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Kemerdekaan, adalah sebuah kata yang 

diinginkan oleh setiap orang bahkan oleh setiap 

bangsa, setiap negara. Di bulan Agustus ini, kita 

sebagai bangsa Indonesia pasti dengan sangat 

mudah sekali menemukan kata-kata “merdeka” 

disekitar kita, dilingkungan perumahan tempat 

kita tinggal, di pusat perbelanjaan juga banyak 

kata-kata merdeka yang beterbaran, misalnya 

“semarak merdeka”, “diskon kemerdekaan”, 

bahkan warna merah dan putih juga mulai 

banyak kita lihat. Ya memang karena bulan ini 

adalah peringatan kemerdekaan bangsa 

Indonesia, kemerdekaan dari “penjajahan” dari 

bangsa lain, tanggal 17 agustus adalah hari 

dimana kemerdekaan itu dideklarasikan 

sebagai bukti bahwa kita memang merdeka, 

merdeka untuk mengurus nasibnya sendiri, 

merdeka untuk mengatur kehidupan berbangsa 

sendiri, tapi apakah pribadi kita sudah 

merdeka? 

Merdeka, apa sih artinya merdeka? kalau 

dari pemahaman selama ini adalah kebebasan 

menentukan nasib sendiri, kebebasan 

mengatur kehidupan sendiri. Di segi bangsa 

mungkin kita sudah merdeka, mungkin lho ya, 

kita sudah bisa menentukan lambang negara 

sendiri, kita bisa membuat bendera sendiri, kita 

bisa menentukan mata uang sendiri, kita bisa 

bebas berjalan diseluruh wilayah negara ini. 

Tapi..bagaimana jika anda lihat barang-barang 

disekitar anda, coba anda lihat labelnya, barang 

mana saja yang dibuat oleh bangsa kita sendiri? 

anda pasti banyak menemukan barang-barang 

yang dibuat oleh luar negeri, barang-barang 

yang diimpor dari luar negeri, benar? Bukannya 

kita sudah merdeka ya? 

Lalu coba saja, ketika anda secara halus 

dipaksa untuk mengikuti sebuah bisnis, bisnis 

yang berasal dari luar negeri, anda diberikan 

keuntungan-keuntungan yang seolah terlihat 

besar, terlihat baik, lalu anda mengikutinya, 

berjuang mati-matian untuk bisnis itu? 

sementara keuntungan besar malah lari ke luar 
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negeri, padahal seharusnya masuk kedalam 

negeri? bukannya kita sudah merdeka ya? 

Saat anda melihat film-film amerika di 

bioskop, anda melihat bagaimana canggihnya 

teknologi di amerika, bagaimana di film itu 

diceritakan bahwa ketika gedung putih amerika 

diserang oleh sekelompok teroris, presiden 

ditahan, lalu masih ada satu polisi yang kuat 

masih bisa menyelamatkan amerika, masih bisa 

mengalahkan semua teroris itu, anda pun 

mengangguk-ngangguk dengan cerita itu lalu 

tertanam di benak anda, “wah amerika hebat 

ya”, bukannya anda sedang dimasuki “program 

jajahan” ya? 

Coba anda lihat ketika negara ini 

membutuhkan hutang dari berbagai negara 

didunia ini, hutang terus diminta, jumlahnya 

semakin membesar, ketika hutang membesar 

maka siapa yang memiliki kewenangan menarik 

hutangnya? tentu yang memberi hutang kan, 

sama ketika anda meminjam uang kepada 

orang lain, anda terus meminjam maka tentu 

anda menjadi hormat kepada orang yang 

meminjami uang itu, anda menjadi segan 

kepada orang yang meminjami uang itu, bahkan 

anda mematuhi permintaan dari orang yang 

meminjami uang demi menghapuskan hutang 

anda? katanya sudah merdeka? 

Akhir-akhir ini muncul berita di televisi 

bahwa pedagang daging sapi mogok karena 

harga sapi meninggi, hal ini katanya karena 

impor sapi yang dibatasi, daging sapi menjadi 

langka dan daging sapi menjadi mahal. Karena 

muncul tekanan yang katanya dari “dalam” dari 

pedagang sapi, maka pemerintah membuka lagi 

jatah impornya, dari mana sapinya? siapa yang 

mendapat keuntungan devisa? dari luar negeri 

kan? katanya sudah merdeka, tapi kok masih 

belum bebas ya? 

Iya, katanya kita merdeka, tapi kenapa 

kita masih ketakutan untuk menentukan sikap 

sendiri, kenapa kita masih takut untuk 

memutuskan hal yang terbaik bagi kita, anda 

masih takut untuk melepas sebuah pekerjaan 

demi pekerjaan lain, kenapa masih ada 

ketakutan-ketakutan dalam pikiran kita semua? 

bukannnya kita sudah merdeka, cobalah 

merenung sejenak dan menyadari sepenuhnya 

bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang 

merdeka, pribadi yang bebas menentukan 

kemana hidup kita. Saatnya kita berani 

mengatakan kepada diri kita sendiri 

“Saya adalah pribadi yang merdeka, 

saya sadar bahwa kemerdekaan adalah hak 

setiap orang, dan saya juga memiliki 

kemerdekaan itu, saya bebas untuk 

menentukan nasib saya, untuk membuat hidup 

saya, saya merdeka sekarang untuk membuat 

hidup saya penuh kebaikan, kebahagiaan dan 

keberlimpahan” 
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Bangsa yang merdeka dimulai dari 

pribadi yang merdeka, dirgahayu Indonesiaku, 

Jayalah Indonesiaku.. 

