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Ketika melihat kalender hari ini terlihat idul fitri 

1438 H tinggal satu minggu lagi, itu artinya 

bulan Ramadhan hanya tersisa tujuh hari lagi. 

Hari cepat berganti, waktu cepat berubah, 

rasanya baru sebentar saja kita merasakan 

Ramadhan, baru sebentar melihat masjid ramai, 

baru sebentar mendegarkan alunan ayat suci 

Al-Quran di malam hari, baru sebentar 

menyaksikan tayangan-tayangan penuh makna 

di semua stasiun televisi, baru sebentar 

menyaksikan ramainya orang membeli takjil dan 

makanan berbuka puasa di sore hari, baru 

sebentar mendengar banyak orang bicara “ayo 

kalau marah dan emosi nanti batal puasanya”. 

Baru sebentar rasanya menikmati “perbedaan” 

suasana dengan bulan-bulan lainnya. Baru 

sebentar rasanya bulan penuh kebaikan ini. 

 

Bulan Ramadhan memang hanya ada 

satu diantara 12 bulan dalam satu tahun, bulan 

Ramadhan memang hanya 1/12 bagian dari 

seluruh perputaran hari dalam satu tahun. 

Memang, kalau kita merasakan istimewanya 

Ramadhan pastilah kita meminta setiap hari 

adalah Ramadhan, setiap bulan dalam satu 

tahun adalah bulan Ramadhan. Tetapi Tuhan 

Maha Adil, coba anda renungkan kalau saja 

semua bulan adalah bulan Ramadhan, kalau 

saja semua hari sama seperti hari di bulan 

Ramadhan maka predikat “istimewa dan 

spesial” tentulah hilang dari bulan Ramadhan, 

tidak ada lagi keistimewaan, tidak ada lagi 

kekhususan, tidak ada lagi kelebihan. Karena 

hanya satu-satunya diantara 12 bulan, maka 

melekatlah keistimewaaan, kekhususan dan 

kelebihan di bulan Ramadhan ini. 

 

Begitu bulan Ramadhan ini berlalu, maka 

kita memasuki bulan yang baru, bulan yang 

sering dikatakan oleh banyak orang sebagai 

bulan kemenangan, bulan yang fitri, bulan yang 

penuh kesucian, bulan yang baik untuk 

silaturahmi, bulan syawal. Idul Fitri adalah 

sebuah momentum, sebuah situasi yang 
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memang diberikan oleh Tuhan, dijadwalkan 

oleh Tuhan bagi semua orang yang sudah 

menjalankan “program pembelajaran diri” 

selama bulan Ramadhan ini. Karena selama 

Ramadhan sudah menjalankan berbagai 

“training” untuk mengenali diri, dengan berbagai 

aktivitas seperti puasa, mengontrol emosi, 

mengendalikan diri, berlatihan menjadi tuan 

atas diri kita seutuhnya, maka seharusnya 

orang yang telah melalui semua itu dengan baik 

dan dengan tuntas, sangat wajar untuk 

diberikan sebuah penghargaan, untuk diberikan 

sebuah hadiah, hadiah yang membuat manusia 

kembali kepada fitrahnya sebagi penguasa diri, 

sebagai pengontrol diri, sebagai pemimpin bagi 

seluruh anggota tubuhnya. 

 

Selama Ramadhan, kita diberikan 

program-program untuk membiasakan diri 

mengontrol perut, mengontrol makan 

menunggu adzan, mengontrol mulut untuk 

menahan bicara yang merugikan, mengontrol 

tangan untuk melakukan hal yang baik saja, 

mengontrol kaki untuk rajin beribadah, rajin 

pergi ke masjid, mengontrol semua kehendak 

diri, semua latihan ini adalah sebuah program 

pembiasaan diri agar setiap orang menyadari 

bahwa masing-masing dirinya adalah 

pemimpin. Pemimpin bagi seluruh anggota 

dirinya. Jika selama ini tangan dan kaki sering 

berontak, jika selama ini semua makanan ingin 

dimakan, maka selama Ramadhan ini, kita 

belajar menjadi pemimpin yang arif untuk 

mengendalikan semua itu. Bukan melarang 

sama sekali, sebab semua keinginan adalah hal 

yang memang juga dari Tuhan, yang 

diharapkan adalah mengendalikan semua 

keinginan itu. 

 

Dan seminggu lagi, program 

pembiasaan diri ini segera berakhir, kalau anda 

mampu membiasakan diri selama 1 bulan ini, itu 

artinya anda mampu menjadi pemimpin yang 

benar-benar memimpin, mengontrol dan 

mengendalikan penuh diri anda, itu makanya 

kita menjadi pemenang, menjadi seorang leader 

yang terlatih. Karena sudah menjadi pemimpin 

yang menang, menjadi seorang leader yang 

terlatih, maka diharapkan kita semua bisa 

menjalani 11 bulan kedepan dengan penuh 

kekuatan, penuh optimisme dan penuh dengan 

pengendalian untuk mencapai tujuan kita
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masing-masing. Itulah makna pemenang yang 

seharusnya kita semua dapatkan di tanggal 1 

syawal nanti, di hari kemenangan, di hari Raya 

Idul Fitri. 

Selamat hari Raya Idul Fitri..Mohon 

Maaf Lahir dan Bathin 

::Firman Pratama:: 
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Hmm..hari ini sudah memasuki hari terakhir di 

bulan puasa, bagi sahabat sesama muslim 

tentu akan memasuki hari raya idul fitri. Hari 

kemenangan untuk kembali ke fitrah manusia, 

kembali kedalam kesucian. Sehabis merenung 

tadi sehabis shalat tarawih terakhir di ramadan 

tahun ini, rasanya ingin terus didalam bulan 

ramadan. Rasanya ingin terus menikmati 

suasana ramadan sepanjang tahun. Tapi, 

waktu tentu berganti, bulan pasti berubah dan 

ramadan pun juga segera berlalu. Fase 

ramadan adalah fase yang tepat untuk melatih 

pengendalian diri, fase yang tepat untuk 

mengenali diri supaya bisa mengontrol diri 

dengan tujuan memakismalkan diri. Hari Raya 

idul fitri adalah waktu menikmati kemenangan, 

waktu menikmati kembali kedalam kesucian. 

Tapi apakah itu untuk semua orang? Iya, bagi 

semua orang yang memanfaatkan ramadan ini 

untuk menyadari diri sebagai manusia. 

 

Kembali ke suci, kembali kepada hakikat 

manusia. Bagaimana cara yang mudah untuk 

kembali kepada kesucian diri? benarkah hanya 

dengan berpuasa yang sekadarnya? benarkah 

hanya dengan shalat tarawih yang juga 

sekadarnya? benarkah hanya dengan 

membaca alquran yang sesungguhnya tidak 

membaca? Menggapai kemenangan dan 

kembali ke fitrah manusia adalah proses 

perubahan diri, proses transformasi diri yang 

sesungguhnya bisa anda lakukan sepanjang 

bulan ramadan ini. Ramadan segera berakhir, 

masihkah ada waktu untuk merubah diri untuk 

menggapai kemenangan sejati di hari raya Idul 

Fitri? 
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Saya teringat dengan peserta kelas AMC 

privat hari sabtu kemarin, seorang bapak dari 

sidoarjo. Beliau memang meminta waktu ke 

saya sebelum lebaran, akhirnya jadwalnya ada 

hari sabtu kemarin. Di awal kelas, bapak ini 

cerita bahwa dia ingin ikut kelas yang privat 

supaya lebih bebas dan fokus sendirian, oh ya 

bapak ini mengatakan kalau dia banyak 

membaca buku dan artikel tentang pikiran, 

apalagi artikel-artikel saya di blog ini. Seperti 

biasa saya selalu bertanya kepada peserta 

AMC, apa yang dipahami tentang pikiran dari 

buku-buku dan artikel selain AMC. Sama juga 

seperti peserta privat AMC tanggal 19 Juni dan 

reguler 18 Juni kemarin, juga saya tanyakan 

seperti itu. Dari jawaban mereka, saya tanggapi 

seperti ini, “bapak/ibu, kalau ternyata apa yang 

bapak pahami selama ini itu salah semua 

gimana ya?”. Ada yang kaget “kok bisa salah 

mas firman?”.  Nanti setelah memahami AMC, 

anda bisa sepakat dengan saya bahwa 

pemahaman yang ada disekitar anda ternyata 

salah semua. 

 

Mengakui dan menyadari sebuah 

kesalahan adalah suatu langkah untuk kembali 

kedalam kesucian. Kalau seseorang itu tidak 

menyadari dan tidak mengakui bahwa apa yang 

dilakukan selama ini salah maka tentu akan 

terus dalam kondisi yang salah dan selamanya 

salah. Salah dan benar itu tidak bisa dilihat dari 

banyaknya orang yang mengikuti, bisa saja 

yang banyak itu salah. Dan yang benar justru 

yang sedikit, jalan yang banyak penuh sesak 

sedangkah jalan yang sepi tentu lebih enak 

dilewati. Mengakui dan menyadari sebuah 

kesalahan inilah yang harus dilakukan oleh 

setiap orang yang ingin kembali suci. Kalau 

tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan 

selama ini salah, maka pasti hidupnya tidak 

akan berubah. Mumpung, masih ada sisa 

ramadan dalam hitungan jam maka jadikan sisa 

waktu ini untuk menyadari dengan sepenuhnya 

kesalahan-kesalahan diri, dengan mampu 

menyadari kesalahan diri maka segera 

berubahlah. Minta maaflah kepada Tuhan, 

untuk membersihkan diri untuk mengembalikan 

diri menjadi manusia yang fitrah. Manusia yang 

meraih kemenangan sejati di hari raya Idul Fitri. 

 

 

  

Duduk sejenak setelah membaca artikel 

ini lalu katakan dalam hati anda “Ya ALLAH, 

aku sadar bahwa apa yang aku lakukan 

selama ini karena kesalahanku sendiri, 

maafkan kesalahanku ya Rabb, maafkan diri 

Catatan Kecil 
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ini yang selalu menyia-nyiakan semua 

nikmat-Mu, disisa Ramadan ini izinkan aku 

benar-benar bertaubat atas semua 

kesalahanku, jadikan aku kembali suci dan 

berikan aku kemenangan sejati di hari yang 

Fitri” 

  

Catatan Kecil 
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“mas firman, pamit ya pulang dulu sekalian 

selamat hari raya kan liburan, besok saya sudah 

mudik mas” kata seorang teman kantor saya 

barusan. Akhir ramadan seperti saat ini memang 

hawanya mudik, dikantor sudah hawanya 

liburan. Begitu juga dengan dikampus, tadi saya 

ke mampir ke laboratorium sudah sepi dari 

mahasiswa. Sudah banyak yang mudik, coba 

kita lihat berita di televisi sudah muncul 

macetnya jalan, macetnya juga di jalan tol. 

