kamu, lain kali kamu yang nurut 
kalau bunda nasehatin”, sambil peluk mereka, 
Berani meminta maaf kepada mereka 
membuat mereka lebih nyaman dan lebih 
merasa kalau anda sayang dengan mereka. 
Sehingga anak-anak kita untuk berikutnya 
lebih cepat menuruti nasehat kita sebagai 
orang tuanya. 
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Ketiga, Gunakan Alpha Telepati untuk 
Mempengaruhi langsung Ke Pikiran Anak-
anak Anda. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalau anda selama ini menasehati 

secara verbal, melalui mulut ke mulut maka 
anda bisa mencoba cara yang lebih mudah 
yaitu menasehatinya dari hati dan dari 
pikiran. Setelah menasehatinya secara 
langsung maka anda bisa mempengaruhinya 
melalui pikiran. “saya sudah mempraktekkan 
alpha telepati dari buku yang saya beli dulu 
mas, dan memang anak saya menjadi mudah 
nurutnya” kata seorang bapak yang ikut kelas 
AMC jakarta sabtu kemarin.  
 
“Menasehati dan membimbing anak adalah 
seni menjadi orang tua, karena itu dibutuhkan 
ilmu yang tepat dalam melakukannya. 
Sadarilah bahwa kita sebagai orang tua 
memiliki peran utama terhadap kebaikan 
hidup anak-anak kita.” 
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“Pak Firman, anak saya sering merasa 

ketakutan kalau tidur sendiri, dia sering bilang 

kalau suka melihat penampakan yang seram, 

sehingga membuat dia selalu tergantung 

kepada saya, sayapun pergi ke seorang uztad 

untuk menanyakan masalah ini, tetapi beliau 

mengatakan bahwa anak saya memiliki 

kelebihan sehingga perlu disyukuri dan nanti  

lama-lama menjadi berani, tetapi saya 

sebagai ibunya merasa hal ini tidak baik sebab  

malah membuat anak saya jadi sering takut” 

ungkapan seorang ibu kepada saya melalui 

teleponnya baru saja. Masalah seperti ini 

sering saya temui, ketika seorang ibu yang 

begitu sayang kepada buah hatinya 

mengeluhkan anaknya yang sering takut 

untuk tidur sendirian, Hal ini terjadi bukan 

karena gangguan2 mistis, sebenarnya terjadi 

karena PIKIRAN anak itu sendiri. 

Ketika anda sebagai orang tua pergi ke 

spiritual untuk mengatasi masalah ini, maka 

pasti dikatakan bahwa anak anda mendapat 

lgangguan-gangguan mistis, ya tentu saja. 

Namanya juga spiritualis, pasti selalu 

mengkaitkan ke hal itu. Tetapi, sebenarnya itu 

bukan karena gangguan aneh, tetapi karena 

“imajinasi liar” anak-anak yang belum 

terkontrol. Seperti masalah yang mirip dengan 

kasus diatas. Anak-anak menjadi takut tidur 

sendiri, kemudian mengatakan kepada orang 

tuanya bahwa melihat sosok yang seram dan 

sebagainya, apa yang dia lihat memang 

“benar dan nyata” tapi menurut anak itu. 

Kenapa anak itu bisa mengatakan seperti itu? 
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karena mendengar dari orang, menonton 

tv,atau mungkin anda sendiri sebagai orang 

tua yang memasukkan sugesti seram itu. Lho 

kok bisa orang tua memasukkan sugesti 

seram? 

 

 
 

Ketika anak-anak pergi bermain 

sampai sore menjelang maghrib, banyak dari 

orang tua yeng mengeluarkan “sugesti 

ancaman”, ya kan? contohnya, “kalau sudah 

mau maghrib pulang, nanti kalau masih main 

belum pulang digendong ama kuntilanak lho”. 

Coba deh perhatikan kalimat ini, memang 

sugesti ini mampu menggiring anak untuk 

pulang dan mengurangi mainnya, tapi 

apakaha anda sadar bahwa anda sudah 

memasukkan sugesti seram, apa itu? 

“kuntilanak”, pasti anda menjelaskan kepada 

anak anda apa itu “kuntilanak” atau “wewe 

gombel”, dan pasti anda menjelaskan dengan 

seram dan menakutkan, benar kan? 

Kalau begitu, siapa yang menanamkan 

imajinasi seram? orang tua kan kepada 

anaknya. Lalu ketika seorang anak yang 

memang secara alamiah masih belum bisa 

membedakan mana itu imajinasi dengan 

realitasnya mengalami ketakutan saat 

malam? ketakutan saat tidur sendirian? 

ketakutan saat ke kamar mandi? anak yang 

disalahkan? atau anak yang harus dibawa ke 

saya sebagai spesilias pikiran? 

Saya sering mengatakan kepada ibu 

yang mengeluh hal ini, bukan anaknya yang 

perlu diperbaiki pikirannya, tetapi ibunya juga 

hehe.  

Sebab pengaruh ibu ke anak jauh lebih 

kuat daripada pengaruh saya sebagai orang 

luar kepada anak anda. Benar kan? 

Pemahaman seperti ini perlu dimiliki 

oleh para orang tua, agar tidak memberikan 

sugesti yang menyeramkan, sebab nanti 

masuk ke pikiran bawah sadar anak dan 

menyebabkan ketakutan bahkan sampai 

seolah-olah melihat. Dan salahnya malah 

membawa ke orang2 pintar yang menguatkan 

kalau yang dilihat adalah adalah hal aneh, 

padahal itu semua adalah pikiran anak itu 

sendiri. 

Apakah ini berlaku dianak-anak saja? 

tentu tidak, bagi orang dewasa juga seperti itu, 

ketika sudah sering menerima informasi yang 

menyeramkan melalui televisi, omongan 

teman, buku dan lain-lain, maka itu yang 

muncul seolah-olah ada, sekali lagi “seolah-

olah ya” hehe. 

Lalu bagaimana mengatasi ketakutan 

ini kepada anak kecil? maka mulai sekarang 

ubahlah kalimat sugesti ancaman menjadi 

sugesti yang menyenangkan, misalnya yang 

tadi anda sering mengatakan “ayo kalau 

sudah mau maghrib pulang nanti ada wewe” 

nan sekarang anda ganti “ayo kalau sudah 

mau maghrib pulang, nanti dirumah bunda 

buatkan puding” atau “ayo kalau sudah mau 

maghrib pulang, shalat biar Tuhan sayang 

ama kamu terus nyuruh malaikat nemenin 

kamu” mudah kan? 
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Biografi Dewi Sartika 
 

 

   

Nama : Dewi Sartika 

Lahir :  4 Desember 1884, Cinean, Bandung 

Meninggal : Tasikmalaya, 11 September 1947 

Makam : Kompleks Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karang Anyar 

Pasangan : Raden Kanduruan Agah Suriawinata 

Zodiac : Sagittarius 

Warga Negara : Indonesia 
 
 

Dewi sartika seorang pahlawan 
perempuan yang selalu memperjuangkan hak-
hak pendidikan bagi kaum perempuan. Dewi 
sartika seorang perempuan yang lahir di daerah 
cicalengka, bandung jawa barat. Pada tanggal 
4 desember 1884. Beliau wafat pada umur 62 
tahun yaitu pada tanggal 11 september tahun 
1947. Dewi sartika mendapat gelar pahlawan 
nasional pada tahun 1966. Orang tua Dewi 
sartika juga seorang pejuang kemerdekaan 
yang bernama Raden Somanagara. Ayah dewi 
sartika pernah diasingkan oleh Belanda di 
ternate dan wafat disana juga. Mari kita bahas 
lebih jauh lagi tentang biografi Dewi sartika. 
 

Keluarga Dewi sartika merupakan dari 
keluarga priyayi di sunda. Ibu dari dewi sartika 
yaitu Ny. Raden Rajapermas. Orang tua dari 
dewi sartika menginginkan beliau untuk 
bersekolah di sekolah Belanda. Setelah 
wafatnya ayahanda dari Dewi sartika beliau 
dirawat oleh kakak dari ibunya yang tinggal di 
daerah cicalengka, jawa barat. Dari beliau dewi 
sartika belajar banyak hal tentang masalah 
kesundaan. Selain itu beliau juga belajar 
tentang budaya barat Belanda dari seorang 
asisten residen yang berasal dari Belanda. Dari 
buku biografi dewi sartika, dijelaskan bahwa 
semasa hidupnya beliau mempunyai rasa 
pendidikan yang sangat tinggi. Beliau 
mengajarkan baca tulis kepada warga sekitar. 
 

Dewi sartika menempuh pendidikan 
dasar di cicalengka. Dari kecil beliau memang 
sudah memiliki minat dengan dunia pendidikan.  

Pada waktu kecil beliau sering berperan 
sebagai guru dengan teman-temannya. Pada 
waktu kecil beliau sudah bisa baca dan tulis. 
Selain itu bisa mengucapkan beberapa patah 
kata bahasa Belanda. Sedangkan pada masa 
itu anak-anak masih banyak yang belum bisa 
baca tulis karena minimnya pendidikan. Beliau 
berpikir bagaimana caranya agar anak-anak 
perempuan disekitarnya bisa mendapatkan 
pendidikan yang layak. Oleh karena itu beliau 
akhirnya mendirikan sekolah bandung. 
Membaca biografi dewi sartika memberikan 
banyak inspirasi bagaimana memperjuangkan 
sebuah pendidikan. 
 

Dengan bantuan dari R.A.A Martanegara 
Den Harmer dan juga kakeknya. Beliau dapat 
menjabat sebagai inspiktur pengajaran dan 
pada tahun 1904 Dewi sartika akhirnya bisa 
mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama 
Sekolah Istrie. Sekolah ini dibuat untuk 
dikhususkan perempuan. Di sekolah tersebut 
beliau mengajarkan membaca, menulis, 
menjahit, pelajaran agama, merenda dan lain 
sebagainya kepada perempuan. Di buku 
biografi dewi sartika diceritakan bahwa sekolah 
tersebut awalnya hanya 20 orang. Tetapi 
semakin bertambah, semakin banyak siswa 
yang ikut bersekolah di sekolah tersebut. 
 