Merdeka…:) 
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Berapa umur anda saat ini? coba anda 

ingat-ingat lagi, sudah berapa lama anda hidup 

di dunia ini. Sudah berapa lama anda diberi 

nikmat untuk bernafas oleh Tuhan? Sudah 

berapa lama anda dibiarkan hidup dengan 

penuh nikmat?. Usia anda, umur anda terus 

bertambah kan? ada yang umurnya makin 

berkurang? Umur adalah perhitungan waktu 

berapa lama anda hidup, dihitung sejak anda 

dilahirkan, sejak anda masih belum berpakaian, 

sejak anda masih belum tahu apa-apa, yang 

ada hanya suara tangisan anda. Sejak itulah 

perhitungan usia anda dihitung. Pertama usia 

anda dihitunga dalam hitungan hari, lalu bulan 

kemudian tahun. Dan ketika di tahun pertama, 

orang tua kita mengatakan Ulang Tahun yang 

pertama sambil berbahagia karena anaknya 

sudah tumbuh semakin besar. Benar kan? 

 

Anda ingat lagi ya, ketika anda baru lahir 

usia 1 hari, apa yang sudah bisa anda 

lakukan?hanya menangis kan? bergerak juga 

masih seadanya, tetapi seiring berjalannya 

waktu maka anda mulai diberi pengetahuan 

oleh orang tua, oleh lingkungan. Maka kita 

sudah mulai bisa mengucapkan “mama”, 

“papa”, “ayah”, “bunda”..dan sebutan lainnya 

walaupun dengan terbata-bata pada awalnya 

dan semakin lama semakin lancar. Anda yang 

awalnya tidak bisa bergerak, lalu mulai belajar 

bergerak, belajar merangkak, berdiri 

memegang benda-benda lalu berjalan deh. 

“data-data” dipikiran anda juga mulai bertambah 

kan, kalimat yang kita ucapkan semakin 

banyak, pengetahuan semakin banyak. Artinya 

seiring waktu, bertambahnya usia maka 

sebenarnya TUHAN sudah merancang hidup 

kita untuk semakin hebat, untuk semakin 

sukses. Bukankah anda semakin sukses, dari 

bayi yang tidak bisa apa-apa, lalu menjadi anak 

yang bisa bermain, bisa berbicara, lalu tumbuh 

menjadi remaja, dan dewasa. Tuhan sudah 

merancang hidup kita untuk naik,meningkat. 

Tuhan sudah menghendaki kita untuk terus 

tumbuh dan terus sukses. 

Bulan Agustus, adalah bulan yang 

spesial buat saya, Karena di bulan ini saya 

Catatan Kecil 

04 | Edisi Agustus  2017 

https://firmanpratama.files.wordpress.com/2014/08/sukses-di-usia-muda.jpg


dilahirkan hehe..Dan ditahun ini, sudah 

memasuki kepala 3 saya hidup didunia, 

memasuki usia 30tahun. Yang kata orang usia 

yang sangat produktif, alhamdulillah semua itu 

sudah terjadi. Tetapi, saya punya banyak teman 

yang juga usia sama dengan saya tetapi masih 

hidup dengan kondisi yang mungkin membuat 

dia mengeluh. Seperti baru saja, saya 

mendapat sebuah bbm dari kawan saya, 

“selamat ulang tahun fir, sorry telat..hidupmu 

hebat sekarang, pergi keluar negeri, ke eropa, 

ke malaysia,singapura, jadi dosen juga, manger 

juga,penghasilan kalah jauh deh aku hehe. 

Semoga kamu semakin hebat ya, aku mau juga 

seperti kamu, kenapa ya diumurku yang sama 

denganmu tetapi hidup kita berbeda?” 

 

Usia yang sama, tetapi kualitas hidup berbeda. 

Banyak yang saya temui kawan-kawan saya 

seperti itu. Bagaimana dengan anda? berapa 

usia anda?sudah sebandingkah dengan tingkat 

keberhasilan anda, seharusnya usia 

berbanding lurus dengan kesuksesan hidup 

anda. Ingat uraian saya tadi, dari lahir sampai 

dewasa. Kalau anda merasa, semakin tua 

semakin susah, maka itu bukan kehendak 

TUHAN, tetapi kehendak anda sendiri. 

Keinginana anda sendiri. Ketika kelas AMC di 

malaysia minggu lalu, saya bertemu dengan 

seorang peserta, yang pada awal kelas 

menghampiri saya, laki-laki warga negara 

malaysia usianya sekitar 50an, dia mengeluh 

“makin lama hidup saya semakin susah, sakit 

tidak sembuh, gaji tidak naik, sementara 

kebutuhan hidup semakin mahal, teman-teman 

saya yang lain hidupnya banyak yang enak, 

kenapa saya seperti ini pak firman?”. Lalu saya 

jawab, “bapak..hidup bapak seperti ini, karena 

bapak yang menghendaki, nanti saya ulas di 

kelas ya pak, saya yakin besok bapak sudah 

mulai berubah”. 