Tahun ini banyak ruas jalan tol yang siap-siap 

menjadi tempat eksperimen dalam menghadapi 

pergerakan mudik masyarakat Indonesia. Masih 

teringat saat musim mudik tahun 2016 lalu ada 

gerbang tol yang menjadi trending topic yaitu 

gerbang tol brexit, brexit bukan istilah dari 

britania exit tapi brebes exit. Memang mudik itu 

memberikan kenangan yang istimewa, bukan 

hanya bagi pemudik, tapi juga bagi pemerintah, 

petugas kepolisian, petugas kesehatan dan 

semua elemen yang terlibat didalam kegiatan 

mudik. Mudik adalah pergerakan orang dari kota 

menuju ke kampung halamannya alias kembali 

kerumahnya. Dan, tahukah anda kalau mudik ini 

adalah tadisi yang menjadi kewajiban hanya ada 

di Indonesia, inilah hebatnya Indonesia. 

 

Tradisi mudik memiliki makna yang 

mendalam bukan hanya pulang bertemu dengan 

orang tua dan sanak keluarga lalu bersalam-

salam dan saling meminta maaf. Mudik biasa 

dilakukan setiap akhir bulan puasa ramadan 

untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, hal ini 

terjadi karena sudah tertanam di pikiran 

masyarakat Indonesia bahwa ketika merayakan 

hari raya Idul Fitri harus di tempat kelahiran 

bersama orang tua dan saudara, karena banyak 

orang Indonesia yang berpindah dari lingkungan 

pedesaan menuju perkotaan. Tapi apakah 

hanya sekedar itu makna yang bisa kita ambil 

dalam tradisi mudik? 

 

Tradisi mudik, makna lainnya adalah 

kembali ke tempat kelahiran, kembali mengingat 

asal kita lahir, kembali mengingat semua 

kenangan di awal kehidupan kita. Artinya, 

dengan mudik, seharusnya kita mengambalikan 
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jati diri sebagai manusia, mengembalikan 

kondisi kita seperti saat dilahirkan, yaitu bersih 

dan fitrah. Coba perhatikan, kota tujuan mudik 

adalah kota dimana bukan pusat bisnis tapi 

sering disebut dengan istilah “daerah”, kalau 

para pemudik dari ibu kota biasanya 

menyebutnya “mudik ke jawa”. Baru terasa 

mudik jika kita pergi ke tempat dimana kita 

dilahirkan, kalau lahir di ibu kota Jakarta maka 

ya mudiknya ke Jakarta. Makna kembali ke asal 

tempat kelahiran adalah makna yang berkaitan 

erat dengan ibadah puasa yang sebulan ini kita 

jalankan, puasa adalah momentum untuk 

kembali ke asal. Puasa adalah ajang training 

untuk menjadi manusia fitrah. Nah, bagaimana 

manusia fitrah itu? Manusia fitrah adalah ketika 

kita baru dilahirkan, fitrah maksudnya bersih dari 

berbagai “program-program” pikiran yang 

melemahkan dan mengotori diri kita, ketika 

masih bayi maka disebutnya kita manusia yang 

bersih, karena pikiran kita masih kosong 

layaknya sebuah flashdisk yang baru, bukankah 

ketika dilahirkan semua bayi itu menangis 

dengan suara yang sama? apakah pernah anda 

mendengar tangis bayi yang baru lahir itu 

bernyayi lagu dangdut? Tidak ada ya. 

   

Mudik, artinya kembali keasal kita 

sebagai manusia. Mudik dari kota yang penuh 

dengan “kebisingan”, penuh dengan “sugesti-

sugesti” dan “program-pogram” pikiran yang 

mungkin membuat anda menjadi lupa sebagai 

manusia, untuk kembali ke asal yang tenang, 

apalagi jika tujuan mudik anda di kota-kota kecil, 

tentu menjadi penyegar bagi pikiran anda, 

menjadi penenang bagi diri anda. Sejenak 

menjauh dari pusat “kebisingan” untuk menuju 

ke pusat “ketenangan”, Mudik, dengan bertemu 

orang tua, ataupun jika orang tua sudah 

meninggal maka bisa mengunjungi makamnya, 
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membuka memori ketika dulu masih bersama 

dengan orang tua kita, membuka ingatan betapa 

sayangnya orang tua kita. Kembalilah ke fitrah 

anda sebagai manusia, kembalilah menjadi 

manusia sejati, manusia yang sadar betul bahwa 

dirinya adalah “manusia”. 

 

Mudiklah ke “kampung halaman”, kalau 

kita memaknai kampung halaman ini hanya 

sebuah tempat maka mudik hanya menjadi ritual 

belaka. Kampung halaman, adalah semua 

kenangan awal kita, semua kondisi fitrah 

sebagai manusia. Merenunglah, sadari bahwa 

semua orang memiliki “kampung halaman”, yaitu 

kenangan saat dilahirkan sebagai makhluk yang 

bernama manusia dengan semua perangkat 

yang ada dalam diri kita. Jangan sampai, anda 

ketika ditanya teman anda, “kok kamu ngga 

mudik? ngga punya kampung halaman ya?”, lalu 

anda jawab, “saya punya kampung halaman, 

tetapi lupa nomor halamannya berapa ya?” 

hehe. 

 

Bagi sahabat muslim, setelah menjalani ibadah 

puasa sebulan ini maka lakukan “mudik pikiran”, 

bisa disebut “mudik spiritual”, kembalilah 

“kekampung halaman” kita masing-masing 

sebagai manusia, sebagai insan ciptaan Tuhan 

yang sudah diciptakan dengan segala kebaikan 

Tuhan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri, 

mohon maaf lahir bathin dari saya sekeluarga, 

jadikan mudik kita kali ini sebagai media 

“penyadaran diri” untuk kembali ke fitrah sebagai 

manusia sejati. 

 

Mudiklah ke “kampung halaman”, kalau 

kita memaknai kampung halaman ini hanya 

sebuah tempat maka mudik hanya menjadi ritual 

belaka. Kampung halaman, adalah semua 

kenangan awal kita, semua kondisi fitrah 

sebagai manusia. Merenunglah, sadari bahwa 

semua orang memiliki “kampung halaman”, yaitu 

kenangan saat dilahirkan sebagai makhluk yang 

bernama manusia dengan semua perangkat 

yang ada dalam diri kita. Jangan sampai, anda 

ketika ditanya teman anda, “kok kamu ngga 

mudik? ngga punya kampung halaman ya?”, lalu 

anda jawab, “saya punya kampung halaman, 

tetapi lupa nomor halamannya berapa ya?” 

hehe. 

  

Bagi sahabat muslim, setelah menjalani 

ibadah puasa sebulan ini maka lakukan “mudik 

pikiran”, bisa disebut “mudik spiritual”, 

kembalilah “kekampung halaman” kita masing-

masing sebagai manusia, sebagai insan ciptaan 

Tuhan yang sudah diciptakan dengan segala 

kebaikan Tuhan. Selamat merayakan Hari Raya 

Idul Fitri, mohon maaf lahir bathin dari saya 

sekeluarga, jadikan mudik kita kali ini sebagai 

media “penyadaran diri” untuk kembali ke fitrah 

sebagai manusia sejati.  
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Ketika berkumpul dengan keluarga besar di 

liburan Idul Fitri, pasti banyak cerita yang 

dibagikan saat ngobrol bersama. Apalagi 

dengan anggota keluarga yang sudah lama 

tidak bertemu, suasana akrab antar keluarga 

yang lama tidak bertemu berkumpul lagi di 

kampung halaman adalah suasana yang dicari 

orang setahun sekali sehingga menjadi ritual 

yang disebut dengan “mudik”. Jalan-jalan 

menjadi macet, volume kendaraan meningkat 

sepanjang liburan idul fitri, karena banyak orang 

kembali ke kampung halaman untuk menemui 

saudara, menemui orang tua, berbagi cerita dan 

berbagi pengalaman. Ada pengalaman yang 

seru juga ketika saya berkumpul dengan 

keluarga besar di kota kelahiran saya di Blitar. 

Ada pengalaman dari seorang tante 

saya, dia menceritakan bahwa pernah bertemu 

dengan seorang laki-laki yang berbaju putih 

bersurban di sekitar komplek perumahannya, 

lalu laki-laki ini mendekati tante saya sambil 

bertanya! 

Laki2 bersurban : “rumahnya bapak X 

dimana ya?” 

Tante : “alamatnya dimana pak?” 

Laki2 bersurban :”ini bu alamatnya” sambil 

menyerahkan secarik kertas, kemudian 

bicara, “saya mau berterima kasih kepada 

orang ini, karena sudah memberikan ilmu 

agama ke saya, sudah memberikan saya 

sebuah karomah penyembuhan. 

Tante : Wah, ini masih jauh pak 

Laki2bersurban : ibu sedang sakit ya, boleh 

saya perikasa tangannya 

Tante : (karena melihat penampilan yang 

bersurban maka tante saya menyodorkan 

tangannya) 

Laki2 bersurban ini kemudian bicara 

macam2 yang intinya mau mendoakan tante 

saya ini, tetapi tante harus mau membersihkan 

semua harta yang sedang dipakainya, 

membersihkan artinya melepaskan semua. 

Tante saya sempat cerita, kalau perhiasan 

dilepaskan maka itu atinya memberikan kalung. 

Nah disini tante saya mulai “sadar” dan 

langsung pergi berlari. 

Banyak orang yang pernah mengalami 

hal seperti ini, begitu melihat sosok putih 

bersurban maka pikiran banyak orang langsung 

menghubungkan dengan seorang ulama yang 

bisa mendoakan, padahal niatnya adalah ingin 

menipu dan menguasai harta bendanya. Ya, 

banyak cara kreatif saat ini untuk “menipu” 

orang. Jadi waspadalah,waspadalah. Kita harus 

cerdas dalam menilai seseorang, jangan hanya 
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karena berbaju putih lantas kita percaya saja, 

lantas kita menuruti saja. Karena bersurban dan 

memegang tasbih lantas kita “terhipnotis” dan 

menuruti semua yang dikatakan orang itu. Yang 

ada nanti kita menjadi korban dan terperdaya 

oleh tipuan surban putihnya. 

 

Bersurban putih belum tentu baik, bertato juga 

belum tentu jahat. Saya teringat ada perserta 

AMC, laki-laki yang bertato, persepsi awal saya 

dia ini garang, tapi saya menahan dulu persepsi 

itu sebab saya tahu bahwa jahat atau baik 

seseorang tidak hanya dilihat dari luar, tidak 

dilihat dari apa yang digunakan melainkan 

dilihat dari isi pikirannya. Dan benar sekali, 

peserta AMC yang bertato ini ternyata bicaranya 

halus dan suaranya kecil hehe. Hmm..seperti 

tokoh komar di sinetron preman pensiun itu, dari 

luar garang tetapi ternyata mellow. 

Menilai seseorang tidak hanya dari 

pakaian, tidak hanya dari penampilan luar. 

Bersurban putih belum tentu ulama, berjas putih 

belum tentu dokter, bertato belum tentu jahat. 

Berjas belum tentu kaya, bagaimana seseorang 

itu dilihat dari apa yang ada di PIKIRANnya, 

karena Pikiran seseorang membentuk pribadi 

dan kualitas hidup seseorang. Begitu juga ketika 

ada seseorang yang mengaku-ngaku pinter, 

maka anda perhatikan dulu ijazah dan nilainya. 