Dewi sartika ingin semua perempuan di 
Indonesia dapat menempuh pendidikan dan 
dapat menjadi seorang istri yang baik nantinya. 
Setelah didirikannya sekolah istri oleh dewi 
sartika, semakin banyak sekolah yang didirikan 
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di daerah sunda. Setelah beberapa tahun 
sekolah istri berubah nama menjadi sakola 
kautamaan istri dan pada tahun 1929 sekolah 
tersebut diganti menjadi sekolah raden dewi. 
Itulah beberapa cerita tentang biografi dewi 
sartika. Jangan pernah takut untuk meraih 
pendidikan setinggi mungkin. Pendidikan itu 
penting untuk masa depan yang lebih baik. 
 

Dewi Sartika lahir di Bandung, 4 
Desember 1884, dan meninggal di 
Tasikmalaya, 11 September 1947 pada umur 62 
tahun. Beliau adalah tokoh perintis pendidikan 
untuk kaum perempuan, diakui sebagai 
Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Indonesia 
tahun 1966. Ayahnya, Raden Somanagara 
adalah seorang pejuang kemerdekaan. 
Terakhir, sang ayah dihukum buang ke Pulau 
Ternate oleh Pemerintah Hindia Belanda 
hingga meninggal dunia di sana. Dewi Sartika 
dilahirkan dari keluarga priyayi Sunda , Nyi 
Raden Rajapermas dan Raden Somanagara. 
Meski melanggar adat saat itu, orang tuanya 
bersikukuh menyekolahkan Dewi Sartika, ke 
sekolah Belanda pula.  
 

Sepeninggal ayahnya, Dewi Sartika 
dirawat oleh pamannya (kakak ibunya) yang 
berkedudukan sebagai patih di Cicalengka. Dari 
pamannya, beliau mendapatkan didikan 
mengenai kesundaan, sedangkan wawasan 
kebudayaan Barat diperolehnya dari berkat 
didikan seorang nyonya Asisten Residen 
bangsa Belanda. Sejak kecil, Dewi Sartika 
sudah menunjukkan bakat pendidik dan 
kegigihan untuk meraih kemajuan. Sambil 
bermain di belakang gedung kepatihan, beliau 
sering memperagakan praktik di sekolah, 
mengajari baca-tulis, dan bahasa Belanda, 
kepada anak-anak pembantu di kepatihan. 
Papan bilik kandang kereta, arang, dan 
pecahan genting dijadikannya alat bantu 
belajar.  
 

Raden Dewi Sartika yang mengikuti 
pendidikan Seko lah Dasar di Cicalengka, sejak 
kecil memang sudah menunjukkan minatnya di 
bidang pendidikan. Dikatakan demikian karena 
sejak anak-anak ia sudah senang memerankan 
perilaku seorang guru. Sebagai contoh, 
sebagaimana layaknya anak-anak, biasanya 

sepulang sekolah, Dewi kecil selalu bermain 
sekolah-sekolahan dengan teman-teman anak 
perempuan sebayanya, ketika itu ia sangat 
senang berperan sebagai guru. Waktu itu Dewi 
Sartika baru berumur sekitar sepuluh tahun, 
ketika Cicalengka digemparkan oleh 
kemampuan baca-tulis dan beberapa patah 
kata dalam bahasa Belanda yang ditunjukkan 
oleh anak-anak pembantu kepatihan. Gempar, 
karena di waktu itu belum banyak anak-anak 
(apalagi anak rakyat jelata) memiliki 
kemampuan seperti itu, dan diajarkan oleh 
seorang anak perempuan.  
 

Berpikir agar anak-anak perempuan di 
sekitarnya bisa memperoleh kesempatan 
menuntut ilmu pengetahuan, maka ia berjuang 
mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat. 
Ketika itu, ia sudah tinggal di Bandung. 
Perjuangannya tidak sia-sia, dengan bantuan 
R.A.A.Martanegara, kakeknya, dan Den Hamer 
yang menjabat Inspektur Kantor Pengajaran 
ketika itu, maka pada tahun 1904 dia berhasil 
mendirikan sebuah sekolah yang dinamainya 
“Sekolah Isteri”. Sekolah tersebut hanya dua 
kelas sehingga tidak cukup untuk menampung 
semua aktivitas sekolah. Maka untuk ruangan 
belajar, ia harus meminjam sebagian ruangan 
Kepatihan Bandung. Awalnya, muridnya hanya 
dua puluh orang. Murid-murid yang hanya 
wanita itu diajar berhitung, membaca, menulis, 
menjahit, merenda, menyulam dan pelajaran 
agama. 
  

 
 

Sekolah Istri tersebut terus mendapat 
perhatian positif dari masyarakat. Murid- murid 
bertambah banyak, bahkan ruangan Kepatihan 
Bandung yang dipinjam sebelumnya juga tidak 
cukup lagi menampung murid-murid. Untuk 
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mengatasinya, Sekolah Isteri pun kemudian 
dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Seiring 
perjalanan waktu, enam tahun sejak didirikan, 
pada tahun 1910, nama Sekolah Istri sedikit 
diperbarui menjadi Sekolah Keutamaan Isteri. 
Perubahan bukan cuma pada nama saja, tapi 
mata pelajaran juga bertambah.  
 

Ia berusaha keras mendidik anak-anak 
gadis agar kelak bisa menjadi ibu rumah tangga 
yang baik, bisa berdiri sendiri, luwes, dan 
terampil. Maka untuk itu, pelajaran yang 
berhubungan dengan pembinaan rumah tangga 
banyak diberikannya. Untuk menutupi biaya 
operasional sekolah, ia membanting tulang 
mencari dana. Semua jerih payahnya itu tidak 
dirasakannya jadi beban, tapi berganti menjadi 
kepuasan batin karena telah berhasil mendidik 
kaumnya. Salah satu yang menambah 
semangatnya adalah dorongan dari berbagai 
pihak terutama dari Raden Kanduruan Agah 
Suriawinata, suaminya, yang telah banyak 
membantunya mewujudkan perjuangannya, 
baik tenaga maupun pemikiran. 
 

  
 

Pada tahun-tahun berikutnya di 
beberapa wilayah Pasundan bermunculan 
beberapa Sakola Istri, terutama yang dikelola 
oleh perempuan-perempuan Sunda yang 
memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi 
Sartika. Pada tahun 1912 sudah berdiri 
sembilan Sakola Istri di kota-kota kabupaten 
(setengah dari seluruh kota kabupaten se-
Pasundan). Memasuki usia ke-sepuluh, tahun 
1914, nama sekolahnya diganti menjadi Sakola 
Kautamaan Istri (Sekolah Keutamaan 
Perempuan). Kota-kota kabupaten wilayah 

Pasundan yang belum memiliki Sakola 
Kautamaan Istri tinggal tiga/empat, semangat 
ini menyeberang ke Bukittinggi, di mana Sakola 
Kautamaan Istri didirikan oleh Encik Rama 
Saleh.  
 

Seluruh wilayah Pasundan lengkap 
memiliki Sakola Kautamaan Istri di tiap kota 
kabupatennya pada tahun 1920, ditambah 
beberapa yang berdiri di kota kewedanaan. 
Bulan September 1929, Dewi Sartika 
mengadakan peringatan pendirian sekolahnya 
yang telah berumur 25 tahun, yang kemudian 
berganti nama menjadi "Sakola Raden Déwi". 
Atas jasanya dalam bidang ini, Dewi Sartika 
dianugerahi bintang jasa oleh pemerintah 
Hindia-Belanda.  
 

Tahun 1906, Dewi Sartika menikah 
dengan Raden Kanduruan Agah Suriawinata, 
seseorang yang memiliki visi dan cita-cita yang 
sama, guru di Sekolah Karang Pamulang, yang 
pada waktu itu merupakan Sekolah Latihan 
Guru. Dewi Sartika meninggal 11 September 
1947 di Tasikmalaya, dan dimakamkan dengan 
suatu upacara pemakaman sederhana di 
pemakaman Cigagadon-Desa Rahayu 
Kecamatan Cineam. Tiga tahun kemudian 
dimakamkan kembali di kompleks Pemakaman 
Bupati Bandung di Jalan Karang Anyar, 
Bandung. 
 

Jangan tanya apa yang telah diberikan 
negara kepadamu, tapi apa yang telah kamu 
berikan pada negaramu. Kata bijak tersebut 
sangat tepat menjadi panduan semua bangsa 
yang hendak menobatkan seseorang sebagai 
penerima gelar kehormatan ‘pahlawan’ di 
negaranya. 
 

Terlepas dari bentuk atau cara 
perjuangannya, seorang pahlawan pasti telah 
berbuat sesuatu yang heroik untuk bangsanya 
sesuai kondisi zamannya. Demikian halnya 
dengan Raden Dewi Sartika. Jika pahlawan lain 
melakukan perjuangan untuk bangsanya 
melalui perang frontal seperti angkat senjata, 
Dewi Sartika memilih perjuangan melalui 
pendidikan, yakni dengan mendirikan sekolah. 
Berbagai tantangan, khususnya di bidang 
pendanaan operasional sekolah yang 
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didirikannya sering dihadapinya. Namun berkat 
kegigihan dan ketulusan hatinya untuk 
membangun masyarakat negerinya, sekolah 
yang didirikannya sebagai sarana pendidikan 
kaum wanita bisa berdiri terus, bahkan menjadi 
panutan di daerah lainnyasamping suami. 
Dialah istri yang paling setia mendampingi 
Soekarno di masa maha susah itu. Istri resmi 
Soekarno total 9 orang. Setelah dengan dia, 
lelaki flamboyan itu masih menikah lagi secara 
resmi dengan Kartini Manoppo, Naoko Nemoto 
(Ratna Sari Dewi), Haryatie, Yurike Sanger, dan 
Heidy Djafar. 
 