Dalam kelas AMC (Alpha Mind Control), 

memang saya memiliki tujuan untuk mengubah 

persepsi di pikiran peserta dengan prinsip 3M, 

Mengenali, Mengontrol dan Memaksimalkan. 

Ketika kita bisa mengenali apa yang “salah” 

pada program pikiran kita maka kita bisa 

mengubahnya. Dan itu ternyata yang dialami 

bapak usia 50an tadi, ketika kelas selesai, dia 

dimintai pendapat tentang apa yang didapat 

dalam kelas AMC, dia pun menjawab “saya tahu 

sekarang apa yang salah dalam pikiran saya, 

saya sadar bahwa sakit ini, susah ini, 

kekurangan ekonomi ini saya yang meminta, 

dan saya mulai sekarang seterusnya sudah 

mengubahnya, terima kasih buat pak firman 

yang menyadarkan saya”. 
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Usia sama, tapi kualitas hidup berbeda, bukan 

karena TUHAN yang menggariskan nasib dan 

menakdirkan hidup anda susah, melainkan 

anda sendiri yang “MAU untuk MEMILIH” dalam 

kondisi ini. Usia sama, tapi penghasilan 

berbeda, bukan TUHAN yang mengurangi 

penghasilan anda, tetapi anda sendiri yang mau 

seperti itu. Kualitas hidup tergantung dari ISI 

PIkiran anda. Kalau anda “patuh” dan “menurut” 

dengan rancangan TUHAN yang MAHA BAIK, 

maka seharusnya “SEMAKIN BERTAMBAH 

USIA MAKA SEMAKIN SUKSES”  
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“Apakah yang ada disini semua manusia?”, 

pertanyaan pertama yang pasti saya sampaikan 

saat memberi kelas AMC (Alpha Mind Control), 

saya selalu bertanya dulu apakah yang ada 

didepan saya itu adalah manusia, karena yang 

boleh belajar AMC hanya manusia.  

AMC adalah metode untuk mengenali, 

mengontrol dan memaksimalkan pikiran 

MANUSIA, jadi yang perlu belajar AMC adalah 

manusia bukan binatang hehe. Ketika saya 

bertanya juga ke anda yang membaca artikel ini, 

“apakah anda manusia”, pasti anda dengan 

lantang berkata, “Iya, saya manusia”. Tapi 

apakah anda sudah hidup sebagai manusia? 

Ataukah sebenarnya anda tahu kalau diri anda 

manusia tapi hidupnya seperti binatang atau 

tumbuhan? atau seperti benda-benda mati? 

Dilanjut ya bacanya. 

Manusia, iya sosok makhluk yang 

memiliki kepala diatas, tangan dua, kaki dua, 

mata dua ada laki-laki dan ada perempuan, bisa 

bicara dan bisa membaca. Saya, anda dan 

semua makhluk yang memiliki bentuk fisik 

seperti itu disebut manusia. Tapi sudahkah anda 

mengenali fungsi sebagai manusia, mengenali 
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fungsi kaki, fungsi tangan dan yang paling 

penting adalah mengenali kepala anda. Didalam 

kepala ada otak yang diciptakan Tuhan sebagai 

pusat dari segala kecerdasan manusia, dan 

pusat itu ada dalam Pikiran. Sudahkah anda 

menggunakan Pikiran dengan benar? Ini yang 

saya sebut hidup sebagai manusia, seharusnya 

semua orang mengenali pikirannya dan bisa 

menggunakannya. Sehingga tidak perlu lagi 

mendatangi terapis, terapi-terapi, terapi pikiran, 

hipnoterapi, terapi hati, terapi energi, terapi air 

dan berbagai jenis terapi-terapi itu. Kenapa? 

Karena sesungguhnya tidak ada satu pun jenis 

terapi yang menjamin perubahan dalam hidup 

anda selain diri anda sendiri. 

Saya gemes ketika bertemu seorang bapak 

peserta dikelas AMC jakarta hari sabtu kemarin, 

dia cerita bahwa selama ini harus bolak-balik 

kehipnoterapi, bolak-balik ke seorang yang 

mengaku pintar, bolak-balik ke seorang spiritual 

agama, hanya untuk melakukan yang katanya 

terapi. Saya tanya, bapak dikasih apa? dikasih 

air, dikasih pegangan, kalau ke hipnoterapi 

diberi nasehat. Saat sesi makan siang, bapak ini 

mendekati saya, “mas firman, saya sadar 

sekarang bahwa semua tergantung saya, mau 

warung rame ya tergantung pikiran saya, jadi 

saya ngga perlu lagi datang ke mereka itu, malah 

kalau ke terapis saya diberi nasehat yang tidak 

enak”. Benar, tidak ada satupun terapis, 

motivator yang bisa mengubah hidup kita selain 

diri kita sendiri. Karena itu kita perlu untuk belajar 

bagaimana menggunakan pikiran kita dengan 

benar dan utuh. 

Analoginya seperti ini, anda memiliki hape, tapi 

tidak tahu bagaimana menggunakan hape 

akhirnya hape anda digunakan oleh orang lain 

lalu diisilah memori hape itu dengan program-

program dari orang lain yang belum tentu anda 

sukai, tapi karena anda tidak tahu cara 

menggunakan hape maka anda manggut-

manggut saja. Kondisi seperti ini yang saya 

sebut bahwa banyak manusia hidup tetapi tidak 

hidup sebagai manusia, karena tidak mengenali 
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dirinya. Karena tidak mengenali dirinya maka 

tidak bisa membuat kesuksesan dalam 

hidupnya, tentu saya percaya anda tidak mau 

kan hidup “gagal dan susah”? 