Lihatlah secara utuh dari seseorang yang anda 

kenal, cerdaslah dalam menilai seseorang. 

Dengan kita cerdas menilai seseorang maka 

kita pasti bertemu dengan orang-orang yang 

benar-benar baik dan benar-benar memberikan 

manfaat kepada diri kita. 

 

 

 

  

09 | 
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i, kalau pertanyaannya apakah bisa 

membuat jujur, maka saya jawab bisa. Tapi, 

kalau anda bertanya apakah JAMINAN untuk 

bicara jujur maka saya jawab belum tentu, dan 

tidak bisa menjamin. Yang bisa menjamin benar 

kejujuran adalah perangkat deteksi 

kebohongan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

   

 

 

Sambil menikmati goyangan kereta malam 

Turangga dari bandung menuju surabaya 

sehabis memberikan kelas reguler AMC 

(Alpha Mind Control) di Bandung siang tadi. 

Alpha telepati adalah salah satu materi 

dari Metode Alpha Mind Control, jadi kalau 

anda hanya ingin belajar alpha telepati saja 

maka bisa melalui buku yang ada diweb ini, 

tetapi kalau anda ingin belajar keseluruhan 

tentang bagaimana mengenali, mengontrol 

dan memaksimalkan Pikiran maka memang 

harus mengikuti kelas AMC. Sehabis kelas, 

dilanjutkan acara buka bersama karena 

memang kelas AMC Reguler hari ini 

bertepatan dengan hari pertama puasa 

Ramadhan 1438H. Ada yang berkomentar 

“mas firman, materi hari ini benar-benar 

membuka pikiran saya, ternyata ada ilmu pelet 

yang halal”. 

Saya tersenyum,  lalu membalas “pelet 

modern pak, alpha telepati 100% halal”,  

hampir semua orang begitu mendengar istilah 

ilmu pelet pasti konotasinya negatif lalu 

berpikir bahwa itu ilmu yang salah, 

menggunakan kekuatan lain, menggunakan 

kekuatan yang jelek. Padahal sesungguhnya 

tidak, saya membuat metode Alpha Telepati 

sebagai satu-satunya metode untuk 

mempengaruhi orang tanpa bertemu, kalau 

istilahnya perdukunan sih namanya ilmu pelet.  

Kemarin saya juga mendapat pertanyaan dari 

seorang ibu yang mau membeli buku alpha 

telepati, “mas firman, apakah ilmu alpha 

telepati halal?”, maka jawabannya ya 100% 

halal. 

Alpha Telepati menggunakan fungsi 

pikiran manusia yang memang sudah 

diciptakan Tuhan dapat mempengaruhi orang 

lain, dan anda pun sebenarnya pernah 

mengalami peristiwa seperti alpha telepati itu. 

Misalnya ketika sedang kangen dengan 

seseorang, eh tidak lama orang itu 

menelepon, atau ketika anda berkumpul 

dengan teman-teman lalu ngomongin seorang 

teman yang tidak ada disitu eh tidak lama yang 

diomongin itu datang, lalu anda mengatakan 

“panjang umur nih anak” . Peristiwa-peristiwa 

seperti itu sebenarnya adalah contoh hasil dari 

Alpha Telepati. Tetapi anda biasanya 

menganggap itu sebuah kebetulan, kenapa 

anda menganggapnya kebetulan, karena 

Alpha Telepati 
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anda tidak memahami bagaimana rumusnya, 

bagaimana mekanismenya. Nah, buku Alpha 

Telepati memberikan mekanisme, 

memberikan rumusnya sehingga peristiwa 

seperti itu bukan kebetulan melainkan bisa 

diulangi lagi. Asik kan? 

 

Ketika Alpha telepati adalah hasil kerja pikiran, 

lantas dimana salahnya? Alpha telepati murni 

menggunakan kekuatan pikiran, sedangkan 

pikiran diciptakan oleh Tuhan untuk kita, jadi 

sudah pasti Halal kan,  bahkan dengan 

mempelajari Alpha telepati akan menimbulkan 

rasa kagum kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan 

sudah memberikan kita sebuah perangkat 

yang benar-benar hebat dapat digunakan 

untuk mempengaruhi orang lain meskipun 

tidak bertemu. Kalau anda tidak memahami 

alpha telepati maka siap-siap andalah yang 

menjadi target untuk dilakukan Alpha telepati 

hehe. 

Tidak ada alasan mengatakan alpha 

telepati itu sesuatu yang tidak Halal, jadi anda 

tidak perlu khawatir untuk memiliki dan 

memahami buku alpha telepati ya, untuk 

membantu segala kebutuhan, misalnya untuk 

mempengaruhi anak, untuk mempengaruhi 

pasangan. Pasangan yang pergi,pasangan 

yang meninggalkan anda atau untuk 

mempengaruhi agar jatuh cinta dengan anda. 

Itu semua bisa anda lakukan tanpa perlu 

diketahui oleh target, jadi nanti target akan 

berubah dengan sendirinya mengikuti 

keinginan anda. Alpha Telepati 100% Halal, 

nanti setelah anda membaca bukunya pasti 

ada tersenyum sendiri karena merasa bahwa 

apa yang anda pahami tentang ilmu pelet itu 

salah semua, tidak perlu anda datang ke 

orang yang mengaku pintar itu, karena 

sesungguhnya anda pun juga memiliki 

kemampuan sama yang sudah Tuhan berikan 

kepada kita semua, hanya ada yang 

menyadarinya ada yang tidak. Sekarang 

saatnya anda lah yang menyadari dan 

memahami Alpha Telepati. 

  

Alpha Telepati 
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Sebuah hubungan cinta bagi sebagian orang 

ada yang jalannya mengalami hambatan dan 

tidak sampai ke pernikahan yang langgeng. 

Bahkan banyak yang ketika masih masa 

perkenalan,alias pacaran lalu terjadi putus 

ditengah jalan. Ketika putusnya akibat sesuatu 

yang memang berat seperti restu orang 

tua,karena jarak yang memisahkan atau 

bukan karena kesalahan dari satu pihak maka 

biasanya hubungan cinta ini membekas di 

pikiran bawah sadar seseorang yang 

dampaknya adalah susah untuk “move on” 

(bahasa gaul nih). Susah move on artinya 

masih merasa bahwa cinta sejatinya adalah 

cinta yang dulu putus. Seperti kisah di film 

lanjutan AADC antara cinta dan rangga. Yang 

mereka bertemu lagi setelah sekian lama 

berpisah dan masih tetap keduanya dalam 

keadaan jomblo. 

Susah Move On, kalimat ini sering saya 

dengar dikalangan mahasiswa-mahasiswa 

saya. Pernah ada mahasiswi bimbingan tugas 

akhir saya yang lama sekali mengerjakan 

proposal tugas akhirnya, saya sempat tanya, 

“kamu kenapa?”. Dia menjawab “lagi gak enak 

hati pak,ngga bisa move on”. hehe..Sama 

seperti klien yang baru saya tangani, dia 

menemui saya karena merasa susah untuk 

lepas dari bayang-bayang mantan 

kekasihnya, klien saya ini seorang pemuda, 

kekasihnya meninggalkan dia karena dipaksa 

orang tuanya untuk menikahi laki-laki yang 

sudah dipilihkan oleh orang tuanya. 

Dampaknya, pemuda ini sekarang jadi malas, 

Hipnoterapi 
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lalu seperti kehilagan arah tujuan. Sebab dia 

merasa bahwa hidupnya adalah bersama 

kekasihnya. Seperti lagunya anang ya, 

“separuh jiwaku pergi”..hehe.. 

Saya ajak bicara pemuda ini dengan 

penuh perasaan, lalu pemuda ini 

menceritakan bagaimana sayang dia kepada 

perempuan ini, bagaimana dia dulu 

mempertahankan hubungannya dengan 

perempuan ini. Bahkan dia dulu berniat pergi 

dari surabaya, tapi berhubung dia ingat 

mamanya maka bertahan selama 2 tahun ini 

dengan menahan perasaan yang pedih. Ini 

ungkapan menurut pemuda ini hehe. 

 

Dua jam pemuda ini bersama saya, saya coba 

lakukan pencerahan,memodifikasi pikiran dia. 

Sampai akhirnya dia mau menulis di sebuah 

kertas yang saya berikan seperti ini : 

“Hidup saya adalah kehendak saya, 

kalau dia sekarang bahagia maka saya juga 

harus bahagia. Saya harus membuat 

kebahagiaan dan mau membuka diri 

terhadap perempuan lainnya,karena saya 

mau bahagia, mau mama saya bahagia” 

Dan, pemuda ini meninggalkan ruang 

konseling dengan muka yang jauh lebih 

bercahaya hehe.  

Ada tiga langkah mudah yang bisa anda 

lakukan untuk mempercepat proses move on 

dari sebuah hubungan cinta. 

 

Pertama Ubah Fotonya, caranya ambil 

semua foto mantan yang masih anda simpan 

baik di handphone atau di laptop anda atau 

dimanapun. Sekarang cobalah mencoret-

coret foto itu. Coretlah dengan menghiasi 

wajah mantan anda dengan berbagai coretan 

berwarna HITAM, tutup wajahnya dengan 

warna HITAM. Apa gunanya? agar masuk ke 

pikiran bawah sadar anda kalau mantan anda 

sudah tertutup.   

 

Kedua, Gunakan Cermin, bercerminlah 

setiap malam mau tidur dan pagi sehabis 

mandi. Anda tatap wajah yang terlihat 

dicermin itu. Pandangi wajah itu, sambil jawab 

3 pertanyaan ini. “perlukah sosok yang baik 

hati seperti ini terus bersedih hati?”, “sampai 

kapan hanya ada satu sosok di cermin ini?”, 

“apa bisa dia kembali kalau saya terus 

bersedih hati?”, silahkan dijawab ya 

 

Ketiga, tersenyumlah kepada lawan jenis 

anda, ketika bertemu siapapun itu, lawan jenis 

anda, cobalah tersenyum, berikan senyuman 

yang manis, baik itu yang anda kenal maupun 

yang belum anda kenal bahkan ketika anda 

tidak sengaja berpapasan dijalan. Tersenyum 

yang saya maksud adalah senyum tanpa 

melihatkan gigi ya. Hanya menarik bibir ke 

samping. Fungsinya adalh untuk kembali 

memunculkan pesona anda, agar ada orang 

yang mulai tertarik lagi kepada anda. 
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Cobalah ketiga langkah itu untuk 

mempercepat proses move on dari mantan 

kekasih anda. Daripada anda menunggu 

sesuatu yang sudah lalu, bukankah lebih baik 

anda mau memilih untuk kebahagiaan dan 

kebaikan hidup anda mulai sekarang dan 

seterusnya. Setuju? 
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Biografi Frans Kaisiepo    

Frans Kaisiepo adalah pria kelahiran 

Wardo, Biak, Papua pada 10 Oktober 1921. 