Dalam pengucilan, Soekarno yang 
populis dan gemar bertukar kata dengan orang 
banyak kian berduka dan putus asa. Penyakit 
semakin mendera tubuhnya. Hartini 
menempatkan diri sebagai pelipur lara yang 
selalu membesarkan hatinya. Itu ia lakukan 
sampai menit terakhir kehidupan presiden RI 
pertama. Rachmawati mencatat itu. “Ia (Hartini) 
setia kepada bapakku baik dalam masa jaya 

sehingga pada masa kejatuhannya. Betapapun 
yang pernah kurasakan terhadapnya di masa-
masa lalu, faktanya adalah bu Har menemani 
bapak hingga akhir hayat” (Bapakku Ibuku). 
 

Di Wisma Yaso, pada masa-masa akhir 
hidup Soekarno itulah seorang Hartini kian 
dekat dengan putra-putri Fatmawati. Teranglah 
bahwa ia sungguh setia sebagai istri Soekarno. 
Melihat realitas ini tentu tak berlebihan kalau 
kita sekarang mengatakan: benarlah Soekarno 
waktu dia bersikukuh untuk memperistri janda 
muda beranak lima bernama Hartini. 
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11 Kebiasaan yang Harus Kamu Ubah Sekarang, 
Demi Jadi Ibu yang Baik di Masa Depan 

 
 

Sebagian besar dari kita ingin menikah lalu memiliki anak. Di lain sisi, menjadi ibu bukanlah 

pekerjaan gampang. Maka dari itu, alangkah baiknya jika kamu mulai menyiapkan diri dari 

sekarang. Mungkin kamu saat ini belum memiliki pasangan yang serius. Bisa juga, kamu belum 

berencana untuk menikah dalam waktu dekat. Tetapi hal ini tidak boleh menjadi alasanmu untuk 

menolak bersiap-siap. Banyak lho orang yang menikah tanpa mesti berlama-lama pacaran dulu. 

Siapa tahu, tahun depan atau dua tahun lagi kamu akan memulai hidup baru? 

Disini akan menjabarkan 11 kebiasaan yang harus kamu ubah dari sekarang agar bisa 

menjadi ibu muda yang baik di masa depan. Semoga bisa membantu persiapanmu untuk menjadi 

ibu yang menakjubkan! 

 

1. Menjadi Ibu Adalah Perjalanan Menempa 

Kesabaran. Alangkah Baiknya Bila 

Perjalanan Itu Kamu Mulai dari Sekarang. 

 

 
 

Jika bisa menggeneralisir, perbedaan 

mendasar antara ibu muda dan ibu senior 

jatuh pada pengontrolan emosi. Karena masih 

“baru”, seorang ibu muda kerap tak bisa 

bersabar menghadapi tingkah anaknya yang 

tak bisa diam. Maka dari itu, gak ada salahnya 

jika kamu mulai belajar menempa kesabaran 

mulai sekarang. 

 

Gak mungkin kan kamu lantas kesal 

bayimu nangis terus ditengah malam karena 

kehausan? Gak mungkin juga kan kamu 

sontak marah-marah hanya karena bayi 

kecilmu memecahkan keramik kesayanganmu 

tanpa sengaja? Karena dengan menjadi ibu, 

itu artinya kamu harus ekstra bersabar dengan 

segala bentuk sikap tingkah polos anak yang 

kadang membuat ubun-ubun mulai terbakar. 

Pesan dari para ibu: “Sabaaaar!” 

 

2. Mulailah Untuk Tak Jijik Pada Hal-Hal 

yang Kotor, Karena Bayimu Nanti Takkan 

Bisa Bersih-Bersih Sendiri 

 

 
 

Alangkah baiknya sekarang kamu 

berlatih untuk tidak takut kotor. Karena nanti, 
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kamu akan dihadapkan setiap hari dengan 

bayi yang tiba-tiba menangis karena buang air 

besar. Bisa juga, dia sering muntah hanya 

karena minum air susu. Nggak mungkin juga 

‘kan kamu lari terbirit-birit mencari pertolongan 

hanya karena tidak bisa membersihkan 

popoknya atau muntahannya? Menangis 

tersedu-sedu pun tak akan menyelesaikan 

masalah. 

Nah, jadi ini saatnya kamu 

memberanikan diri untuk tidak merasa jijik 

dengan hal yang kotor. Rajin-rajinlah 

membersihkan kamar kost atau komplek 

perumahanmu. Saat musim hujan, bantu 

tetangga dan Pak RT-mu membersihkan 

saluran got yang tersumbat. Bantu mbak 

rewang atau asisten rumah tanggamu untuk 

memilah dan membuang sampah rumah 

tangga. Jika kamu sudah menjadi ibu suatu 

hari nanti, kamu akan merasakan manfaatnya. 

 

3. Pandai di Dapur Itu Bukan Kewajiban, 

Tapi Kamu Harus Memperhatikan Apa yang 

Kamu Makan 

 

 

 

Kamu tak harus pandai memasak, kok. 

Banyak cewek modern yang memiliki 

keterampilan atau keahlian lain di luar dapur, 

dan ini nggak salah sama sekali! Tapi, kamu 

tetap harus bertanggung jawab atas apa yang 

dimakan calon bayimu nanti. Kamu tak akan 

bisa menjaga kesehatan bayimu jika tak tahu 

caranya memilih makanan yang baik.  

Misalnya, bayimu bisa obesitas dan 

rentan diabetes kalau setiap hari kamu asupi 

dengan karbohidrat berlebihan. Bayimu juga 

akan terhalang perkembangan otaknya kalau 

kamu terlalu sering memberinya mie dan sosis 

instan. 

Mulai sekarang, latihlah “insting”-mu 

untuk bergaya hidup sehat dengan 

memperhatikan apa saja yang kamu sendiri 

makan selama ini. Nah, agar kamu bisa hati-

hati dalam memilih makanan, yuk belajar 

untuk menyimak label kemasan. 

Perhatikanlah hal-hal berikut ini : 

Ada atau tidaknya label halal pada kemasan 

Komposisi atau daftar bahan makanan yang 

digunakan 

Tanggal kadaluarsa dan tanggal produksi 

makanan 

Nomor pendaftaran (MD = diproduksi dalam 

negeri. ML = diproduksi di luar negeri. PIRT = 

diproduksi oleh industri rumah tangga) 

Sebenarnya sederhana, ‘kan? 

 

4. Jika Kamu Seorang Penyayang Hewan, 

Biasakanlah Untuk Rutin Mencuci Tangan 

 

 
 

Yang paling menyenangkan dari 

memiliki anjing atau kucing adalah memeluk 

mereka. Namun, pastikanlah bahwa kontak 
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fisikmu dengan hewan kesayanganmu itu tak 

akan membuatmu tertular virus berbahaya. 

Untuk pencegahan, jangan lupa selalu cuci 

tangan setelah kamu berinteraksi dengan 

mereka. Jaga juga kebersihan kandangnya. 

 

5. Jangan Takut Atau Alergi Pada 

Pemeriksaan Kesehatan, Karena 

Kehidupan Bayimu Bergantung Pada 

Kondisi Kesehatanmu 

 

 

 

Kamu tidak perlu takut untuk 

memeriksakan kesehatanmu dari sekarang. 

Misalnya, kamu bisa mengecek rhesus, tes 

HIV, dan screening thalasemia. Jika kamu 

memang ketahuan positif terinfeksi virus-virus 

tertentu, ini akan memungkinkanmu mendapat 

pertolongan intensif sehingga mengurangi 

risiko penularan pada keturunanmu. Sudah 

terlalu banyak bayi yang secara tragis 

mewarisi penyakit karena sang ibu terlambat 

mendeteksi gen atau virus berbahaya di 

dalam tubuhnya. Jika kamu pecinta hewan, 

ada beberapa pemeriksaan tambahan yang 

bisa kamu lakukan. Salah satunya adalah 

pemeriksaan TORCH (Toxoplasma, Rubella, 

Cytomegalovirus, dan Herpes). Jika tak 

terdeteksi, virus toksoplasma bisa menyerang 

janinmu dan berakibat fatal: dari cacat 

bawaan, pembengkakan hati dan limpa, 

penyakit kuning, hingga pembengkakan mata. 

Ingat, bayimu tak dilahirkan ke dunia untuk 

menderita.  

 

 

 

6. Mulai Sekarang, Berhenti Melarang-

Larang Orang Jika Tak Punya Alasan yang 

Logis 

 

 

 

“Pokoknya jangan!”  

“Sayang, malem ini aku keluar bareng Adit, 

Yogie, sama Risang ya.” 

“Kalian mau ngapain?” 

“Kakaknya si Adit ada gig, kita bertiga pengen 

nonton.” 

“Huh, nggak boleh!” 

“Lho, kenapa Sayang?” 

“Ya pokoknya nggak boleh aja!” 

 

Apakah kamu sering melarang 

pacarmu melakukan sesuatu tanpa jelas apa 

alasannya? Kalau iya, kamu harus 

menghentikan kebiasaan itu. Itu tidak adil 

untuk pacarmu, dan kamu juga bukan diktator 

yang bisa memaksa-maksa orang begitu saja. 

Kamu harus mengembangkan kemampuan 

untuk bisa menjelaskan kenapa menurutmu 

seseorang tak boleh melakukan sesuatu. Ini 

akan sangat berguna ketika kamu sudah 

memiliki anak. Kamu tidak boleh begitu saja 

bilang “tidak” atau “jangan” kepada anakmu. 

Demi perkembangan psikologisnya sendiri, 

kamu harus bisa menjelaskan kenapa sesuatu 

itu tak baik atau belum layak untuk dia. 

Ingat, jika kamu hanya melarangnya tanpa 

menjelaskan kenapa, bisa-bisa dia 

memberontak dan malah jadi anak yang 

bandel! 
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7. Terimalah Juga Kenyataan Bahwa Saat 

Sudah Jadi Ibu Nanti, Kamu Akan Lebih 

Sering Membeli Kebutuhan Mereka 

Daripada Kebutuhan Diri Sendiri 

 

 

Kegiatan belanjamu tak akan sebebas dulu  

 

Saat sudah jadi ibu nanti, anakmu akan 

menjadi pusat duniamu. Bisa dibilang dia 

layaknya matahari dan kamu planet Bumi 

yang mengelilinginya dalam orbit. Segala 

perputaranmu, aktivitasmu, dan rencana 

kegiatanmu harus “tunduk” pada kebutuhan 

anakmu. 