Karena itu mulailah untuk mengenali diri 

dengan benar, mulailah untuk menggunakan 

Pikiran anda sendiri dengan benar. Kunci sukses 

manusia, kunci keberhasilan manusia itu ada di 

Pikirannya. Bahkan kunci untuk mengenali 

Tuhan dengan benar itu adalah dengan 

mengenali Pikiran dulu dengan benar. 

“Barangsiapa mengenal dirinya maka pasti 

mengenal Tuhannya” 
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Ilmu Hipnotis sebenarnya ilmu yang luas, ilmu 

yang jika kita mau memahami dengan utuh dan 

benar maka merupakan ilmu yang wajib 

dipahami oleh semua orang, kenapa? karena 

ilmu hipnotis mempelajari tentang Pikiran, dan 

Pikiran adalah sumber dari segala kejadian, 

sumber dari kesehatan, sumber dari kehidupan 

manusia. Itu kalau kita memahami ilmu hipnotis 

dengan benar dan utuh. Benar, artinya 

memahami ilmu hipnotis dengan cara yang 

benar, ilmiah dan belajar terhadap orang yang 

benar juga. Utuh, artinya memahami ilmu 

hipnotis bukan hanya bagian kulitnya saja, 

bukan hanya separuh saja, bahkan 

seperseratusnya. Dan, yang banyak diajarkan 

sekarang adalah ilmu hipnotis bagian kulit yang 

paling luar. Yaitu hanya untuk permainan. 

Bahkan saya sering sebut, kelas-kelas 

hipnotis yang ada itu hanya level SD saja, 

sehingga sebenarnya rugi jika anda 

mengikutinya, anda bisa membaca tulisan saya 

disini kenapa saya katakan rugi jika hanya 

mempelajari ilmu hipnotis hanya untuk 

menidurkan orang seperti di tv itu. 

 Aha, ada seorang peserta kelas AMC 

yang bertanya ke saya di awal kelas, “mas 

firman, hipnotis itu apa?”, lalu di setengah jam 

pertama saya praktekkan membuat tangannya 

keras dan kaku. Setelah itu saya normalkan, 

lagi. Sambil senyum-senyum, dia pun cerita “oh 

iya, seperti itu ya, gampang ya mas, cuma 

sebentar belajarnya, dulu saya pernah ikut 

pelatihan itu ngomong ngalur ngidur dulu baru 

ngajari ini juga, tapi lama”. Terus saya tanya, 

menurut bapak apa rahasianya, bapak ini 

menjawab “iya mas firman menyuruh dan saya 

mengiyakan”. 

 

Nah itulah rahasia utama ilmu hipnotis yang 

level paling bawah, yang untuk main-main itu. 

Yang untuk terlihat sakti, untuk terlihat bisa 

mengirim energi, untuk terlihat bisa 

menyembuhkan, untuk terlihat bisa menidurkan 

dan lain-lainnya. Memang bagi orang umum, hal 

ini terlihat sakti, tapi sebenarnya biasa saja, 

kalau anda belajarnya ke paranormal, dukun, 

spiritual maka pasti lebih susah lagi sebab 

masih disuruh puasa dan sejenisnya hehe. 

Padahal rahasianya tadi, “menyuruh dan 

mengiyakan”. 

2 Rahasia itulah yang tidak dijelaskan di 

kelas-kelas hipnotis dan hipnoterapi, dan istilah-

istilah lain yang sebenarnya juga ilmu hipnotis, 
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misalnya gendam, terapi energi dan kawan-

kawan itu. Mungkin karena yang mengajarkan 

tidak ingin diketahui bahwa sebenarnya ketika 

anda tidak mengiyakan instruksinya maka tidak 

akan efek apapun bagi diri anda. Karena yang 

membuat terjadi dalam diri anda adalah diri 

anda sendiri. Ilmu Hipnotis sangat luas sekali, 

karena itu saya membuat AMC (Alpha Mind 

Control) untuk memberikan pemahaman ilmu 

hipnotis yang utuh dan benar. 

 

AMC saya buat karena memang gemes aja 

melihat banyak kelas-kelas yang katanya 

pemberdayaan diri itu bukannya membuat 

orang pinter tapi malah tambah salah, karena 

pemahaman yang diberikan salah. Dan ketika 

anda bertemu seseorang yang mengaku bisa 

menidurkan, ada fotonya, ada videonya, iya itu 

juga benar. Tapi itu masih level SD tadi itu. 

Bahkan saya pernah ada peserta kelas platinum 

AMC, dia sudah belajar hipnotis sampai level 

master (menurut dia), begitu dia memahami 

AMC selama 3 hari, dia hanya bisa geleng-

geleng kepala sambil berkata “ternyata memang 

yang saya pahami selama ini masih kulit luarnya 

saja, pikiran kita memang luar biasa ya mas, 

mudah digunakan dan setiap orang seharusnya 

bisa, tapi kenapa para trainer-trainer itu 

membuatnya susah dan njlimet ya mas firman, 

bahkan ada level-levelnya”, saya hanya 

jawab,..”iya itulah pak..:), kan mereka memang 

membuat orang sedikit pahamnya, kalau saya 

maunya ya pemahaman utuh”. 