Pahlawan Nasional yang satu ini punya jasa 

besar khususnya terhadap kehidupan 

masyarakat di Papua sebab ia pernah 

menyandang status sebagai Gubernur Papua 

ke-4. Ia jugalah yang berada di belakang asal-

usul nama Irian. Jasa lain yang masih diingat 

publik adalah keikutsertaannya dalam 

Konferensi Malino di tahun 1946. Ia memang 

sejak lama ikut serta dalam gerakan 

Kemerdekaan Republik Indonesia.  

 

Ia sudah antusias bahkan saat masih 

berusia belia. Sempat suatu waktu sang pendiri 

PKII bernama Silas Papare ditangkap oleh 

Belanda. Ia kemudian bersama beberapa rekan 

berinisiatif untuk menyatukan wilayah Irian agar 

menjadi bagian dari Indonesia. Ia sangat anti 

dengan Pemerintahan Belanda saat itu. Bahkan 

ia sempat meminta sang putra bernama Markus 

Kaisiepo untuk mengganti nama sekolah dari 

yang semula disebut Papua Bestuurschool 

menjadi Irian Bestuurschool.  

 

Menurutnya, nama Irian memiliki arti 

besar terutama kaitannya dengan semangat 

persatuan masyarakat agar tidak mudah untuk 

takluk di tangan Belanda. Ia dan beberapa 

teman sangat antusias menjelang presiden 

memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia. Ini 

dibuktikannya dengan memperdengarkan lagu 

kebangsaan beberapa hari menjelang 

proklamasi, tepatnya pada 14 Agustus 1945. Ia 

juga merupakan salah satu dari pahlawan 

TRIKORA. Ia berjasa di dalam pembentukan 

Partai Indonesia merdeka pada 10 Juli 1946. 

Inspirasi Tokoh 

Nama Lengkap  : Frans Kaisiepo 

Tempat Lahir  : Biak, Papua 

Tanggal Lahir  : Senin, 10 Oktober 1921 

Meninggal   : 10 April 1979 (umur 

57)  Jayapura, Papua, 

Zodiac   : Balance 

Agama   : Kristen Protestan 

Warga Negara  : Indonesia 

Istri    : Anthomina Arwam  

Gelar    : Pahlawan Nasional 

19 | Edisi Juni 2017 

http://www.biografipahlawan.com/
https://4.bp.blogspot.com/-g9HGJ90gWkk/Vz2PcZmP6GI/AAAAAAAACIQ/XlNheaOqOFgtArdpJ82j0sNNHpcaHM9nACLcB/s1600/Biografi+Pahlawan+Frans+Kaisiepo.jpg


Yang menjabat sebagai ketua saat itu 

adalah Lukas Rumkofen. Ia pun kemudian 

diutus untuk pergi menghadiri Konferensi 

Malino 1946. Itu merupakan peristiwa penting 

dalam sejarah hidupnya sebab dalam 

konferensi tersebut, ia merupakan satu-satunya 

perwakilan dari Irian. Disana ia menyuarakan 

aspirasinya agar nama Papua diganti menjadi 

Irian. Hanya berselang 1 tahun, Belanda 

mencoba melakukan penekanan sehingga 

perang pun pecah di Biak, Irian. Kaisiepo 

merupakan salah satu tokoh penting dalam 

pergerakan tersebut. Sikap antinya terhadap 

Belanda kembali ditunjukkan dengan menolak 

dipilih sebagai wakil Belanda di Konferensi Meja 

Bundar.  

 

Atas sikap kerasnya itu, ia kemudian 

ditahan dalam periode yang cukup lama, mulai 

dari 1954 – 1961. Penahanan tersebut tidak 

menyurutkan semangatnya. Bahkan ia kembali 

menemukan jati diri dengan menjadi pendiri 

Partai Politik Irian pada 1971. Misi utama dari 

pembentukan partai tersebut adalah agar 

supaya wilayah nugini bisa bersatu dengan 

Indonesia. Pada periode ini sempat terjadi 

peristiwa penting termasuk TRIKORA (Tiga 

Komando Rakyat). Frans Kaisiepo 

menghembuskan nafas terakhir pada 10 April 

1979, kemudian raganya disemayamkan di 

Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Biak. 

 

 Pendidikan Frans Kaisiepo    

 Sekolah Rakyat pada 1928–1931 

 LVVS Korido pada 1931–1934 

 Sekolah Guru Normalis di 

Manokwari pada 1934–1936 

 Bestuur Course pada March – 

August 1945 

 Bestuur School / Pamong Praja 

pada 1952–1954 

   Karir Frans Kaisiepo    

 Pendiri, Partai Indonesia 

Merdeka, 1946 

 Anggota Delegasi RI, Konferensi 

Malino, Sulawesi Utara, 1946 

 Anggota, Kepemimpinan Hakim 

Tertinggi, Dewan Pertimbangan Agung RI, 1972 

 Gubernur Papua, 1964-1973 

   Penghargaan Frans Kaisiepo    

 Gelar Pahlawan Nasional 

Indonesia 

 

Jiwa kebangsaan Frans Kaisiepo 

tumbuh sejak ia berkenalan dengan mantan 

guru Taman Siswa yang diasingkan ke Digul, 

Papua. Bulan Juli tahun 1946, Frans 

menggagas berdirinya Partai Indonesia 

Merdeka (PIM) di Biak. Saat Belanda 

mengadakan Konferensi Malino di Sulawesi 
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Selatan yang membahas rencana 

pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT), 

Frans Kaisiepo menjadi anggota delegasi Irian 

Barat. 

 

Frans Kaisiepo menentang rencana 

Belanda tersebut. Bahkan, ia kemudian 

mengganti nama Netherland Nieuwe Guinea 

dengan IRIAN yang merupakan singkatan dan 

Ikut Republik Indonesia Anti Netherland. Frans 

Kaisiepo dan rakyat Biak kemudian terus 

mengadakan perlawanan menentang Belanda 

di Irian. 

 

Saat Konferensi Meja Bundar (KMB), 

Frans menolak diangkat sebagai anggota 

Delegasi Belanda. Akibatnya, ia dihukum dan 

diasingkan ke daerah terpencil. KMB 

menghasilkan keputusan pengakuan 

kedaulatan terhadap Negara Republik 

Indonesia. Namun, Belanda bersikeras bahwa 

Irian termasuk ke dalam wilayahnya. Tanggal 

19 Desember 1961, Presiden Sukarno 

mengumandangkan Trikora (Tri Komando 

Rakyat) sebagai upaya membebaskan Irian 

yang dilanjutkan dengan operasi militer. Frans 

Kaisiepo turut aktif membantu TNI untuk 

mendarat di Irian Barat. 

 

Ketika Trikora berakhir, perjuangan 

dilanjutkan melalui jalur diplomasi. Tanggal 1 

Mei 1963, secara resmi Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) menyerahkan Irian Barat kepada 

pemerintah RI. Frans Kaisiepo diangkat menjadi 

gubernur yang pertama dan bertugas 

melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat 

(PEPERA). 

 

Pendudukan bala tentara Jepang di 

sebagian besar kepulauan Indonesia 

menyebabkan pemerintahan Belanda di New 

Guinea kekurangan personel yang terlatih 

dalam bidang pemerintahan. Untuk memenuhi 

kekurangan itu maka pada tahun 1944 Residen 

J. P van Eechoud mendirikan sebuah Sekolah 

Polisi dan sebuah Sekolah Pamong Praja 

(bestuurschool) di Hollandia ( sekarang 

Jayapura). Eechoud sering dijuluki van der 

Papoea’s (Bapak orang Papua). Sekolah itu 

telah mendidik 400 orang antara tahun 1944-

1949. Dari sekolah itu muncul kaum terpelajar 

Irian yang terlibat dalam perjuangan. 

 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

pada tanggal 17 Agustus 1945 ikut 

mempengaruhi para pemuda terpelajar antara 

lain Silas Papare, Albert Karubuy dan Marthen 

Indy. Pada tahun 1946 di Serui, Silas papare 

dan sejumlah pengikutnya mendirikan 

organisasi politik pro-Indonesia yang bernama 

Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII). 
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Pada tanggal 17 Agustus 1947 dilakukan 

Upacara pengibaran bendera Merah Putih yang 

dipimpin Silas Papare dan diikuti oleh Johans 

Ariks, Albert Karubuy, Lodewijk, Barent 

Mandatjan, Samuel Damianus Kawab dan 

Joseph Djohari. Upacara itu untuk 

memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. 

Akibat dari tindakan itu seluruh peserta Upacara 

harus meringkuk dalam tahanan polisi Belanda 

lebih dari tiga bulan. Dua Nasionalis Papua 

lainnya yaitu Frans kaisiepo dan Johans Ariks 

mengikuti jejak Silas Papare. Johan Ariks 

kemudian hari mengetahui ada usaha untuk 

mengintegrasikan wilayah Irian barat ke dalam 

wilayah RI dan bukan membantu Irian Barat. 

 

Menentang Penjajahan Belanda 

Tahun 1945 Frans Kaisiepo berkenalan 

dengan Sugoro Atmoprasojo ketika mengikuti 

Kursus Kilat Pamong Praja di Kota Nica 

Holandia ( Kampung Harapan Jayapura). Dari 

perkenalan itu ia dan kawan-kawannya mulai 

tumbuh rasa kebangsaan Indonesia. Frans 

Kaisiepo tidak setuju dengan papan nama 

kursus/sekolah yang diikutinya itu yang 

bertuliskan PAPUA BESTUUR SCHOOL. Ia 

memerintahkan kepada Markus Kaisiepo, 

saudaranya untuk menggantikan papan nama 

Papua Bestuurschool (Sekolah/”Kursus Kilat” 

Pamong Praja Papua) menjadi Irian 

bestuurschool. 

 

Ide kemerdekaan Indonesia berkembang 

dikalangan para siswa yang berasal dari 

berbagai daerah/suku. Untuk itu para pengikut 

kursus itu sering mengadakan rapat secara 

sembunyi-sembunyi yang pada intinya 

menentang pendudukan Belanda dan ingin 

bersatu dengan RI. Mereka kemudian 

membentuk dewan perwakilan di bawah 

pimpinan Sugoro Admoprasojo dengan 

anggota, antara lain Frans Kaisiepo, Marthen 

Indey, dan Silas Papare, G Saweri, SD Kawab 

dan teman lainnya. 

 

Pada tanggal 14 Agustus 1945 di 

kampung Harapan Jayapura telah 

dikumandangkan lagu Indonesia raya oleh 

Frans Kaisiepo, Marcus Kaisiepo, Nocolas 

Youwe dan Kawan-kawan. 

 

Pada tanggal 31 Agustus 1945 mereka 

melakukan upacara pengibaran bendera Merah 

Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya 

yang dihadiri oleh para tokoh Komite Indonesia 

Merdeka seperti : Frans Kaisiepo, Marcus 

kaisiepo, Corinus Krey dan M. Youwe. 

 

Pada tanggal 10 Juli 1946 di Biak 

didirikan Partai Indonesia Merdeka (PIM) 

dengan ketuanya Lukas Rumkoren. Salah 

seorang pencetusnyanya adalah Frans 

Kaisiepo yang waktu itu menjadi kepala Distrik 

di Warsa, Biak Utara. 