 

“Duuh ini dress lucu banget! Tapi jangan beli 

dulu deh, uang les Axel harus dibayar minggu 

depan…” 

“Beli lipstik baru nggak ya? Yang ini udah 

hampir abis, tapi susu formula Kinan juga 

hampir abis…” 

 

Saat menjadi ibu, kebutuhan hidupmu 

harus kalah pada kebutuhan anakmu. Karena 

itu, tak ada salahnya membiasakan hidup 

dengan skala prioritas dari sekarang. Jangan 

pernah menghambur-hamburkan uang 

dengan alasan kamu masih muda. Jangan 

boros. Kamu akan paling merasakan manfaat 

kebiasaan ini jika sudah harus memikirkan 

kebutuhan suami dan anakmu nanti. 

 

8. Tak Ada Salahnya Jika Mulai Sekarang 

Kamu Belajar Bersikap Taktis, Fleksibel, 

dan Anti-Perfeksionis. 

 

 
 

Ketika kamu sudah menjadi ibu muda, 

kamu harus ikhlas mengerjakan tugas yang 

bukan hanya untuk kepentinganmu saja. Tak 

jarang, di satu waktu kamu dihadapkan 

dengan anakmu yang minta dibikinkan susu, 

tamu yang mendadak datang, suami yang 

minta dipasangkan dasi, sementara kamu 

sendiri harus siap-siap berangkat kerja! 

 

Realita kehidupan ibu muda adalah waktu 

yang serasa selalu mengkhianati mereka. 

 

Jadi, hentikan kebiasaan rempong dan 

perfeksionismu mulai sekarang. Belajarlah 

untuk bersikap taktis dan strategis demi 

mengerjakan sekaligus beberapa hal. Setiap 

perempuan punya kemampuan (karena 

keharusan!) untuk menjadi multitasker, hanya 

saja kamu perlu melatihnya dari sekarang. 

Kalau keahlian ini tak terasah dengan baik, 

kamulah yang nanti akan benar-benar 

kerepotan. 
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9. Pahat dalam Pikiranmu Bahwa Merawat 

Diri dan Tampil Cantik Itu Tidak Harus 

Ribet 

 

 

Masih bisa tampil cantik kapan saja dan 

dimana saja  

“Aduh bentar yaaa… gw masih harus blow dry 

rambut dulu nih! 5 menit lagi yaaaa!” 

(Lalu ditunggu 30 menit dan belum selesai-

selesai) 

“Eyeliner-ku bleber di mata nih, tapi masa’ aku 

keluar gak pakai eyeliner? :(((((“ 

 

Jika sudah menjadi ibu nanti, kehadiran 

anak akan membuatmu “terhisap” dengan 

urusan rumah tangga yang tidak ada 

habisnya. Waktumu untuk memanjakan diri 

sendiri sudah akan otomatis berkurang. Maka 

dari itu, kamu harus belajar mulai sekarang 

cara untuk tampil cantik tanpa ribet dan 

menghabiskan waktu. Cantik itu sederhana. 

Gak mungkin juga ‘kan kamu tampil cantik ala 

Syahrini saat kamu harus membawa bayi? 

 

10. Hentikan Kebiasaan Sering Memotong 

Ucapan Orang, Karena Menjadi Ibu Akan 

Menuntutmu Untuk Banyak Mendengarkan 

 

 
Nikmatilah kebersamaanmu dengan anak-

anak 

 

Menjadi ibu berarti kamu sudah siap 

mendengarkan ocehan-ocehan polos anak-

anak. Lihat saja ibu kita masing-masing, 

bagaimana mereka selalu mendengar dengan 

sabar dan membiarkan kita bicara panjang 

lebar — bahkan untuk hal-hal yang tidak 

penting. Nah, mulai sekarang tidak salahnya 

kamu untuk mulai mencoba menjadi 

pendengar yang baik bagi teman-temanmu. 

Hentikanlah kebiasaan memotong 

pembicaraan orang dan mau menguasai 

pembicaraan sendiri.  

 

Setiap ibu selalu berkata bahwa 

membesarkan anak telah mengajarkan 

mereka banyak hal. Darimana mereka belajar, 

jika bukan dari celotehan anak-anaknya? 
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11. Menjadi Ibu Adalah Perjalanan Panjang 

nan Melelahkan. Tapi, Selalu Ada Cara 

Supaya Kamu Tak Mabuk Perjalanan. 

 

 

Chelsea Islan dan Ibu  

 

Jika kamu bertanya pada ibumu sendiri, beliau 

pasti mengiyakan bahwa menjadi ibu adalah 

perjalanan panjang nan melelahkan. 

Bayangkan saja, kamu tidak akan pernah tahu 

tantangan apa yang akan kamu hadapi setiap 

pagi. Buah hatimu bisa jatuh sakit tanpa 

disangka-sangka. Dia pun bisa tiba-tiba 

mogok bicara karena menemui masalah di 

sekolahnya. Ketika ia sudah tumbuh lebih 

dewasa dan mulai mengenal cinta, kamu akan 

jadi saksi betapa ia pernah tergila-gila dan 

nyaris melupakan keluarganya, atau patah 

hati dan kehilangan semangat hidupnya. 

Kamu akan belajar caranya mengelap 

bokong, membuat kompres, dan menyedot 

hidung malaikatmu ketika ia pilek. Malam-

malammu akan ramai dengan tangisan dan 

jeritan bayi yang seolah tanpa henti. Akan ada 

waktu dimana kamu merasa gagal melakukan 

segala hal. Namun percayalah, kamu sudah 

punya semua yang kamu perlukan untuk 

bertahan.  

 

“Sometimes when I thought I needed a 

miracle, I would look into my daughter’s eyes. 

Then I realized: I already created one.” 

-Suci, 26 tahun, ibu dari dua anak 

 

Selalu ada cara supaya kamu tak “mabuk 

perjalanan”. Selalu ada suami, ibu, dan 

teman-teman baikmu yang akan menawarkan 

pertolongan.Itulah pentingnya memiliki calon 

suami yang bisa diajak bekerja sama. Itu pula 

mengapa, kamu perlu mulai terbuka dan 

membicarakan lebih banyak hal pada ibu 

kandungmu. Ingat, bahkan calon ibu yang 

paling menakjubkan pun masih akan 

memerlukan bantuan. 

 

The best thing a girl can be is a good wife and 

mother. It is a girl’s highest calling. I hope I am 

ready. 

Nancy E. Turner 

Menjadi ibu adalah salah satu hal yang paling 

diidam-idamkan perempuan. Namun, tidak 

lantas semuanya bisa berjalan sesuai yang 

kita bayangkan. Karena menjadi ibu butuh 

usaha ekstra, tidak ada salahnya bukan, mulai 

belajar dari sekarang? 
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Di suatu hutan, hidup seekor Gajah yang 
memiliki tubuh tinggi besar dan gemuk. Ia 
memiliki sepasang gading berwarna putih besar 
yang seakan menunjukkan kekokohannya. 
Belalainya juga sangat panjang dan kuat. 
Dengan kekuatan yang ia miliki, bisa saja ia 
melakukan apa saja dihutan tersebut untuk 
menguasai hutan. Tetapi tidak dengan gajah, 
gajah itu walaupun memiliki kekuatan yang 
sangat besar, ia tetap baik hati. Bahkan 
kebaikannya sudah diketahui oleh para heman 
penghuni hutan. Ia tidak segan-segan 
memberikan sebuah pertolongan jika ada yang 
meminta pertolongan kepadanya. Ia selalu 
memberikan makanan kepada binatang-
binatang yang kelaparan. Tidak peduli binatang 
besar atupun kecil, gajah memberikan 
pertolongan kepada semua yang 
membutuhkannya. 

 
Kehadiran gajah bagaikan anugrah bagi 

penghuni hutan, karena dengan adanya gajah 
mereka bisa meminta bantuan kepada gajah 
jika mereka memiliki kesulitan. Pada suatu hari 
ia melihat seekor serigala dan harimau dipinggir 
sebuah sungai. Kemudian yang terjadi adalah 
harimau dan serigala sedang berantem 
merebutkan sebuah makanan. Mereka berdua 
saling mengaumkan suaranya, seakan-akan 
mereka berdua menunjukkan kekuatan mereka 
satu sama lain. Sesaat setelah mereka saling 
mengaum, perkelahian pun terjadi diantara 
mereka. Gajah yang melihat kejadian tersebut 
langsung menghampiri mereka berdua. “Stop, 

ada apa ni, kenapa kalian berkelahi,” tanya 
gajah kepada kedua hewan tersebut. Untung 
gajah datang belum terlambat, jadi belum ada 
luka serius diantara mereka berdua. Harimau 
menjawab “dia mau merebut makananku,” 
“tidak, aku yang menukan makanan ini duluan, 
jadi aku yang berhak memilikinya,” sahut 
serigala dengan tidak terima. 

 
Kemudian dengan sikap lebih dewasa 

gajahpun berusaha menengahi perselisian 
diantara mereka, perkelahian berhenti sesaat.  

Gajah memberikan nasihat kepada 
mereka “buat apa sih kalian berantem, hanya 
akan melukai diri kalian sendiri,” lebih baik 
makanan itu kalian bagi menjadi dua bagian 
saja, supaya kalian bisa saling mendapatkan, 
dengan dengan begitu kalian tidak harus 
berkelahi. Mendengar nasehat dari gajah, 
serigala dan harimau mulai reda. Mereka 
berdua tidak mau membantah sang gajah, 
karena gajah merupakan binatang yang sangat 
dihormati dihutan itu. Akhirnya setelah 
mendapat nasehat dari gajah,serigala dan 
harimau mau membagai makanan menjadi dua 
bagian dan merekapun tidak berkelahi lagi.  