Banyak orang yang saya temui di kelas 

AMC, mereka mengaku sudah belajar hipnotis 

dan hipnoterapi, tetapi begitu saya tanyakan 

tentang “apa itu pikiran”.eee…Sudah bingung 

hehe, Iya itu terjadi karena fokus mereka hanya 

menidurkan dan menidurkan, hanya untuk 

terlihat sakti dan terilhat hebat saja. Daripada 

anda rugi, maka cerdaslah dalam mempelajari 

sesuatu, pahamilah dengan utuh, belajarlah 

sesuatu dengan utuh dan benar sehingga anda 

dapat memahami semuanya dan bisa kita 

terapkan dalam kehidupan ini. Cerdaslah 

Indonesia !! 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

   

 

Hari ini membaca sebuah berita 

tentang seorang perempuan yang bunuh diri 

karena ditinggal pacarnya, bunuh diri karena 

putus asa. Banyak orang melakukan tindakan 

bunuh dri karena merasa tidak ada jalan lagi 

dalam mendapatkan keinginannya. Dan 

persoalan cinta itu memang membuat banyak 

orang lupa atas akal sehat, sering disebut 

cinta itu tidak ada logika. Oh ya, baru-baru ini 

ada berita order fiktif gojek  yang dilakukan 

oleh seorang perempuan terhadap seorang 

pria yang katanya tidak jadi dinikahi, lalu si 

perempuan ini mengirimi order gojek ke kantor 

prianya secara bertubi-tubi, aneh ya memang. 

Putus asa karena cinta lalu melakukan hal-hal 

yang justru merugikan diri sendiri, itulah cinta. 

 

 

Kalau cinta bertepuk sebelah tangan, 

biasanya segala hal dilakukan sampai ke 

tindakan yang terlihat tidak masuk akal. 

Apalagi ketika si pujaan hati benar-benar 

menolak cinta kita, baik ini laki-laki atau 

perempuan biasanya merasa sedih, lalu 

Alpha Telepati 
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merasa dunia itu hancur sampai sakit bahkan 

ya tadi itu ada yang mau bunuh diri. Saya 

sering membaca bukan hanya perempuan 

yang merasakan persoalan cinta, para lelaki 

juga pernah bahkan sering mengalami patah 

hati, ditinggal nikah. Rasanya memang sakit 

ya hehe. Tapi apakah iya dengan semua 

persoalan cinta itu membuat akal sehat kita 

hilang, lalu bertindak yang merugikan? 

Sepertinya jangan dulu ya. 

Tulisan saya kali ini ingin berbagi solusi 

bagi anda yang memang memiliki persoalan 

cinta, misalnya ditinggal kekasih pergi, ditolak 

cintanya, merasa hanya bertepuk sebelah 

tangan atau masih awal mau pe-de-ka-te 

dengan target, seperti yang tadi pagi 

menghubungi saya. Seorang gadis dari 

palembang, dia menelepon saya lalu cerita ” 

mas firman, terima kasih kekasih saya kembali 

dan mau menikahi saya, setelah 6 bulan saya 

kerjakan alpha telepati sesuai saran mas 

sambi ngerepotin mas firman juga, makasih 

mas, nanti saya mau ajak suami untuk belajar 

AMC biar kita hidupnya sukses”. 

 

Mbak ini dulu banyak sekali curhat ke 

saya melalui whatsapp tentang kondisi 

hubungan percintaannya, bahkan sudah 

mengatakan putus asa ingin mengakhiri hidup 

saja, lalu saya sarankan untuk membeli buku 

alpha telepati supaya bisa memahami 

bagaimana caranya menarik kekasihnya yang 

pergi. Saya sempat memberikan saran untuk 

mencari laki-laki lain, tapi menurut dia ya dia 

maunya dengan kekasihnya itu (baca: cinta 

mati). Iya seperti itulah memang namanya 

cinta, lalu setelah buku sampai dia mau 

memahami, terkadang bertanya lalu saya 

berikan arahan dan ajaibnya tadi memberikan 

kabar jika kekasihnya sudah kembali. Sesuai 

ya dengan judul artikel ini, stop putus asa 

karena persoalan cinta, karena masih ada 

jalan keluarnya. 

Alpha telepati ini sebenarnya saya buat 

sebagai metode untuk mempengaruhi orang, 

artinya untuk keperluan apapun, termasuk 

juga dalam urusan cinta, urusan asmara. 

Daripada pergi ke paranormal, spiritual dan 
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orang-orang “yang ngaku” pinter, bukankah 

lebih baik kita manfaatkan saja potensi diri 

yang sudah Tuhan berikan ini. Banyak juga 

yang awalnya dicuekin oleh pasangannya 

akhirnya menjadi disayang lagi, atau sedang 

mengincar seseorang tapi kelihatannya kok 

dingin-dingin saja setelah dipengaruhi dengan 

alpha telepati akhirnya berubah 180 derajat 

menjadi perhatian.  