 

Pada bulan Juli 1946 menjadi anggota 

delegasi pada konferensi Malino di Sulawesi 

selatan yang dipelopori oleh Dr HJ Van Mook. 

Inspirasi Tokoh 
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Dialah putra asli Irian jaya yang dalam 

konferensi Malino. Sebagai pembicara ia 

mengusulkan supaya nama Papua diganti 

dengan Irian yang diberi pengertian Ikut 

Republik Indonesia Anti Nederlands. Konon 

kata IRIAN diambil dari bahasa Biak yang 

berarti panas dalam hal ini berarti daerah 

panas. Frans Kaisiepo termasuk anggota 

delegasi yang menentang pembentukan 

Negara Indonesia Timur (NIT) sebab NIT tanpa 

Irian Jaya. Sehubungan hal itu ia mengusulkan 

IRIAN Jaya masuk karisidenan Sulawesi Utara. 

 

Pada bulan Maret 1948 terjadi 

pemberontakan rakyat Biak melawan 

pemerintah kolonial Belanda salah satu 

pencetus pemberontakan itu adalah Frans 

Kaisiepo. 

 

Pada tahun 1949 Ia menolak ditunjuk 

sebagai Ketua Delegasi Nederlands Nieuw 

Guinea ke Konferensi Meja Bundar (KMB) di 

negeri Belanda, sebab tidak mau didikte dalam 

berbicara yaitu sesuai keinginan Belanda. 

Akibatnya Frans Kaisiepo dipenjarakan dari 

tahun 1954 – 1961. 

 

Pada tahun 1961, Frans Kaisiepo 

mendirikan Partai Politik Irian yang menuntut 

penyatuan kembali Nederlands Nieuw Guinea 

ke dalam kekuasaan Republik Indonesia. Untuk 

menghadapi usaha dekolonisasi dari 

Pemerintah Belanda, Presiden Soekarno 

mencetuskan Trikora (Tri, Komando Rakyat) 

pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. 

Isi komando itu adalah (a) menggagalkan 

pembetukan ”Negara Papua” buatan kolonial 

Belanda; (b) mengibarkan bendera merah putih 

di Irian Barat Tanah Air Indonesia; dan (c) 

persiapan mobilisasi umum untuk 

mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan 

tanah air dan bangsa. Banyak sukarelawan 

dikirim untuk membantu para pejuang Irian. 

Frans Kaisiepo banyak melindungi para 

pejuang Indonesia yang menyusup secara 

diam-diam ke Irian Barat. Dengan aksi Trikora 

itu, pemerintah Belanda terpaksa 

menandatangani perjanjian yang terkenal 

sebagai Perjanjian New York pada tanggal 15 

Agustus 1962. Penyerahan penyelenggaraan 

administrasi pemerintah kepada UNTEA 

dilakukan pada tanggal 1 Mei 1962. 

Penyerahan wilayah Irian Barat kepada 

Indonesia dilakukan PBB (UNTEA) pada 

tanggal 1 Mei 1963. Paling lambat pada akhir 

tahun 1969 harus dilakukan pemilihan bebas 

untuk menentukan nasib Irian Barat oleh orang 

Papua sendiri apakah mereka akan bergabung 

dengan Indonesia atau berdiri sendiri. 

Indonesia berkewajiban untuk membangun 

wilayah itu dalam kurun waktu 1963 – 1969. 
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Memenangkan Pepera 

Sebagai Gubernur Irian Jaya pertama 

adalah Elisier Jan Bonay yang menjabat kurang 

dari satu tahun (1963 – 1964). Bonay semula 

sangat memihak terhadap Indonesia. Namun, 

pada tahun 1964 ia mendesak agar segera 

dilakukan Act of free choise di Irian Jaya bagi 

kemerdekaan Irian Barat sendiri dan desakan 

itu disampaikan kepada PBB. Karena tindakan 

itu Bonay diberhentikan sebagai gubernur. 

 

Pada tahun 1964 ia diganti oleh Frans 

Kaisiepo. Pemberhentian tanpa posisi 

pengganti dalam jajaran pemerintahan 

menyebabkan Bonay kecewa dan melakukan 

hubungan rahasia dengan tokoh-tokoh 

Organisasi Papua Merdeka (OPM) di luar 

negeri. Pada tahun 1970 ia meninggalkan tanah 

leluhurnya dan menjadi tokoh OPM serta 

bermukim di negeri Belanda. 

 

Frans Kaisiepo sebagai gubernur yang 

juga sebagai salah seorang penggerak 

musyawarah Besar Irian Barat berusaha sekuat 

tenaga untuk memenangkan Pepera karena hal 

itu memang sejalan dengan cita-citanya 

semula. Akhirnya, Pepera berhasil 

dimenangkan yang berarti Irian Jaya bersatu ke 

dalam wilayah Republik Indonesia pada tahun 

1969. 

 

Pada tahun 1972 Frans Kaisiepo 

diangkat menjadi anggota MPR dan antara 

tahun 1973 – 1979 diangkat menjadi DPA RI. 

Pada tanggal 10 April 1979 Frans Kaisiepo 

meninggal dunia dan dimakamkan di Taman 

Makam Pahlawan Cendrawasih, Biak. Atas 

jasa-jasanya itu, Frans Kaisiepo dianugerahi 

penghargaan Trikora dan penghargaan Pepera 

oleh pemerintah RI. Pada tahun 1984 namanya 

pun diabadikan untuk nama Bandara Biak . 

Pada tahun 1993 Frans Kaisiepo 

dianugerahi gelar Pahlawan Nasional 

berdasarkan Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor : 077/TK/Tahun1993 tanggal 

14 September 1993. 

 

Nilai Kepahlawanan 

Dalam diri Frans Kaisiepo dapat dilihat 

pribadi yang mempertahankan dengan teguh 

persatuan bangsa. Bersatu pastilah lebih baik 

daripada tercerai berai. Seperti ungkapan yang 

menyatakan bersatu kita teguh bercerai kita 

runtuh. 

 

Demikian biografi Frans Kaisiepo sosok 

pahlawan nasional Indonesia dari Papua. Frans 
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yang terlibat dalam Konferensi Malino tahun 

1946 membicarakan pembentukan Republik 

Indonesia Serikat sebagai wakil dari Papua. 

Semoga kisah pahlawan diatas dapat 

memberikan inspirasi kepada penerus bangsa 

Indonesia terkhusus kepada masyarakat 

Papua. 
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Setiap daerah atau kelompok 

masyarakat memiliki cara-caranya sendiri 

dalam memaknai hari raya Idul Fitri. Bagi 

warga Nahdlatul Ulama (NU), tradisi 

merayakan Lebaran ternyata tidak lepas dari 

semangat toleransi dan pluralisme. 

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar 

Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini 

menuturkan bahwa warga NU memiliki tradisi 

saling mengunjungi saat perayaan hari besar 

keagamaan. 

Tradisi ini merupakan kebiasaan turun 

temurun yang diwariskan oleh para pendirinya 

dan sudah menjadi bagian dari budaya 

masyarakat. 

Menurut Helmy, di beberapa daerah 

yang cukup banyak bermukim warga NU, 

sudah menjadi hal yang lumrah bila ada 

seorang warga non-muslim datang 

berkunjung untuk mengucapkan selamat hari 

raya Idul fitri. 

Begitu juga sebaliknya, warga NU tidak 

akan segan-segan untuk datang berkunjung 

ke rumah tetangganya yang sedang 

merayakan Natal atau hari besar lainnya. 

"Biasanya di daerah yang banyak 

warga NU-nya ada tradisi atau kebiasaan 

saling mengunjungi. Ketika Lebaran yang non 

muslim datang menyampaikan selamat Idul 

Fitri. Ketika Natal kami juga datang 

menyampaikan selamat. Menurut saya ini 

adalah budaya yang harus terus dijaga," tutur 

Helmy saat ditemui di gedung PBNU, Kramat 

Raya, Jakarta Pusat, Senin (4/7/2016). 

Lebih jauh, Helmy mengatakan, 

momen Idul fitri selalu dimaknai oleh warga 

NU dengan semangat saling berbagi. Contoh 

sederhananya bisa dilihat dari kebiasaan 

membuat makanan khas saat Lebaran. 
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Setiap hari raya Idul Fitri umat Islam 

pun memilliki kebiasaan untuk membuat 

makanan khas daerahnya masing-masing 

misalnya seperti ketupat dan opor ayam.  

Setiap keluarga biasanya menyiapkan 

makanan dalam porsi yang besar karena tidak 

hanya untuk dikonsumsi oleh satu keluarga itu 

saja, tetapi juga dibagikan ke warga 

masyarakat lain, baik yang muslim maupun 

non-muslim. 

"Idul Fitri ini menurut saya menjadi 

momentum saling berbagi, bukan hanya di 

kalangan umat muslim saja tapi seluruh umat 

manusia. Jadi jangan sampai hakekat 

menghormati, berbagi dan saling tolong 

menolong ini dibatasi dengan kesamaan 

keyakinan, agama dan bangsa," ungkap 

Helmy. 

Helmy memandang kebiasaan tersebut 

merupakan upaya seorang muslim, 

khususnya warga NU, dalam membangun 

ukhuwah basariyah atau rasa persaudaraan 

kemanusiaan. 

Pada dasarnya, kata Helmy, Islam 

mengajarkan kepada umatnya untuk saling 

membantu sesama tanpa memandang 

perbedaan. 

"Hakikat Idul Fitri adalah membangun 

ukhuwah basariyah, persaudaraan 

kemanusiaan. Misal ada tetangga kita yang 

non muslim sedang kelaparan, ya kita wajib 

membantunya," kata Helmy. 

"Jadi, membantu kepada siapapun, 

jangan hanya membantu yang muslim saja 

atau sesama keyakinan. Itu tidak baik. Berbagi 

itu untuk semua manusia," ucap dia. 

Hari Raya Idul Fitri selalu membawa 

makna tersendiri bagi setiap orang. Begitu 

juga dengan Helmy Faishal Zaini, Sekretaris 

Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 

(PBNU). 

Bagi Helmy, Idul Fitri merupakan 

momentum di mana dirinya kembali diingatkan 

bahwa manusia tidak bisa dilepaskan dari 

semangat saling berbagi. 

Menurut dia, Idul Fitri adalah saat yang 

tepat untuk meningkatkan solidaritas kepada 

mereka yang hidup kekurangan tanpa 

memandang suku, agama, ras dan golongan. 

"Menurut saya Idul Fitri harus dijadikan 

sebagai momentum untuk meningkatkan rasa 

saling berbagi. Dari situ diharapkan muncul 

yang namanya solidaritas sosial secara 

nasional," ujar Helmy saat ditemui di gedung 

PBNU, Jakarta Pusat, Senin (4/7/2016). 

Helmy menjelaskan, selama menjalani 

puasa sebulan penuh, ia memiliki kewajiban 

untuk menahan lapar dan dahaga di siang hari 

meski sebenarnya memiliki kemampuan untuk 

membeli makanan dan minuman. 
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Sementara banyak orang merasakan 

rasa lapar dan haus setiap hari karena hidup 

di bawah garis kemiskinan sehingga tidak 

memiliki cukup uang untuk memenuhi 

kebutuhannya seperti membeli makanan dan 

minuman. 