 
Setelah selesai memisahkan 

perselisihan antara Serigala dan Harimau. 
Gajah pun melanjutkan perjalannya, ditengah 
perjalanan gajah lagi-lagi mendengar suara 
meminta tolong dengan nada seperti kesakitan. 
Gajahpun mencari asal suaranya, ternyata 
suara tersebut merupakan suara Singa yang 
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meminta tolong karena ia tertimpa pohon yang 
jatuh. 

 
“Tolong, tolong, gajah.......tolong aku” 

kata Singa dengan menahan rasa sakit yang ia 
rasakan. Melihat tersebut Gajah langsung 
mengangkat pohon yang menghimpit tubuh 
harimau menggunakan belalainya sangat kuat 
dan panjang. 

 
“Terima kasih banyak,gajah atas 

pertolonganmu !” ucap Singa. “Seandainya 
kamu tidak melintas sini dan tidak segera 
menolongku, mungkin aku sudah tidak mampu 
bertahan lagi menahan pohon besar yang 
menindihi badan ku ini.” 

 
“sama-sama, singa. Kita sebagai 

penghuni hutan harus saling memberikan 
pertolongan satu sama lain, ucap Gajah. “kamu 
harus bersyukur masih bisa selamat dari 
musibah ini. 

 
“Iya kamu benar sekali Gajah. Rasanya 

tidak ada binatang lain yang sanggup 
mengangkat pohon sebesar ini kecuali kamu,” 
sembari memuji Gajah. Akhirnya setelah 
menolong Singa tadi, Gajahpun melanjutkan 
perjalanannya. 
 

Pesan Moral : 
Meskipun kita dilahirkan dari keluarga yang 
kaya raya memiliki kemampuan secara financial 
lebih, maka kita harus tetap rendah hati dan 
memberikan bantuan kepada mereka yang 
lebih dibawah kita.  
 
Banyak pelajaran yang dapat kita peroleh dari 
dongeng diatas. Semoga dengan membaca 
artikel Pertolongan Gajah Yang Baik Hati, kita 
dapat mencontoh perilaku gajah yang sangat 
baik hati, sehingga bisa kita terapkan dalam 
kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat 
 

 

 

 

 

 
 
 
. 
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Hebatnya Kandungan ASI 
 

ASI Kaya Akan Zat Penting Bila 
dibandingkan ASI dengan produk susu 
kalengan atau formula untuk sang buah hati, 
ASI tetap terunggul dan tak terkalahkan. Karena 
ASI memiliki semua kandungan zat penting 
yang dibutuhkan oleh sang bayi seperti; DHA, 
AA, Omega 6, laktosa, taurin, protein, 
laktobasius, vitamin A, kolostrum, lemak, zat 
besi, laktoferin and lisozim yang semuanya 
dalam takaran dan komposisi yang pas untuk 
bayi, oleh karenanya ASI jauh lebih unggul 
dibandingkan dengan susu apapun. 

Enzym Lipase Selain itu AA dan DHA 
yang terkandung di dalam ASI juga dilengkapi 
dengan enzim lipase sehingga bisa dicerna oleh 
tubuh bayi. Sedangkan pada susu formula 
memang ada AA dan DHA tapi tidak ada 
enzimnya. Hal ini karena enzim lipase baru 
dibentuk saat bayi berusia 6-9 bulan. 

ASI mengandung antibodi ASI 
mengandung antibodi dalam jumlah besar yang 
berasal dari tubuh seorang ibu. Antibodi 
tersebut membantu bayi menjadi tahan 
terhadap penyakit, selain itu juga meningkatkan 
sistem kekebalan tubuh bayi. Karena ASI 
memiliki banyak keunggulan kandugan zat-zat 
penting yang terkandung didalamnya yang 
membuat bayi berkembang dengan optimal. 
ASI juga mempunyai keunggulan lain untuk 
pembentukan sistim Imun sang bayi. Sistem 
imum merupakan sistim yang sangat krusial 
untuk sang bayi, semakin baik sistim imun anak 
maka akan membuat anak jarang sakit. 
Dibandingkan bayi yang tidak mendapatkan 
asupan ASI, bayi yang mendapatkan asupan 
ASI mempunyai sistim imun atau sistim 
kekebalan tubuh yang jauh lebih baik. 

ASI pertama yang keluar 
disebut kolostrum atau jolong dan mengandung 

banyak immunoglobulin IgA yang baik untuk 
pertahanan tubuh bayi melawan penyakit. 

 
Manfaat lain dari ASI yang tidak 

didapatkan dari susu formula adalah 
kandungan kolostrum yang keluar di awal-awal 
bayi menyusu. Kolostrum yang keluar saat bayi 
menyusu mengandung 1-3 juta leukosit (sel 
darah putih) dalam 1 ml ASI. 

Pertahanan nonspesifik ASI Di dalam 
ASI terdapat banyak sel, terutama pada 
minggu-minggu pertama laktasi. Kolostrum dan 
ASI dini mengandung 1-3 x 106 leukosit/ml. 
Pada ASI matur, yaitu ASI setelah 2-3 bulan 
laktasi, jumlah sel ini menurun menjadi 
1×103 /ml. Sel monosit/makrofag sebanyak 59-
63%, sel neutrofil 18-23% dan sel limfosit 7-13% 
dari seluruh sel dalam ASI. Selain sel terdapat 
juga faktor protektif larut seperti lisozim 
(muramidase), laktoferin, sitokin, protein yang 
dapat mengikat vitamin B12, faktor 
bifidus, glyco compound, musin, enzim-enzim, 
dan antioksidan.  

Sel makrofag Sel makrofag ASI 
merupakan sel fagosit aktif sehingga dapat 
menghambat multiplikasi bakteri pada infeksi 
mukosa usus. Selain sifat fagositiknya, sel 
makrofag juga memproduksi lisozim, C3 dan 
C4, laktoferin, monokin seperti IL-1, serta enzim 
lainnya. Makrofag ASI dapat mencegah 
enterokolitis nekrotikans pada bayi dengan 
menggunakan enzim yang diproduksinya. 

Sel neutrofil Pada vakuola neutrofil ASI 
ditemukan juga sIgA sehingga sel ini 
merupakan alat transport IgA ke bayi. Sel 
neutrofil ASI merupakan sel yang teraktivasi. 
Peran neutrofil ASI pada pertahanan bayi tidak 
banyak, respons kemotaktiknya rendah. 
Antioksidan dalam ASI menghambat aktivitas 
enzimatik dan metabolik oksidatif neutrofil. 
Diperkirakan perannya adalah pada pertahanan 
jaringan payudara ibu agar tidak terjadi infeksi 
pada permulaan laktasi. Pada ASI tidak 
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ditemukan sel basofil, sel mast, eosinofil dan 
trombosit, karena itu kadar mediator inflamasi 
ASI adalah rendah. Hal ini menghindarkan bayi 
dari kerusakan jaringan berdasarkan reaksi 
imunologik. 

Lisozim Lisozim yang diproduksi 
makrofag, neutrofil, dan epitel kelenjar 
payudara dapat melisiskan dinding sel bakteri 
Gram positif yang ada pada mukosa usus. 
Kadar lisozim dalam ASI adalah 0,1 mg/ml yang 
bertahan sampai tahun kedua laktasi, bahkan 
sampai penyapihan. Dibanding dengan susu 
sapi, ASI mengandung 300 kali lebih banyak 
lisozim per satuan volume. 

Komplemen Komplemen C3 dapat 
diaktifkan oleh bakteri melalui jalur alternatif 
sehingga terjadi lisis bakteri. Di samping itu C3 
aktif juga mempunyai sifat opsonisasi sehingga 
memudahkan fagosit mengeliminasi 
mikroorganisme pada mukosa usus yang terikat 
dengan C3 aktif. Kadar C3 dan C4 pada 
kolostrum adalah sekitar 50-75% kadar serum 
dewasa (C3 = ± 80 mg/dl, C4 = ±20 mg/dl). 
Pada laktasi dua minggu kadar ini menurun dan 
kemudian menetap, yaitu kadar C3 = 15 mg/dl 
dan C4 = 10mg/dl). 

Sitokin IL-l yang diproduksi makrofag 
akan mengaktifkan sel limfosit T. Demikian pula 
TNF-α yang diproduksi sel makrofag akan 
meningkatkan produksi komponen sekretori 
oleh sel epitel usus dan TNF-β akan 
merangsang alih isotip ke IgA, sedangkan IL-6 
akan meningkatkan produksi IgA. Semuanya ini 
akan meningkatkan produksi sIgA di usus. 

Laktoferin Laktoferin yang diproduksi 
makrofag, neutrofil dan epitel kelenjar payudara 
bersifat bakteriostatik, dapat menghambat 
pertumbuhan bakteri, karena merupakan 
glikoprotein yang dapat mengikat besi yang 
dibutuhkan untuk pertumbuhan sebagian besar 
bakteri aerobik seperti stafilokokus dan E. 
coli. Laktoferin dapat mengikat dua molekul besi 
ferri yang bersaing dengan enterokelin kuman 
yang juga mengikat besi. Kuman yang 
kekurangan besi ini pembelahannya akan 
terhambat sehingga berhenti memperbanyak 
diri. Efek inhibisi ini lebih efektif terhadap kuman 
patogen, sedangkan terhadap kuman komensal 
kurang efektif. Laktoferin bersama sama sIgA 
secara sinergistik akan menghambat 
pertumbuhan E. coli patogen. Laktoferin tahan 
terhadap tripsin dan kimotripsin yang ada pada 
saluran cerna. Kadar laktoferin dalam ASI 
adalah 1-6 mg/ml dan tertinggi pada kolostrum. 

Pada ASI juga ditemukan protein yang dapat 
mengikat vitamin B12 sehingga dapat 
mengontrol flora usus secara kompetitif.  
 