Jadi, jangan terburu untuk 

mengatakan tidak ada jalan, jangan terburu 

mengatakan saya sudah melakukan semua 

cara atau mau putus asa dengan persoalan 

cinta anda ya. Masih ada jalan keluarnya, 

Tuhan itu Maha Baik karena selalu 

memberikan kemudahan dibalik sebuah 

kesulitan, asalkan anda mau berusaha.  
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“saya kalau bertemu orang, takut memandang 

wajahnya pak, merasa minder kayaknya 

apalagi kalau bertemu dengan orang yang 

baru kenal” Ungkapan seorang bapak yang 

bertemu saya di kelas privat Alpha Mind 

Control minggu lalu, Barusan juga saya ada 

telepon dari seorang perempuan yang 

mengeluhkan rasa minder ketika masuk ke 

sebuah kumpulan orang sehingga mbak ini 

merasa lebih nyaman sendirian alias “mojok” 

ketika datang ke sebuah pesta atau 

pertemuan, “saya sering menyendiri dalam 

keramaian mas firman, saya ingin bertemu 

mas firman mengatasi masalah saya ini” . 

Mungkin banyak juga orang sering mengalami 

situasi yang sering disebut sebagai “minder” 

alias “tidak pe-de”.  

Apakah anda juga? Cobalah resapi 

artikel saya ini dan terapkan 

langkah2nya.Minder adalah sebuah kondisi 

dimana seseorang lebih melihat sesuatu yang 

tidak baik dalam dirinya sendiri, karena yang 

Hipnoterapi 
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dilihat adalah kondisi yang tidak baik maka 

muncul rasa malu,rasa takut kalau orang lain 

melihat ketidakbaikannya. Misalnya, ada 

seseroang teman saya dulu waktu SMA, dia 

sebenarnya pandai, tetapi dia lebih sering 

sendirian, karena dia merasa anaknya orang 

yang miskin, kesekolah hanya naik sepeda 

yang butut. Saya ingat, dia pernah bilang 

kalau dia minder bergaul dengan teman-

teman lain yang terlihat lebih kaya. Padahal 

dia masuk murid yang pandai, aneh kan? 

Ada lagi, seperti kasus bapak yang 

mengikuti privat AMC minggu lalu, dia merasa 

minder karena merasa lebih miskin daripada 

keluarga yang lain, lebih susah dibanding 

orang lain. Karena itu maka jadi takut kalau 

bertemu orang lain, takut dipandang sebelah 

mata dan tidak dihiraukan. padahal bapak ini 

memiliki keahlian memijat. Tapi karena 

mindernya ini membuat dia tidak berani 

menonjolkan kelebihannya. 

 

Saya juga merasa aneh, kenapa banyak 

orang itu lebih melihat diri sendiri itu lemah ya? 

diri sendiri itu tidak berdaya?Apakah karena 

sering mendengar kata “manusia itu makhluk 

lemah” hehe, bahaya lho sugesti seperti itu, 

karena membuat kita jadi minder. Padahal 

manusia itu makhluk sempurna. 

Ada tiga langkah cepat bagi anda untuk 

mengatasi minder dalam diri anda. 

Pertama Sadari Orang lain itu Juga 

Manusia, coba anda lihat siapa lawan bicara 

anda? apakah manusia, atau makhluk lain. 

Misalnya, lawan bicara anda itu ternyata 

punya kaki empat, punya mata empat atau 

punya daun telingat empat. Coba diperhatikan 

dulu ya. Orang-orang baru itu semuanya juga 

manusia kan yang sama seperti anda. Kalau 

orang lain itu manusia bermata empat maka 

anda oleh minder hehe. 

Kedua Percayalah Setiap orang Punya 

Hal Yang Baik, terkadang banyak orang 

tidak mau menerima kalau dirinya juga ada hal 

baik. Contoh, ada yang minder hanya karena 

diwajahnya ada jerawat, sementara tidak 

melihat bahwa dia memiliki rambut yang 

indah. Ada yang minder karena fokus melihat 

dirinya miskin, padahal dia juga seorang yang 

pandai. Ada yang minder karena 

Handphonenya lebih jadul, tapi dia lupa 

meskipun jadul hasil dari keringat sendiri. 

Coba deh, sibuk melihat hal yang baik dari diri 

anda. Banyak kok hal baik itu, percaya deh. 

Ketiga Tulislah kerugian dari rasa 

minder anda dan Keuntungan kalau 

anda percaya diri, Sering saya katakan 

dalam kelas Alpha Mind Control, bahwa 

kondisi yang terjadi dalam diri kita sebenarnya 

adalah hasil dari program di Pikiran kita. Kalau 

anda sampai sekarang lebih memilih minder, 
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lebih memilih menyendiri maka sebenarnya 

anda nyaman dengan rasa minder itu, karena 

disitulah anda merasa nyaman.  

Anda yang minder merasa nyaman 

saat sendirian, saat mojok, saat tidak 

memandang wajah lawan bicara. Benar kan? 