Selama sebulan penuh, kata Helmy, 

umat Islam diajarkan untuk hidup tanpa 

mengikuti hawa nafsu sekaligus melatih 

kepekaaan sosial dan rasa empati. 

Saat Hari Raya Idul Fitri pun umat Islam 

diwajibkan untuk membayar zakat sebelum 

menunaikan Shalat Id, dengan maksud agar 

mereka yang kekurangan juga bisa 

merayakan hari kemenangan. 

 

Segala rangkaian ritual tersebut, 

menurut Helmy, bermuara pada nilai dan 

hakikat ajaran Islam yang tidak bisa 

dilepaskan dari kehidupan manusia, yakni 

saling berbagi. 

"Sebulan penuh kita dilarang untuk 

makan dan minum meskipun sebenarnya kita 

punya uang untuk membeli makanan dan 

minuman. Sementara banyak saudara kita 

merasakan kondisi itu setiap hari sepanjang 

tahun. Jadi kita seakan diingatkan, bahwa 

hakekat hidup manusia sesungguhnya 

berbagi," ungkap Helmy. 

"Idul Fitri artinya kembali ke yang suci. 

Hakekatnya fitrah manusia. Selama 30 hari 

digembleng untuk menahan hawa nafsu, 

kemudian saat Idul Fitri menjadi semacam 

forum deklarasi bahwa dengan berbagi, kita 

bisa menjadi orang yang lebih baik di masa 

depan," tambah dia. 

SEIRING alunan adzan Subuh 

diketenangan pagi 1 Syawal, umat Islam di 

seluruh dunia menyambut Idul Fithri yang 

sekaligus menandai selesainya ibadah puasa 

Ramadhan. Bahkan semenjak ba’da Maghrib 

pada hari terakhir puasa kalimat takbir telah 

bergema bersahut-sahutan dari masjid ke 

masjid. 

Idul Fithri adalah hari besar yang 

dimuliakan oleh Allah SWT sebagai salah satu 

lambang kebesaran agama yang diridhai-Nya. 

Allah berfirman, “Dia menghendaki agar anda 

menyempurnakan hari puasa yang telah 

ditentukan, dan bertakbirlah mengagungkan 

nama Allah atas petunjukNya, dan kiranya 

anda bersyukur.” (QS Al-Baqarah : 185).  

Puasa Membentuk Pribadi Muslim 

Setelah menjalani puasa (shaum) selama satu 

bulan (29 atau 30 hari) sebagai sarana 

penyucian jiwa dan pengendalian diri, 

diharapkan terbentuk pribadi muslim yang 

bertakwa sesuai dengan tujuan puasa dalam 

Al Quran surat Al Baqarah ayat 183. Puasa 

Ramadhan diharapkan bisa memperbaiki 

perilaku kita. Orang yang bertakwa pasti 
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menjauhi kemaksiatan, kecurangan, dan dosa 

terhadap Allah maupun dosa kemanusiaan. Di 

samping itu orang yang takwa adalah 

mempunyai pendirian atau istiqamah 

memegang prinsip, berani menyatakan 

kebenaran pada siapa dan di mana pun dia 

berada, karena tempat dia takut hanyalah 

pada Tuhan.  Seorang yang ikhlas 

menjalankan kewajiban puasa semestinya 

akan selalu memelihara kesucian diri yang 

telah diraihnya dengan perjuangan berat itu. 

Dia tidak mau meruntuhkan nilai-nilai puasa 

dengan perilaku di luar Ramadhan yang 

bertentangan dengan agama. Pengalaman 

berpuasa yang dirangkaikan dengan 

kewajiban mengeluarkan zakat fithrah 

menjelang Idul Fithri, juga diharapkan 

menumbuhkan semangat solidaritas sosial 

yang amat diperlukan untuk membangun 

masyarakat, umat, bangsa dan bahkan dunia. 

Kehidupan masyarakat dunia dewasa 

ini diliputi problema kemiskinan dan 

kesenjangan sosial yang amat mencolok. 

Menurut data yang dikeluarkan oleh PBB, 

25.000 orang meninggal dunia setiap hari 

karena kelaparan dan kemiskinan. Solidaritas 

yang diajarkan Islam merupakan modal sosial 

yang efektif dan praktis untuk menimbun 

jurang yang memisahkan antara golongan 

kaya dan berpunya (the have) dengan 

golongan miskin dan tidak berpunya (the have 

not) yang dalam sejarah dunia selalu menjadi 

salah satu sumber pertentangan bahkan 

peperangan.  

Untuk itu meski Ramadhan telah berlalu, akan 

tetapi nilai-nilai ibadah puasa sebagai 

pendidikan (tarbiyah) Ilahi kepada hamba-Nya 

harus terpatri dan memberi dalam kehidupan 

sehari-hari. Dewasa ini kita merasakan 

kuatnya arus kehidupan yang mengutamakan 

materi. Masing-masing orang sibuk mengejar 

kekayaan dan kedudukan. Manusia tidak lagi 

dihargai karena ketinggian akhlak, kedalaman 

ilmu dan keluhuran budi pekertinya, tapi dari 

kekayaan, jabatan dan keturunannya. 

Pengaruh materialisme yang mengepung kita 

dari segenap penjuru hanya dapat 

ditanggulangi dengan keteguhan iman yang 

terbentuk melalui pendidikan puasa.  

Rekonstruksi Mental dan Revitalisasi 

Moral Dengan semangat Idul Fithri sebagai 

rekonstruksi mental dan revitalisasi moral, 

marilah kita kembali kepada kesucian asal 

kita, kesucian fithrah yang hanif, yang dengan 

tulus mencari dan mengikuti kebaikan dan 

kebenaran. Mari tanamkan takwa dalam diri 

kita, yang berarti menyadari kehadiran Allah 

SWT dan pengawasan-Nya dalam segala 

kegiatan kita. Mari kita lawan godaan setan 

yang selalu mendorong nafsu serakah dan 

ketidak-pedulian terhadap sesama. 

Berkenaan dengan Idul Fitri ini ada 

sebuah riwayat dari Rasulullah SAW sarat 

dengan pesan moral agar kita tidak menjadi 

orang yang lupa daratan dan lupa lingkungan 

ketika berhari raya; “Pemimpin Iblis berteriak-

teriak setiap datangnya Hari Raya Idul Fithri. 

Berkumpullah anak buahnya. Mereka 

bertanya; Apakah yang menyebabkan Anda 
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marah besar pada hari ini? Pemimpin Iblis itu 

berkata; Pada hari ini Tuhan telah memberi 

ampunan kepada orang-orang beriman yang 

selesai menjalankan ibadah puasa dengan 

sempurna. Maka kalian harus menggoda 

mereka agar tenggelam dengan hura-hura 

dan kembali memperturutkan hawa nafsunya 

sampai Tuhan murka kepada mereka!”  

Sejenak kita memandang potret 

kehidupan sekitar yang didera berbagai 

bencana dan kepribatinan sosial. Bencana 

mulai dari krisis akhlak yang hampir sempurna 

kerusakannya, kemiskinan yang setiap hari 

bertambah, pengangguran yang meluas, 

hingga makin langkanya sifat amanah dan 

kejujuran di semua lapisan masyarakat.  

Di tengah situasi tersebut di atas Idul 

Fithri datang untuk mengingatkan umat Islam 

dan dunia seluruhnya kepada moralitas 

kehidupan yang harus ditegak-hormati, dan 

pilar-pilar kedamaian, kesucian serta kasih 

sayang yang harus ditumbuh-kembangkan di 

dalam masyarakat Islam dan dunia 

seluruhnya.  

Islam mengajarkan kepada umat 

manusia prinsip bahwa semua umat manusia 

dinaungi oleh persaudaraan kemanusiaan 

yang universal.  

Persaudaraan kemanusiaan itu harus 

menumbuhkan sikap saling mengenal 

(ta’aruf), menghormati serta melindungi satu 

sama lain. Persaudaraan kosmopolitan 

tersebut mengharuskan umat manusia di 

mana pun harus hidup saling membantu 

terutama di saat yang lain menderita atau 

ditimpa bencana tanpa memandang 

perbedaan etnis maupun agama. Kewajiban 

membantu sesama yang menderita atau 

ditimpa bencana harus tetap menghormati 

keyakinan dan identitas agama mereka yang 

dibantu, dan bukan sebaliknya.  

Puncak Kegembiraan Idul Fithri adalah 

hari raya yang mempertemukan umat 

manusia dalam suasana silaturrahim. Allah 

memberikan kesempatan yang luas kepada 

manusia untuk menumpahkan rasa gembira 

dan syukur pada hari raya ini.  

Bagi bangsa Indonesia momentum 

Lebaran Idul Fitri telah membentuk tradisi 

pulang ke kampung halaman atau mudik yang 

dilakukan oleh para perantau yang 

meninggalkan kampung halamannya untuk 

merubah nasib di kota. Para pakar 

menyimpulkan seperti dikutip NEWSWEEK, 

edisi 7 Mei 2007, yang menulis bahwa 

kebahagiaan sejati didapat ketika manusia 

bertemu sanak saudara, handai-taulan dan 

kerabat. Itu yang paling puncak. Dengan 

demikian pulang mudik adalah puncak 

kegembiraan manusia atau the joy of 

happinesess. 

Sebagai muslim seharusnya kita 

menjalankan Islam secara kaffah (utuh dan 
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menyeluruh). Kata almarhum Buya Hamka, 

“Islam bukanlah semata-mata hubungan 

dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan 

masyarakat. Bukan semata-mata ibadat, 

tetapi mencakup juga bernegara dan 

bermasyarakat.”  

Untuk itu para orang tua berkewajiban 

mewariskan nilai-nilai Islam pada anak dan 

generasi penerus, sehingga Islam membentuk 

sikap dan pandangan hidup mereka. 

Janganlah menganggap keberagamaan kita 

telah sempurna hanya dengan menjalankan 

ibadah ritual, sedang pada sisi lain kita 

mengabaikan makna substantif ibadah yang 

sarat dengan pesan moral.  

Untuk menjadi seorang muslim yang 

baik (muslim yang mengamalkan Islam secara 

kaffah) tidak cukup hanya dengan kesalehan 

individual dalam arti hanya menunaikan 

ibadah mahdah (ibadah formal) yang telah 

disyariatkan. Tetapi setiap muslim 

diperintahkan agar menunaikan kewajiban 

kepada sesama manusia dengan jalan 

berbuat baik (ihsan).  

Rasulullah SAW bersabda; “Manusia 

yang paling dicintai Allah ialah manusia yang 

paling bermanfaat bagi manusia yang lain. 

Amal yang paling utama ialah memasukkan 

rasa bahagia ke dalam hati orang yang 

beriman, melepaskannya dari rasa lapar, 

membebaskannya dari kesulitan, dan 

membayarkan utang-utangnya.” (H.R. Ibnu 

Hajar al-Asqalani). 