Pengikatan vitamin B12 oleh protein tersebut 
mengakibatkan kurangnya sel vitamin B12 yang 
dibutuhkan bakteri patogen untuk 
pertumbuhannya.  

Laktosa ASI yang tinggi, kadar fosfat 
serta kapasitas buffer yang rendah, dan faktor 
bifidus dapat mempengaruhi flora usus, yang 
menyokong ke arah tumbuhnya Lactobacilus 
bifidus. Hal ini akan menurunkan pH sehingga 
menghambat pertumbuhan E. coli dan bakteri 
patogen lainnya. Oleh karena itu kuman 
komensal terbanyak dalam usus bayi yang 
mendapat ASI sejak lahir adalah Lactobacilus 
bifidus. Pada bayi yang mendapat susu sapi, 
flora ususnya adalah kuman Gram negatif 
terutama bakteroides dan koliform, dan peka 
terhadap infeksi kuman patogen. ASI juga 
mengandung glyco compound seperti 
glikoprotein, glikolipid, dan oligosakarida yang 
berfungsi analog dengan sedikit bakteri pada 
mukosa sehingga dapat menghambat adhesi 
bakteri patogen seperti Vibrio cholerae, E. coli, 
H. influenzae, dan pneumokokus pada mukosa 
usus dan traktus respiratorius. Glyco 
compound ini juga dapat mengikat toksin. 

Musin ASI juga mempunyai sifat 
antimikroba, dapat menghambat adhesi E. 
coli dan Rotavirus.ASI mengandung enzim 
PAF-hidrolase yang dapat memecah PAF yang 
berperan pada enterokolitis nekrotikans. ASI 
juga mengandung lipase yang sangat efektif 
terhadap Giardia lamblia dan Entamoeeba 
histolytica. 

Antioksidan dalam ASI, seperti tokoferol-
α, karotin-β juga merupakan faktor anti 
inflamasi. Air susu ibu mengandung faktor 
pertumbuhan epitel yang merangsang maturasi 
hambatan (barrier) gastrointestinal sehingga 
dapat menghambat penetrasi mikroorganisme 
maupun makromolekul. Fraksi asam ASI 
mempunyai aktivitas antiviral. Diperkirakan 
monogliserida dan asam lemak tak jenuh yang 
ada pada fraksi ini dapat merusak sampul virus. 
Faktor antistafilokok Dalam ASI terdapat faktor 
ketahanan terhadap infeksi stafilokokus yang 
dinamakan faktor antistafilokok dan komponen 
yang menyerupai gangliosid yang dapat 
menghambat E. coli dan mengikat toksin kolera 
dan endotoksin yang menyebabkan diare. 
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Limfosit T Sel limfosit T merupakan 80% 
dari sel limfosit yang terdapat pada ASI dan 
mempunyai fenotip CD4 dan CD8 dalam jumlah 
yang sama. Sel limfosit T ASI responsif 
terhadap antigen K1 yang ada pada kapsul E. 
coli tetapi tidak responsif terhadap Candida 
albicans. Sel limfosit T ASI, merupakan 
subpopulasi T unik yang berfungsi untuk 
memenuhi kebutuhan sistem imun lokal. Sel T 
ASI juga dapat mentransfer imunitas selular 
tuberkulin dari ibu ke bayi yang disusuinya. Hal 
ini diperkirakan melalui limfokin yang dilepaskan 
sel T ASI yang menstimulasi sistem imun selular 
bayi. Sel limfosit T ASI tidak bermigrasi melalui 
dinding mukosa usus.  

Sel limfosit B di lamina propria payudara, 
atas pengaruh faktor yang ada, terutama akan 
memproduksi IgA1 yang disekresi berupa sIgAl. 
Komponen sekret pada sIgA berfungsi untuk 
melindungi molekul IgA dari enzim proteolitik 
seperti tripsin, pepsin, dan pH setempat 
sehingga tidak mengalami degradasi. Stabilitas 
molekul sIgA ini dapat dilihat dari ditemukannya 
sIgA pada feses bayi yang mendapat ASI. 
Sekitar 20-80% sIgA ASI dapat ditemukan pada 
feses bayi. 

Kadar sIgA Kadar sIgA  ASI berkisar 
antara 5,0-7,5 mg/dl. Pada 4 bulan pertama bayi 
yang mendapat ASI eksklusif akan mendapat 
0,5 g sIgA/hari, atau sekitar 75-100 
mg/kgBB/hari. Angka ini lebih besar dari 
antibodi IgG yang diberikan sebagai 
pencegahan pada penderita hipogamaglobulin 
sel (25 mg IgG/kgBB/minggu). Konsentrasi sIgA 
ASI yang tinggi ini dipertahankan sampai tahun 
kedua laktasi. Kadar IgG (0,03-0,34 mg/ml)dan 
IgM (0,01-0,12 mg/ml)ASI lebih rendah kadar 
sIgA ASI, dan pada laktasi 50 hari kedua 
imunoglobulin ini tidak ditemukan lagi dalam 
ASI. Imunoglobulin D dalam ASI hanya sedikit 
sekali, sedangkan IgE tidak ada.  

SIgA ASI dapat mengandung aktivitas 
antibodi terhadap virus polio, Rotavirus,echo, 
coxsackie, influenza, Haemophilus 
influenzae, virusrespiratori sinsisial 
(RSV); Streptococcus pneumoniae;antigen 
O, E. coli, klebsiela, shigela, salmonela, 
kampilobakter, dan enterotoksin yang 
dikeluarkan oleh Vibrio cholerae, E. 
coli serta Giardia lamblia juga terhadap protein 
makanan seperti susu sapi dan kedelai 
(tergantung tentu pada pajanan ibunya). Oleh 
karena itu, ASI dapat mengurangi morbiditas 

infeksi saluran cerna dan saluran pernapasan 
bagian atas. 

Fungsi utama sIgA adalah mencegah 
melekatnya kuman patogen pada dinding 
mukosa usus halus dan menghambat proliferasi 
kuman di dalam usus.  

Adanya titer antibodi yang masih tinggi 
terhadap virus polio pada kolostrum perlu 
dipertimbangkan pada pemberian imunisasi 
polio per oral. Pada keadaan ini sebaiknya ASI 
tidak diberikan 2 jam sebelum dan sesudah 
pemberian vaksin polio per oral pada polio I, 
agar tidak terjadi netralisasi vaksin polio oleh 
sIgA kolostrum. 

Imunoglobulin  Imunoglobulin ASI tidak 
diabsorpsi bayi tetapi berperan memperkuat 
sistem imun lokal usus. ASI juga dapat 
meningkatkan sIgA pada mukosa traktus 
respiratorius dan kelenjar saliva bayi pada 4 hari 
pertama kehidupan. Ini disebabkan karena 
faktor dalam kolostrum yang merangsang 
perkembangan sistem imun lokal bayi. Hal ini 
terlihat dari lebih rendahnya penyakit otitis 
media, pneumonia, bakteriemia, meningitis dan 
infeksi traktus urinarius pada bayi yang 
mendapat ASI dibanding bayi yang mendapat 
PASI. Fakta ini lebih nyata pada 6 bulan 
pertama, tetapi dapat terlihat sampai tahun 
kedua. Demikian pula angka kematian bayi 
yang mendapat ASI lebih rendah dibanding bayi 
yang mendapat PASI. 

Menghambat diabetus melitus tipe I Air 
susu ibu juga dapat menghambat diabetus 
melitus tipe I (dependen insulin). Hal ini 
disebabkan karena pada albumin susu sapi 
terdapat antigen yang bereaksi silang dengan 
protein yang terdapat pada permukaan sel β 
pankreas. 

Aktivitas antibodi terhadap bakteri 
enteral. Sebagian besar imunoglobulin ASI 
mengandung aktivitas antibodi terhadap bakteri 
enteral. Hal ini terjadi karena limfosit B ibu pada 
plak Peyer yang teraktivasi oleh bakteri enteral 
pada usus ibu, bermigrasi ke lamina propria 
payudara. Pada payudara, sel B aktif ini 
berdiferensiasi menjadi sel plasma dan 
menghasilkan imunoglobulin yang disekresi 
pada ASI. Selain itu ASI juga mengandung 
antibodi terhadap jamur, parasit dan protein 
dalam diet. 

Mencegah Alergi Selain sebagai 
pertahanan terhadap mikroorganisme, ASI juga 
dapat mencegah terjadinya penyakit alergi, 
terutama alergi terhadap makanan seperti susu 
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sapi. Dengan menunda pemberian susu sapi 
dan makanan padat pada bayi yang lahir dari 
orang tua dengan riwayat alergi sampai bayi 
berumur 6 bulan, yaitu umur saat barier mukosa 
gastrointestinal bayi dianggap sudah matur, 
maka timbulnya alergi makanan pada bayi 
dapat dicegah. 

 
Dahsyatnya Manfaat ASI 
 

Memperbaiki Saluran Cerna Penelitian 
menunjukkan, bayi yang mendapat ASI sejak 
lahir memiliki koloni bakteri dalam ususnya yang 
berarti membantu penyerapan nutrisi dan 
meningkatkan sistem imun. yang akan 
melindungi bayi dari infeksi dan penyakit. 
Menurut peneliti dari Duke University Medical 
Center, manfaat tersebut tidak bisa didapatkan 
dari susu formula. Mereka melakukan penelitian 
dengan menumbuhkan dua strain bakteri E.coli 
dalam contoh ASI, susu formula bayi (baik susu 
kedelai atau sapi), serta susu sapi. Bakteri 
tersebut kemudian mulai berbiak dan berlipat 
ganda, tetapi ada perbedaan pada cara mereka 
bertumbuh. Pada contoh ASI, bakteri itu saling 
menempel dalam bentuk lapisan biofilm, yakni 
menjadi lapisan tipis yang berfungsi sebagai 
pelindung dari mikroorganisme berbahaya dan 
infeksi. Bakteri dalam susu formula dan susu 
sapi tumbuh sebagai organisme individual yang 
tidak membentuk lapisan biofilm. 