Kalau anda tidak nyaman, cobalah bua di 

kertas, tuliskan apa kerugian yang anda alami 

selama ini akibat minder anda? diingat-ingat 

ya. Kemudian, kalau anda percaya diri, apa 

keuntungannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiga langkah ini memang sederhana,  tetapi 

coba anda lakukan dan anda rasakan manfaat 

besarnya.  Karena rasa minder itu ada akibat 

anda ciptakan sendiri, jadi kenapa anda 

teruskan?   
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Nama  : Mohammad Ibnu Sayuti 
Tempat Lahir  : Sleman, Yogyakarta 
Lahir  : 22 November 1908 
Meninggal  : Jakarta, 27 Februari 1989 (80 tahun) 
Makam  : TMP Kalibata 
Agama  : Islam 
Pekerjaan  : Wartawan Politisi 
Warga Negara : Indonesia 

 

Bung Karno dan Bung Hatta memang 

merupakan actor dalam kemerdekaan 

Indonesia. namun saat menandatangani 

naskah proklamasi, Bung Karnodan Bung Hatta 

menuliskan atas nama bangsa Indonesia. dari 

situlah dapat diketahui jika perjuangan 

kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh 

berbagai pihak dan kalangan terutama oleh 

rakyat Indonesia sendiri. Salah satu pejuang 

pendukung kemerdekaan adalah sayuti Melik. 

Kebanyakan orang mengenal Sayuti Melik 

karena jasa beliau dalam mengetik naskah 

proklamasi. Berdasarkan Biografi Sayuti Melik, 

beliau tidak hanya berjasa sebagai pengetik 

naskah proklamasi. Masih banyak jasa beliau 

bagi bangsa. 

Nama asli beliau adalah Mohammad 

Ibnu Sayuti. Beliau dilahirkan di Sleman 22 

November 1908. Orang tuanya bernama Abdul 

Mu'in alias Partoprawito dan Sumilah. Istri 

beliau bernama Soerastri Karma. Istri Sayuti 

Melik merupakan seorang aktivis perempuan 

sekaligus wartawan. Dalam Biografi Sayuti 

Melik disebutkan pendidikan beliau di mulai dari 

Sekolah Ongko Loro (SD) di Srowolan Solo 

hanya sampai kelas 4 dan kemudian dilanjutkan 

di Yogyakarta. Sejak masih muda beliau 

merupakan penulis yang mampu membuat 

belanda merasa terganggu, kisah hidup Sayuti 

melik juga diwarnai dengan penahanan berkali-

kali oleh Belanda. Beliau juga pernah di buang 

di Boven Digul (1927-1933) karena dianggap 

terlibat dengan PKI oleh Belanda. Selama satu 

tahun beliau juga pernah ditawan dan dipenjara 

di Singapore, pada tahun 1937 beliau pulang ke 

Jakarta namun dimasukkan ke sel di Gang 

tengah hingga 1938. 

Biografi Sayuti Melik  

Sayuti melik lahir di desa Kadilobo, 

Rejondani, kabupaten Sleman, Yogyakarta, 25 

November 1908. Memiliki istri bernama Tri Murti 

dan istri kedua Siti Ranjari serta memiliki dua 

orang putra, yaitu Musafir Kurma Budiman 

(1939) dan Heru Baskoro (1942), Bergama 

islam. Ayahnya bernama Abdul Muin Alias 

Purtoprawiro, lebih dikenal dengan panggilan 

Dulmaini, seorang bekel jajar ( jabatan Pamong 

Praja pada tingkat desa di daerah Yogyakarta 

pada zaman Kolonial Belanda ). Ibunya 

bernama Sumilah seorang pedagang kecil 

barang-barang kain di pasar. Sebenarnya nama 

sayuti malik adalah panggilan saja, nama 

lengkap beliau adalah mohammad ibnu sayuti, 

dan dipanggil sayuti atau yuti. Sedangkan melik 

adalah nama samara yang ia gunakan di 

semarang sekitar tahun 1938 pada majalah 

pesat sebagai “penjaga pojok “. Majalah pesat 

ini diteritkan sendiri oleh sayuti melik. Kata melik 

juga digunakan olehnya saat di Yogyakarta 

setelah kemerdekaan dan hingga sekarang kita 

kenal beliau dengan nama Sayuti Melik . 
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Sayuti Melik 

Pada masa balita dia sudah dikenl 

sebagai anak pemberani dan suka protes 

terhadap apa yang menurutnya tidak adil. Ada 

yang menyebut dia pemberani sejak kecil itu 

karena pada saat kecil tersebut dia di culik 

gendruwo. Pada usia batita ia sering dikatakan 

“begu” (hantu), karena belum bisa berbicara tapi 

sudah memiliki cara berpikir. Pada saat berusia 

enam tahun dia sudah masuk sekolah yakni 

sekolah desa di srowolan, Yogyakarta. 

Kemudian dia masuk sekolah Ongko Loro 

sekolah ini setingkat dengan sekolah dasar 

masa sekarang Pada usia delapan tahun.  Di 

sekolah terseut beliau termasuk anak yang 

pintar dan rajin, boleh dikatakan beliau selalu 

menjadi nomor satu dalam hal pembelajaran 

berhitung. Sekolah itu terletak cukup jauh dari 

rumahnya yakni sejauh 9 KM. 

Ibu Sayuti melik sangat menginginkan 

sayuti ini menjadi seorang guru. Maka untuk 

memenuhi keinginan ibunya di sleman ia 

pernah mengikuti ujian untuk menjadi guru, 

namun dia belum menjadi guru. Kemudian saat 

di ajak menjenguk kakaknya di mutilan di 

pernah menikuti tes sekolah guru katolik dan ia 

lulus serta dibolehkan mengikuti pembelajaran. 