Marilah kita lestarikan hikmah puasa 

Ramadhan yang baru saja kita jalani dengan 

memperbaiki sikap, perilaku dan gaya hidup 

(life style) dengan menyadari jatidiri sebagai 

muslim. Hal demikian perlu terus dilakukan 

sampai bertemu lagi dengan Ramadhan yang 

akan datang. Insya Allah.  

Semoga kita masih diberikan umur 

panjang dan kesempatan oleh Allah SWT 

untuk berjumpa kembali dengan bulan suci 

Ramadhan yang akan datang. Allahu Akbar, 

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil-hamd. 
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Alkisah di sebuah negeri dongeng, 

terdapatlah sebuah kerajaan katak yang 

dipimpin oleh Raja yang sangat menyukai 

perlombaan. Setiap tahun selalu saja ada 

perlombaan yang melibatkan seluruh 

rakyatnya. Karena bagi Raja, perlombaan 

artinya ia akan menemukan talenta hebat yang 

dimiliki oleh rakyatnya, sedangkan bagi rakyat, 

perlombaan artinya adalah hiburan untuk 

menghindari kejenuhan dari rutinitas yang ada. 

Suatu hari, Raja mengadakan 

perlombaan untuk katak-katak yang masih 

muda. Perlombaan kali ini, adalah untuk melihat 

ketangguhan yang dimiliki oleh katak muda – 

generasi penerus, yaitu mereka harus 

menaklukkan sebuah menara yang tinggi. Tentu 

saja hal ini disambut gembira oleh rakyatnya. 

Banyak dari katak muda yang mendaftarkan 

dirinya untuk mengikuti perlombaan tersebut. 

Semua rakyat katak berkumpul untuk 

memberikan dukungan kepada anak, saudara 

atau teman mereka yang mengikuti perlombaan 

itu. Dan ketika aba-aba mulai sudah dikeluarkan 

oleh Raja, pertanda lomba dimulai, katak-katak 

muda itupun dengan antusiasnya berlompatan 

menuju menara tinggi. Terdengar teriakan 

penonton yang memberikan semangat dan 

dukungan, “ayoo…kamu pasti bisaaa!!”. 

30 menit sudah berlalu, namun belum 

terlihat satupun yang berhasil melewati 

setengah dari menara itu. Satu persatu dari 

peserta perlombaan mulai mundur dan 

menyerah. 

“Padahal kupikir ini mudah dan aku bisa 

jadi juara, tapi ternyata sulit sekali..” kata salah 

satu katak muda yang akhirnya kembali ke 

kumpulan penonton. Perlahan suara dukungan 

pun menjadi berkurang. Namun hal ini tidak 

mempengaruhi beberapa katak muda yang 

masih bersemangat dan berhasil melewati 

setengah dari menara tinggi itu. 

Metaphore 
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Semakin tinggi menara itu dipanjat, 

ternyata membuat para peserta mengalami 

keletihan yang luar biasa. Beberapa dari 

mereka akhirnya memutuskan untuk tidak 

melanjutkan karena sudah sangat lelah, dan 

akhirnya merekapun menyerah. Hanya tersisa 

beberapa saja dari katak muda yang tetap 

berusaha untuk mencapai puncak menara. 

Teriakan dari penonton yang awalnya 

adalah memberikan semangat dan dukungan, 

perlahan berubah menjadi teriakan yang 

berubah 180 derajat. “Sudah…jangan 

dilanjutkan, nanti kamu terjatuh dan terluka!” 

atau “Mustahil bisa mencapai puncak menara, 

itu sangat sulit untuk kalian!” atau “Tidak akan 

ada yang bisa mencapai puncak, jangan 

paksakan diri kalian”. Hal ini membuat makin 

banyak katak muda yang akhirnya memutuskan 

untuk mundur dan menyerah. 

Tersisa hanya 1 katak muda, yang terus 

berusaha untuk melanjutkan perjuangannya ke 

puncak. ketika sesaat dia melihat ke bawah, 

banyak dari penonton yang berteriak dengan 

semangatnya. “Akupun sudah letih dan ingin 

menyerah saja, namun mereka masih saja 

memberikan dukungan kepadaku.” Hingga 

akhirnya katak muda ini berhasil mencapai 

puncak menara dan menjadi pemenang. 

Tentu saja hal ini membuat peserta 

perlombaan yang lain menjadi penasaran dan 

ingin tahu, bagaimana katak muda ini bisa 

melakukannya? Dan dari sinilah akhirnya 

mereka mengetahui, bahwa katak pemenang ini 

tidak bisa mendengar alias tuli.  “Di atas tadi, 

aku sempat melihat bahwa semua memberikan 

dukungan untukku, itulah yang memberikan 

tenaga tambahan hingga aku bisa mencapai 

puncak” kata katak pemenang itu dengan 

polosnya. 

Nilai yang dapat diambil : 

Kisah katak tuli yang menjadi pemenang 

ini munkin seringkali kita temukan juga dalam 

kehidupan nyata. Di mana tadinya mereka yang 

dekat atau kenal dengan kita, yang selalu 

memberikan dukungannya kepada kita, tiba-

tiba berbalik tidak mendukung lagi dan bahkan 

meminta kita untuk “pikir-pikir lagi deh” terhadap 

tindakan yang kita lakukan. Munkin maksud 

mereka adalah baik, mereka tidak mau kita 

terluka, memaksakan diri atau salah jalan, 

namun tindakan seperti itulah yang justru 

membuat kita ragu, bimbang dan akhirnya 

menyerah kepada impian kita. 

Selain itu, dari kisah ini kita bisa belajar 

tentang pentingnya berpikiran positif dan fokus 

kepada tujuan. Tidak semua yang terlihat 

seperti memberikan dukungan, ternyata 

memang bermaksud memberikan dukungan. 

Namun dengan tetap menjaga pikiran kita untuk 

positif, maka hal-hal yang negatif tentunya tidak 

akan bisa mempengaruhi kita untuk mencapai 

tujuan. Terlebih lagi, dengan terus berpikiran 

positif, kita akan lebih mudah fokus kepada 

tujuan meski di dalam perjalanannya kita akan 

menemukan hambatan dan tantangan. 

 

 

Metaphore 

33 | Edisi Juni 2017 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 
Ketupan merupakan suatu identiti yang 

sering dikatkan dengan perayaan seperti Hari 

Raya Aidilditri dan sesetengah masyarakat kita 

sering juga menjadikan ketupan sebahagian 

dari elemen dalam keraikan.Terutamanya di 

musim merayakan Aidilfitri setiap rumah akan 

menghidangkan ketupat bersama dengan 

lemang dan hidangan yang lain seperti rendang 

dan sebagainya. 

Ketupat secara umumnya adalah sejenis 

hidangan atau makanan yang terdiri dari 

anyaman daun kelapa atau pandan yang berisi 

beras di dalamnya.Makanan ini memang 

nampak sederhana dan merupakan antara 

hidangan utama di Hari Raya Aidilfitri.  Namun, 

Pernahkah kita terfikir Bagaimanakah ketupat 

dikaitkan dengan hari raya aidilfitri ? dan dari 

mana sebenarnya asal usul ketupat. 

 

SEJARAH DAN ASAL - USUL KETUPAT 

Sejarah menyatakan asal - usul ketupat 

diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga semasa 

kemasukan Agama Islam ke Tanah Jawa.Beliau 

membudayakan dua kali Bakda iaitu bakda 

lebaran dan Bakda Kupat.Bakda Kupat 

dimulakan seminggu sesudah hari raya atau 

lebaran. Pada hari yang disebut Bakda Kupat 

tersebut, di tanah Jawa  waktu itu setiap rumah 

akan menganyam ketupat yang diperbuat dari 

daun kelapa muda. 

Seterusnya ketupat yang selesai 

dimasak akan dihantarkan kepada mereka yang 

lebih tua sebagai simbolik kepada sebuah 

kebersamaan atau perhubungan atau jalinan 

sillaturahim. 
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CIRI - CIRI KETUPAT DAN MAKSUDNYA 

Para penyelidik sejarah berpendapat,Ciri 

- ciri pada ketupat itu sendiri  memiliki beberapa 

maksud yang tersirat.  

Anyaman daun pada bungkus ketupat 

mencerminkan berbagai macam kesalahan dan 

dosa manusia. 

Nasi pulut yang putih melambangkan 

kebersihan dan kesucian hati setelah memohon 

keampunan dari segala kesalahan. 

Kesuluruhan bentuk dan ciri - ciri ketupat 

itu sendiri menterjemahkan ciri - ciri 

kesempurnaan, 

 

SIMBOLIK PADA PEMBUATAN KETUPAT 

Simboliknya ketupat dihubungkan 

dengan kemenangan umat Islam setelah 

sebulan menjalankan ibadah berpuasa di bulan 

Ramadhan dan seterusnya disambut bermula 1 

Syawal di Hari Raya Aidilfitri. 

Ketupat pada masa dahulu 

kebiasaannya dihidangkan dengan lauk yang 

bersantan, maka dalam pantun Jawa pernah 

menyebut “Kupat santen”, Kula lepat nyuwun 

ngapunten yang bermaksud "saya salah mohon 

maaf". 

Sebagai tambahan, penggunaan janur 

sebagai kemasan juga memiliki makna yang 

tersembunyi. Janur dalam bahasa Arab yang 

berasal dari kata “jaa a al-nur” bermaksud “telah 

datang cahaya”. Manakala masyarakat Jawa 

menyebut janur dengan sebutan “sejatine nur” 

(cahaya) . Dalam arti lebih luas janur berarti 

keadaan suci manusia setelah mendapatkan 

pencerahan cahaya selama sepanjang bulan 

Ramadhan. 

KETUPAT DAN TRADISI MASYARAKAT 

JAWA 

Ketupat juga berkait rapat dengan tradisi 

Masyarakat Jawa menjelang 1 syawal.Ketupat 

yang mempunyai bentuk empat segi memberi 

maksud “laku papat” dalam bahasa Jawa atau 

empat tindakan yang diperkenalkan oleh Sunan 

Bonang. 

"Laku papat" atau empat tindakan 

tersebut adalah lebaran, luberan, leburan dan 

laburan yang memberikan maksud - maksud 

yang tertentu 

- Lebaran, dari kata "lebar" yang berarti 

selesai. ianya menunjukkan bahwa 1 

Syawal adalah tanda selesainya menjalani 

puasa. Oleh kerana itu juga wujudnya 

sebutan lebaran yang dikatikan dengan hari 

raya pada masa kini.Perumpaan juga 

merujuk kepada ketupat yang boleh 

dimakan setelah dimasak dalam santan 

yang putih. 

- Luberan, berarti melimpah.ibarat air dalam 

tempayan yang  isinya melimpah,sehingga 

tumpah ke bawah atau tanah.Simbol yang 

menyampaikan maksud pesanan untuk 

berzakat atau memberikan sebahagian 
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daripada harta kepada fakir miskin atau 

golongan yang susah dengan sedekah 

secara ikhlas seperti tumpah atau 

"luber"nya air dari tempayan 

tersebut.Simbolik ini juga ditunjukkan 

semasa pengisian beras ke dalam ketupat 

sebelum dimasak.  