Mencegah Depresi Saat 
Dewasa Penelitian terbaru tentang manfaat air 
susu ibu (ASI) dari ilmuwan Jerman 
menyatakan, anak yang diberi ASI berisiko 
rendah mengalami depresi saat dewasa. 
Peneliti mempelajari 52 orang, rata-rata berusia 
44 tahun, yang menjalani pengobatan depresi di 
rumah perawatan, dibandingkan dengan 106 
orang sehat. Menurut peneliti, menyusui 
mengindikasikan kualitas hubungan ibu-bayi 
dan aspek lain yang dapat melindungi anak dari 
depresi. Bisa juga ada komponen pada ASI 
yang mencegah depresi. Penelitian 
sebelumnya mengaitkan menyusui dengan 
rendahnya risiko darah tinggi dan kegemukan 
pada masa dewasa. 

Mencegah Gangguan mental dan 
Perilaku Anak-anak yang mendapat ASI 
cenderung tidak menderita masalah kesehatan 
perilaku atau mental daripada mereka yang 
tidak disusui, menurut penelitian 
baru.  Penelitian, yang dipresentasikan pada 

Pertemuan Tahunan 136th American Public 
Health Association & Pameran di San Diego, 
melihat apakah menyusui dikaitkan dengan 
masalah perilaku menurun dan penyakit jiwa 
selama masa kanak-kanak. Menggunakan 
2.003 Survei Nasional Data Kesehatan Anak 
dari 102.353 wawancara orang tua dan wali 
terhadap kesehatan anak-anak mereka, para 
peneliti menemukan bahwa orang tua dari anak-
anak yang disusui kurang mungkin untuk 
melaporkan kepedulian terhadap perilaku anak, 
dan anak yang disusui kurang mungkin telah 
didiagnosis oleh profesional kesehatan dengan 
masalah perilaku atau perilaku dan kurang 
mungkin telah menerima perawatan kesehatan 
mental. Selain itu, orang tua dari anak-anak 
yang disusui kurang mungkin untuk melaporkan 
kekhawatiran tentang kemampuan anak untuk 
belajar. 

Mencegah Kecemasan dan gelisah Bayi 
yang disusui, tidak terlalu terpengaruh oleh 
perceraian atau perpisahan orangtuanya, 
mereka juga tidak mudah gelisah dan cemas,” 
kata Dr Scott Montgomery, ahli epidemiologi di 
Karolinska Institute Swedia, seperti dikutip 
reuters. ASI mengandung banyak nutrisi, 
hormon, enzim, untuk pertumbuhan dan 
kekebalan tubuh yang diturunkan ibunya ke 
bayi. Penelitian tersebut juga menunjukkan ASI 
mampu mengurangi infeksi, penyakit 
pernapasan dan diare pada bayi. Ibu yang 
menyusui bayinya juga bisa terhindar dari 
pendarahan setelah melahirkan. Montgomery 
dan timnya meneliti bagaimana bayi berusia 10 
tahun yang diberi ASI dan yang diberi susu 
formula menghadapi stres akibat masalah 
perkawinan orangtuanya. Sekitar 9000 bayi 
menjadi responden penelitian ini. Mereka 
dimonitor sejak lahir sampai masuk sekolah. 
Guru-guru di sekolah juga ditanyai tentang 
tingkat kegelisahan anak-anak tersebut dalam 
skala 0-50. Ternyata anak yang dulunya 
mendapat ASI bisa menghadapi masalah dan 
stres lebih baik dibandingkan yang tidak 
mendapat ASI. Tetapi para peneliti belum 
mengetahui kaitan antara ASI dengan tingkat 
kegelisahan. Menurut dugaan sementara, anak-
anak yang disusui tidak mudah gelisah karena 
saat disusui mereka merasa mendapat kasih 
sayang orangtuanya, pelukan dan dekapan ibu 
saat menyusui juga menenangkan bayi. Selain 
itu menyusui juga berpengaruh terhadap 
perkembangan tubuh dalam merespon stres. 
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Pencegahan Terhadap HIV AIDS Riset 
terbaru mengungkapkan, para peneliti telah 
mengisolasi antibodi dalam ASI yang dapat 
melindungi bayi dari ancaman virus HIV. 
Peneliti mengatakan, hanya satu dari sepuluh 
orang wanita yang terinfeksi HIV, yang dapat 
menularkan virus tersebut kepada bayi yang 
dikandungnya. Temuan ini dipublikasikan 
dalam PLoS One. Beberapa penelitian 
sebelumnya mengindikasikan, pemberian ASI 
secara eksklusif oleh perempuan yang terinfeksi 
HIV tidak akan mengurangi perkembangan 
AIDS atau jenis penyakit lainnya pada bayi. 
Meski CDC tidak merekomendasikan 
pemberian ASI, namun Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) tetap mendorong para ibu yang 
terinfeksi virus HIV untuk menyusui bayi mereka 
sambil tetap menggunakan obat antiretroviral 
untuk mencegah penularan virus HIV ke bayi. 
Pasalnya, tanpa nutrisi dan faktor imun yang 
terdapat pada ASI, akan banyak bayi yang 
meninggal akibat diare berat, gangguan 
pernapasan serta penyakit lainnya.Rasa 
nyaman Hormon yang terdapat di dalam ASI 
menciptakan rasa kantuk dan rasa nyaman. Hal 
ini dapat membantu menenangkan kolik atau 
bayi yang sedang tumbuh gigi dan membantu 
membuat bayi tertidur setelah makan. 
Perkembangan otak dan kecerdasan Menyusui 
membantu perkembangan otak. Bayi yang 
diberi ASI rata-rata memiliki IQ 6 poin lebih 
tinggi dibandingkan dengan bayi yang diberi 
susu formula. Berdasarkan hasil studi Horwood 
& Fergusson tahun 1998 terhadap 1000 anak 
berusia 13 tahun di Selandia Baru, tampak 
kecenderungan kenaikan lama pemberian ASI 
sesuai dengan peningkatan IQ, hasil tes 
kecerdasan standar, peningkatan rangking di 
sekolah dan peningkatan angka di sekolah. 
Penelitian oleh Lucas (1996) dan Riva (1998) 
yang menemukan bahwa nilai IQ anak ASI lebih 
tinggi beberapa poin. Tidak hanya itu, penelitian 
lain yang dilakukan di negara yang berbeda 
pada tahun 2002 juga seiya sekata dengan hasil 
studi Horwood & Fergusson. Richards dkk di 
Inggris menemukan bahwa anak-anak yang 
diberi ASI secara bermakna menunjukkan hasil 
pendidikan yang lebih tinggi. 

IQ, ED dan SQ Lebih tinggi Semua hasil 
penelitian tersebut menyakinkan manfaat positif 
memberikan ASI bahwa anak ASI lebih cerdas. 
Anak yang diberi ASI akan lebih sehat, IQ lebih 
tinggi, EQ dan SQ lebih baik 
Psikologis Menyusui secara psikologis baik bagi 

bayi dan meningkatkan ikatan dengan ibu. Jika 
seorang sedang membaca atau mengecek 
email saat menyusui, bayi tetap mendapat 
manfaat dari kehangatan dan keamanan karena 
meringkuk ke tubuh ibunya. 

ASI Tidak Basi dan Selalu Segar Tidak 
seperti susu yang lain, ASI tidak akan basi, 
karena ASI langsung dihasilkan dipayudara 
sang ibu tanpa campur tangan bahan kimia, 
yang terpenting selama asupan makanan yang 
dikonsumsi oleh ibu bergizi seimbang dan tepat 
, maka ASI yang dihasilkanpun memiliki kualitas 
yang baik. 

ASI Lebih Higenis Dibandingkan dengan 
Susu Lain Karena ASI langsung diberikan 
melaui puting sang ibu dengan ASI yang 
tersimpan dipayudara ibu akan menjaga 
keadaan ASI steril dan dengan suhu yang tepat 
sesuai untuk kebutuhan sang buah hati. Bila 
dibandingkan dengan susu formula atau susu 
kaleng, keduannya memerlukan alat bantu 
berupa botol dot agar bisa dikonsumsi oleh 
sang bayi. Kesterilan dari susu seperti ini perlu 
dipikirkan lagi, karena dalam proses pembuatan 
susu dan memasukan ke dalam botol ada 
banyak kemungkinan bahwa susu tersebut 
tercemar dengan senyawa lain, entah dari 
susunya sendiri sudah tercemar, air yang 
digunakan belum tentu streril dan yang penting 
botol dot yang digunakan untuk minum sang 
bayi juga belum tentu bebas dari kuman. 

ASI Menjadi Pelindung yang Baik ASI 
menjadi pelindung yang baik untuk sang bayi 
dari berbagai penyakit atau insiden seperti 
kematian bayi secara mendadak, gangguan 
pencernaan, diare , infeksi telinga dan lain-lain. 
ASI Akan Berubah Sesuai Kebutuhan Bayi ASI 
memiliki sistematika cara kerja yang sangat 
unik, karena dengan sendirinya komponen ASI 
akan berubah sesuai dengan kebutuhan dan 
usia sang bayi. 

DHA dan AA ASI mengandung nutrisi 
yang mempunyai fungsi spesifik untuk 
pertumbuhan otak antara lain long chain 
polyunsaturated fatty acid (DHA dan AA) untuk 
pertumbuhan otak dan retina, kolesterol untuk 
myelinisasi jaringan syaraf, taurin 
untuk neurontransmitter inhibitor dan 
stabilisator membran, laktosa untuk 
pertumbuhan otak, koline yang mungkin 
meningkatkan memori.Mengandung lebih 100 
ensim ASI juga mengandung lebih dari 100 
macam enzim yang membantu penyerapan zat 
gizi yang terkandung di dalam ASI. Proses 
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menyusui ASI tidak hanya sekadar memberi 
makan tapi juga mendidik dan memberikan 
kebutuhan psychososial. Proses menyusui itu 
merupakan stimulasi bagi pendidikan anak 
karena ada kontak mata, diajak bicara, dipeluk 
dan dielus-elus oleh sang ibu. 