- Leburan membawa maksud semua 

kesalahan dapat dileburkan dan dapat 

dimaafkan pada hari yang mulia tersebut 

tersebut.Juga merujuk kepada beras yang 

mentah menjadi nasi pulut yang putih dan 

bersih setelah dimasak dan menjadi 

manfaat makanan kepada kita. 

- Laburan. Di Jawa, labur (kapur) adalah 

bahan untuk memutihkan dinding.Sifat 

Labur ( kapur ) yang putih yang dikaitkan  Ini 

sebagai simbol yang memberikan 

peringatan untuk senantiasa menjaga 

kebersihan diri secara zahir dan batin yang 

merujuk kepada amalan yang suci dan 

ikhlas kerana Allah semata - mata. 

 

PERINGATAN DAN PESAN DIBALIK 

PEMBUATAN KETUPAT 

Selama ini kita mungkin tidak menyedari 

tentang perkara ini malah ianya sekadar 

simbolik kosong dalam menyambut 

perayaan.Sekiranya kita meneliti kembali 

sejarah ketupat,ianya merupakan sati identiti 

yang menyampaikan maksud dan pengertian 

yang mendalam yang harus dihayati bersama. 

Kebiasaannya juga setelah 

melaksanakan leburan (saling maaf 

memaafkan) kita juga dipesan dan 

diperingatkan untuk menjaga sikap dan 

tindakan yang baik, sehingga dapat 

mencerminkan budi pekerti yang baik. 

Hakikatnya ketupat itu sendiri menyampaikan 

pesanan yang sangat mendalam untuk menjadi 

manusia yang suci dan memartabatkan akhlak 

yang tertinggi dalam menjalani kehidupan 

sebagai hamba Allah Yang Maha Agung.  

Idul Fitri adalah hari paling dinanti bagi 

semua umat Islam di dunia, tak terkecuali di 

Indonesia. Pasalnya, di hari tersebut adalah 

kesempatan emas bagi banyak orang untuk 

berkumpul kembali bersama sanak saudara. 

Satu hal lain yang patut dinanti ketika Idul Fitri: 

ketupat. Ya, makanan yang satu ini memang 

identik dengan Hari Raya Idul Fitri. Meski hanya 

sederhana, yakni berupa beras yang dibungkus 

di dalam anyaman janur dan direbus hingga 

matang, ketupat seakan menjadi ikon hari besar 

umat Islam. 

Namun tak banyak orang yang tahu asal-

usul makanan ini sebagai tradisi di hari lebaran. 

Sejarahnya penting diketahui agar tidak asal 

makan saja, tapi juga mengetahui makna 

dibaliknya yang ternyata dalam dan 

menginspirasi. Berikut ini adalah sejarah 

singkat tentang ketupat sebagai tradisi di hari 

Lebaran yang patut kalian ketahui. 
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Ketupat atau biasa disebut kupat 

merupakan makanan berbahan dasar beras 

yang dibungkus di dalam anyaman daun 

kelapa/janur yang masih muda. Banyak ditemui 

ketika perayaan Lebaran yang menjadi 

pertanda berakhirnya bulan Ramadhan oleh 

umat Islam. Ketika Lebaran, makanan satu ini 

sering kali disajikan bersama opor ayam dan 

lontong sayur. 

Awal mulanya sebagai simbol perayaan 

hari raya Islam sebenarnya dimulai pada masa 

pemerintahan kerajaan Demak yang dipimpin 

oleh Raden Patah pada abad ke-15. Demak 

merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau 

Jawa yang terlibat langsung dengan 

penyebaran agama Islam dengan dukungan 

Walisongo. 

 

Saat melakukan penyiaran agama Islam, 

Walisongo melakukan pendekatan budaya 

agraris, dimana unsur keramat dan pemberian 

berkah merupakan hal yang penting demi 

melanggengkan kehidupan. Raden Mas Sahid, 

salah satu anggota Walisongo yang dikenal 

juga dengan panggilan Sunan Kalijaga, 

kemudian memperkenalkan ketupat sebagai 

simbol perayaan lebaran. Saat itu, ketupat 

memang telah dikenal masyarakat Jawa 

sebagai makanan yang paling umum 

dikonsumsi. Perayaan tersebut dilaksanakan 

pada tanggal 8 Syawal atau sepekan setelah 

hari raya Idul Fitri atau enam hari sebelum 

berpuasa Syawal. 

Sunan Kalijaga mengangkat lebaran 

ketupat dari tradisi pemujaan Dewi Sri, dewi 

pertanian dan kesuburan yang dipercaya 

sebagai pelindung kelahiran dan kehidupan 

serta kekayaan dan kemakmuran masyarakat 

Jawa. Dewi Sri juga merupakan dewi tertinggi 

dan terpenting bagi masyarakat agraris, yang 

notabene masyarakat mayoritas di era tersebut. 

Pemuliaan Dewi Sri sendiri dimulai sejak masa 

kerajaan Hindu Jawa kuno seperti Majapahit 

dan Pajajaran. Ini kenapa ketupat juga sering 

ditemukan dalam tradisi-tradisi Hindu seperti 

perang ketupat. 

Ketupat sendiri hadir sebagai upaya 

desakralisasi dan demitologisasi. Dewi Sri tidak 

lagi dipuja sebagai Dewi Padi atau Kesuburan, 

melainkan hanya sebagai lambang yang 

muncul dalam bentuk ketupat dengan makna 

ucapan syukur kepada Tuhan. 
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Kata ketupat berasal dari kata kupat 

yang berarti ngaku lepat atau mengaku 

bersalah. Janur yang membungkus ketupat juga 

diartikan sebagai jatining nur yang dapat 

dimaknai sebagai hati nurani. Beras yang 

dimasukkan ke dalam anyaman ketupat 

menggambarkan nafsu duniawi. Dengan kata 

lain, ketupat memiliki makna sebagai lambang 

nafsu dunia yang dibungkus dengan hati nurani. 

Itulah sejarah singkat mengenai ketupat 

sebagai simbol dalam setiap perayaan Lebaran 

di Indonesia. Meski hanya sekepal beras yang 

dimasukkan ke dalam janur, filosofi tentang 

makanan satu ini patut kita jadikan acuan demi 

membentuk kepribadian diri sebagai makhluk 

Tuhan yang paling sempurna. 
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Pertanyaan: 

Mas firman, saya mau dijodohkan dengan 

seorang laki-laki yang saya tidak kenal 

sebelumnya. Saya dilema, antara mematuhi 

orang tua atau mencari pasangan yang 

memang saya cintai. Apakah wajar mas, saya 

menikahi seorang laki-laki yang saya tidak 

kenal? Bisakah dengan amc memberi solusi 

bagi kondisi saya ini mas. Terima kasih 

sebelumnya ya mas, saya pembaca setia blog 

mas firman dan majalah kekuatan sugesti. 

Saya senang dengan pencerahan dari mas 

firman. 

Meiti-Aceh, 0817xxxxxx 

Jawab: 

Terima kasih mbak meiti sudah menjadi 

pembaca setia tulisan-tulisan saya dan 

majalah kekuatan sugesti, dibagikan juga ya ke 

teman-teman lainnya supaya memberikan 

inspirasi dan pencerahan ke banyak orang. 

Bicara tentang jodoh memang disukai oleh 

banyak orang ya, terutama perempuan. 

Apalagi seperti kasus mbak tentang 

perjodohan, teringat kisah siti nurbaya ya. Dari 

cerita mbak ini, yang mbak katakan bahwa 

mbak tidak kenal dengan laki-laki yang mau 

dijadikan calon suami itu ya. Tidak kenal ini 

belum berarti tidak cinta kan ya, ada prinsip 

yang perlu mbak pegang ya, bahwa semua 

kejadian dalam diri mbak adalah pikiran mbak 

sendiri. Ketika orang tua mbak menjodohkan 

dengan seorang laki-laki yang mbak tidak 

kenal maka itu juga sesungguhnya karena 

keinginan mbak sendiri. 

Oh ya, bukankah mbak belum bertemu dengan 

laki-laki itu kan? Coba deh mbak temui dulu, 

siapa tahu laki-laki itu memang baik dan pantas 

untuk menemani hidup mbak dalam 

pernikahan. Karena sesungguhnya ketika laki-

laki itu hadir dihadapan mbak, entah melalu 

jalan apapun sesungguhnya itu jodoh mbak. 

Urusan cinta nanti bisa sambil jalan, kalau di 

jawa ada isitilah “tresno jalaran kulino” yang 

artinya cinta itu datang karena sering bertemu. 

Ditemui dulu, dicoba saling mengenal dulu 

nanti pasti mbak mulai cinta deh hehe.. 

 

Pertanyaan : 

Saya punya anak kelas 1 smp, dia itu malas 

belajar. Apa bisa dengan alpha telepati 

dipengaruhi supaya rajin lagi? Mohon 

penjelasannya pak firman. 

David-Jkt, 0811xxxxx 

Jawab: 

Anak yang malas belajar itu kenapa ya? 

Karena orang tuanya yang tidak 

memperhatikan, maaf saya selalu 

menyalahkan orang tua ketikanya anaknya 

bermasalah, sebab banyak orang tua yang 

Curhat Pikiran 
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tidak mau mengakui salahnya dan terus saja 

menyalahkan anaknya. Anaknya yang seolah-

olah menjadi 100% penyebab malasnya, 

padahal orang tuanya yang perlu diluruskan 

dulu, pikiran orang tuanya yang perlu dibenahi 

dulu.  

Setelah pikiran orang tuanya dibenahi maka 

disitulah baru bisa menggunakan alpha telepati 

untuk mempengaruhi pikiran anak anda 

supaya menuruti keinginan anda sebagai 

orang tuanya. Sering saya tulis bahwa 

seharusnya sebagai orang tua, kita memahami 

dulu ilmu pikiran. Sebagai orang tua harus 

memahami dulu ilmu pikiran, kenapa? Supaya 

bisa mempengaruhi pikiran anaknya, dan tidak 

menyerahkan anaknya ke para terapis itu. 

Tegakah anda menyerahkan “pikiran” anak 

anda kepada para terapis itu? Seharusnya 

andalah yang mengatur dan memprogram 

pikiran anak anda sendiri. Saatnya semua 

orang tua memahami AMC dengan benar ya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan : 

Apakah alpha telepati itu halal? Kalau sama 

dengan pelet kan itu salah mas? Memang 

aman ya belajar alpha telepati itu? 

Nyuli234@xxxx.com 

Jawab: 

Supaya pertanyaan anda terjawab dengan 

tuntas maka silahkan belajar di kelas AMC ya. 

Baru anda bisa melihat betapa halalnya alpha 

telepati, betapa amannya alpha telepati. 

Bahkan dengan belajar alpha telepati adalah 

bentuk syukur anda kepada Tuhan. 

Bagi anda yang memiliki pertanyaan seputar 

kehidupan, bisa mengirimkan ke 

pratamafirman@yahoo.com, atau melalui sms 

ke 0856.46.000981 atau acc facebook di 

facebook.com/wahana.sejati 
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