Lebih Cepat Berjalan Penelitian terhadap 
anak yang menyusui ASI lebih dari setengah 
abad yang lalu. Mulai dari Douglas tahun 1950 
yang menemukan bahwa anak ASI lebih cepat 
bisa berjalan, Memperbaiki Tekanan 
Darah Penelitian yang dilakukan para ilmuwan 
Universitas Bristol mengungkap bahwa di 
antara manfaat ASI jangka panjang adalah 
dampak baiknya terhadap tekanan darah, yang 
dengannya tingkat bahaya serangan jantung 
dapat dikurangi. Kelompok peneliti tersebut 
menyimpulkan bahwa perlindungan yang 
diberikan ASI disebabkan oleh kandungan zat 
gizinya. Menurut hasil penelitian itu, yang 
diterbitkan dalam jurnal kedokteran Circulation, 
bayi yang diberi ASI berkemungkinan lebih kecil 
mengidap penyakit jantung. 

Pembuluh Darah Telah diungkap bahwa 
keberadaan asam-asam lemak tak jenuh 
berantai panjang (yang mencegah pengerasan 
pembuluh arteri), serta fakta bahwa bayi yang 
diberi ASI menelan sedikit natrium (yang 
berkaitan erat dengan tekanan darah) yang 
dengannya tidak mengalami penambahan berat 
badan berlebihan, merupakan beberapa di 
antara manfaat ASI bagi jantung. 
Kurangi resiko Penyakit Jantung Kelompok 
penelitian yang dipimpin Dr Lisa Martin, dari 
Pusat Kedokteran Rumah Sakit Anak Cincinnati 
di Amerika Serikat, menemukan kandungan 
tinggi hormon protein yang dikenal 
sebagai adiponectin di dalam ASI. 
Kadar adiponectin yang tinggi di dalam darah 
berhubungan dengan rendahnya risiko 
serangan jantung. Kadar adiponectin yang 
rendah dijumpai pada orang yang kegemukan 
dan yang memiliki risiko besar terkena 
serangan jantung. Oleh karena itu telah 
diketahui bahwa risiko terjadinya kelebihan 
berat badan pada bayi yang diberi ASI 
berkurang dengan adanya hormon ini. Lebih 
dari itu, mereka juga menemukan keberadaan 
hormon lain yang disebut leptin di dalam ASI 
yang memiliki peran utama dalam metabolisme 
lemak. Leptin dipercayai sebagai molekul 
penyampai pesan kepada otak bahwa terdapat 
lemak pada tubuh. 

Rasa Nyaman Pelepasan hormon 
oksitosin ketika menyusui meningkatkan 
perasaan tenang, nyaman, dan cinta untuk bayi. 
Terbukti secara ilmiah mencegah berbagai 
penyakit Telah terbukti bahwa bayi yang diberi 
ASI lebih kuat dan terhindar dari beragam 
penyakit seperti asma, pneumonia, diare, 
infeksi telinga, alergi, “SIDs”, kanker 
anak, multiple scleroses, penyakit Crohn, 
diabetes, radang usus buntu, dan obesitas. 6-8 
kali lebih jarang menderita kanker anak 16,7 kali 
lebih jarang terkena pneumonia (radang paru). 
3 kali lebih jarang terkena risiko dirawat karena 
sakit saluran pernafasan dibanding bayi dengan 
susu formula. 
47 persen lebih jarang diare 
Menghindarkan kurang gizi dan vitamin 
Mengurangi risiko kencing manis 
Mengurangi penyakit jantung dan pembuluh 
darah 
Mengurangi kemungkinan penyakit menahun, 
seperti penyakit usus besar 
Mengurangi kemungkinan terkena asma 
Mengurangi kemungkinan terkena infeksi E. 
Sakazakii dari bubuk susu yang tercemar 
Memberikan ASI lebih ramah lingkungan karena 
Anda terhindar dari konsumsi susu formula 
yang dibuat dari susu sapi atau kedelai. 
Terdapat isu mengenai eksploitasi sapi yang 
berlebihan serta bahan kimia yang digunakan 
untuk menumbuhkan kedelai. 

Susu formula dan botol susu harus 
diproduksi dan dikemas, dimana hal tersebut 
menggunakan banyak energi dan sumber daya. 
Setelah itu didistribusikan ke toko-toko. 
Konsumen menggunakan bahan bakar untuk 
sampai ke toko dan membeli susu formula.  

Kemasan dan botol bekas harus 
dibuang. Menurunkan berat badan Ibu Cara 
paling mudah untuk menurunkan berat badan! 
Menyusui membakar ekstra kalori sebanyak 
200-250 per hari. Biarkan wanita lain 
berkeringat di tempat senam, semua yang perlu 
Anda lakukan adalah berpelukan dengan bayi 
Anda. 

Hemat biaya Tidak perlu mengeluarkan 
uang untuk membeli susu formula. Lebih praktis 
saat berpergian karena tidak perlu membawa 
botol, susu, air panas, dan segala macamnya. 
Bayi yang sehat karena diberi ASI dapat 
menghemat biaya kesehatan dan mengurangi 
kekhawatiran keluargaBiaya untuk susu formula 
selama seminggu bisa mencapai ratusan ribu 
rupiah. Dan biaya selama setahun untuk susu 
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formula mencapai lebih dari jutaan rupiah . Dan 
lebih dari itu Anda harus membeli perlengkapan 
seperti dot, botol dan peralatan sejenisnya 
kemudian Anda harus menjaga barang-barang 
tersebut tetap bersih. 

ASI selalu siap tersedia. Tidak perlu 
mencampur susu formula atau menunggu 
menghangatkan, sementara bayi menjerit tak 
bisa ditenangkan. Tidak perlu khawatir 
kehabisan ketika tengah malam atau tidak 
cukup membawa susu formula tersebut ketika 
sedang berpergian.  

Alat Kontrasepsi ASI merupakan metode 
kontrasepsi yang alami Menyusui bagus untuk 
kesehatan. Menyusui membantu uterus kembali 
ke ukuran normal lebih cepat dan mencegah 
perdarahan. Wanita yang menyusui memiliki 
iinsiden lebih sedikit terkena osteoporosis dan 
beberapa tipe kanker termasuk kanker 
payudara dan kanker ovarium. 

Mencegah Perdarahan Menyusui bayi 
segera setelah lahir dapat mendorong 
terjadinya kontraksi rahim dan mencegah 
terjadinya perdarahan. Ini dapat membantu 
mempercepat proses kembalinya rahim ke 
posisi semula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kolom Techno 

35 | Edisi April 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Dokumentasi 

Workshop AMC Reguler Surabaya 

Bulan April 2017 

36 | Edisi April 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan: 

Saya gadis umurnya 21 tahun, sekarang saya 

mengalami cacat di bagian kaki karena 

kecelakaan, saya merasa minder dan down 

sekali, saya baca tulisan mas firman di internet 

membuat saya mulai merasa bangkit lagi, apa 

kira-kira yang perlu saya lakukan lagi mas 

untuk lebih bangkit lagi? 

Gadis, deweedyu@xxx.com 

Jawab: 

Mbak gadis yang sedang mulai bangkit, terima 

kasih sudah mengunjungi blog saya dan 

membaca tulisannya serta 

mengaplikasikannya.  Semoga tulisan-tulisan 

itu semakin membantu mbak untuk terus 

menyadari kemampuan diri mbak. Mbak gadis, 

coba deh sekarang lihat ya, yang cacat hanya 

kaki mbak, masih berjalan dengan bantuan 

kursi roda, wajah mbak gimana? Masih terlihat 

cantik kan?yang terpenting disini adalah 

kepala mbak, masih ada kan?masih bisa 

mengatur kan? 

Kepala adalah bagian teratas dalam tubuh 

manusia, karena dia yang mengatur 

semuanya, kalau kepala masih normal maka 

percayalah mbak, hidupmu masih sangat bisa 

untuk berbahagia, sukses dan mencapai 

apapun yang mbak inginkan. Jadi apa yang 

mbak bingungkan? Apa yang mbak jadi sedih? 

Bersyukurlah, karena TUHAN masih sangat 

sayang, buktinya mbak masih mengirim email 

ini ke saya, masih bisa membaca tulisan-

tulisan saya. Ya kan? 

Bangkit yuk mbak, maksimalkan pikiran mbak, 

dan raihlah apapun yang mbak mau 

 

Pertanyaan : 

Pak firman, bagaimana caranya 

mendatangkan uang gaib, saya benar-benar 

membutuhkannya?  

Pak Sugianto, Jambi 

Jawab: 

Pertanyaan tentang uang gaib ini sering saya 

dapatkan, entah kenapa banyak orang 
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Indonesia menyukai uang gaib, sehingga 

makna uang gaib menjadi dibelokkan kea rah 

yang sudah dan malah dianggap aneh, 

padahal uang gaib itu hanyalah biasa saja, 

hanya kita tidak menyadari. 

Pak sugianto, bapak bisa baca tulisan-tulisan 

saya di blog tentang uang gaib untuk 

menjawab pertanyaan bapak ini. 

 

Pertanyaan : 

Mas firman, saya senang dengan tulisan-

tulisan di blognya, menyadarkan saya tentang 

berbagai hal dan membuat saya lebih hidup, 

bicara tentang bawah sadar maka saya 

teringat dengan hipnotis, gimana caranya 

orang bisa dibuat tidak sadar gitu mas? 

Hanich_w32@xxxx.com 

Jawab: 

Kalau ngomongin hipnotis kayaknya anda bisa 

buka di www.ahlihipnotis.com, disitu anda saya 

ajak untuk memahami hipnotis yang 

sebenarnya, bawah sadar bukan tidak sadar, 

kalau tidak sadar namanya pingsan, hipnotis 

adalah ilmu komunikasi dan psikologi. 

 

Bagi anda yang ingin berkonsultasi, silahkan 

kirimkan email anda ke 

pratamafirman@yahoo.com  , atau melalui sms 

ke 0856.46.000981 atau acc facebook di 

facebook.com/wahana.sejati 
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