Di sekolah guru katolik dia mengikuti 

pemelajaran hanya sekitar sebulan, karena di 

mutilan dia hanya sekedar menjenguk family 

saja. Kemudian setelah itu dia pergi ke Solo dan 

sekolah di sana, dan juga pada sekolah guru 

berlangsung dari tahun 1920-1924 namun tidak 

sampai tamat. Semenjak sekolah di Solo inilah 

dia mulai pandai berbicara, juga mulai 

mencoba-coba berkecimpung dalam organisasi 

dengan mendirikan suatu perkumpulan pelajar. 

Yang membentuk sikap pemberani 

seorang sayuti melik adalah dari seorang 

ayahnya yang memiliki sikap keras dan 

pengaruh dari suasana keluarga di mana dia 

melihat adanya cara hidup yang berbeda antara 

ayah dan ibunya yang mencerminkan 

ketidakadilan.  Dan juga ada dorongan dari guru 

sejarahnya berkebangsaan belanda tuan H. A. 

Zurink. Mengenai sifat ayahnya yang sangat 

pemberani dan tidak segan-segan menentang 

kebijakan belanda yang sangat merugikan 

apalagi melanggar auran yang sudah 

disepakati. Di lain hal ayahnya adalah seorang 

yag suka berfoya-foya.  Sementara ibunya yang 
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bernama Sumilah yang mencerminkan hidup 

bekeja keras dan ulet. Berdagang, mejahit 

pakaian, dan mengerjakan sawah. Memang 

pada saat itu sudah enjadi kebiasaan bagi 

masyarakat Yogyakarta di mana perempuan 

lebih banyak bekerja dari laki-laki. Dan sikap ia 

sudah mulai menentang ayahnya saat ia kecil 

karena melihat ketidakadilan ayahnya pada 

sang ibu. Dan seorang H. A. Zurink yang 

merupakan guru sejarah beliau juga medorong 

semangat sayuti melik untuk berjuang, karena 

seorang Zurink juga tidak tega melihat 

penindasan belanda terhadap bangsa 

Indonesia, meskipun  H. A. Zurink adalah 

seorang belanda. Kemudian H. A Zurink 

menyuruh sayuti melik dan kawan-kawannya 

menumui suwardu suryaningrat ( Ki Hajar 

Dewantara ) mengenai bagaimana tata cara 

pergerakannya. Karena H. A. Zurink sangat 

mengenalnya sewaktu dia masih sekolah di 

belanda. Kemudian sikap H. A. Zurink diketahui 

oleh PID ( politikie inliethingen dienst )/ polisi 

rahasia belanda. Kemudian dia diusir dari hindia 

belanda dan kembali ke negeri asalnya 

belanda. 

Semboyan hidup sayuti sewaktu sekolah 

adalah belajar sambil berjuang, setelah dia tidak 

sekolah lagi dia bersemboyan berjuang sambil 

belajar. Setelah H. A Zurink sebagai pendorong 

ia masuk ke politik dan orang selanjutnya 

adalah Haji Misbakh. Haji Misbakh adalah 

seorang tokoh dri serikat islam merah yang 

berpaham marxisme, kemudian sarekat islam 

merah berubah menjadi sarekat rakyat. 

Sayuti berasal dari keluarga yang 

memeluk agama islam dan pamannya adalah 

seorang guru agama islam di Yogyakarta.  

Semasa di solo, pada sekolah guru kesematan 

yang ada digunakannya untuk mendalami islam 

dan politik dari muhammadiyah yang ada waktu 

itu di asuh oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. 

Namun saat belajar di muhammadiyah dia 

merasakan kurang adanya semangat 

perjuangan dari organisasi ini melawan 

belanda, maka dari itu ia lebih tertarik  kepada 

islam bergerak versi marxisnya haji misbakh. 

Jika seorang Zurink menyuruh sayuti melik 

mempelajari nasionalisme sedangkan H. 

misbakh menyuruh mendalami Historis 

Materialisme. 

Pada tahun 1923 dia semakin 

mendalami ajaran marxisme kepada tokoh-

tokoh marxis Indonesia seperti Sekundar dari 

Semarang, Surat Hardjomartoyo dari Solo dan 

demikian pula dia juga menemui beberapa 

tokoh sarekat islam merah seperti Darsono, 

Subaka, dan Ali Arkham. Pada perkembangan 

selanjutnya sarekat ini menjadi partai komunis 

Indonesia. Pada tahun itu juga sayuti melik 

mulai menerbitkan tulisan-tulisan dalam surat 

kabar yang menentang kolonial belanda. 

Seperti islam bergerak yang terbit di Solo, 

Penggugah terbit di Yogyakarta, Sinar Hindia 

terbit di Semarang, pada waktu itu nama 

samara yang dipakai oleh sayuti melik adalah si 

kecil. Karena tulisan-tulisan dari sayuti melik ini 

mengkritik pedas kebijakan hindia belanda 

terhadap rakyat sehingga membuat PID / 

Inspirasi Tokoh 

22 | Edisi Agustus 2017 



tentara rahasia belanda curiga dan mencari 

tahu siapa sebenarnya si kecil ini. 

Pada tahun 1924Entah bagaimana 

critanya ternyata PID mengetahui tulisan-tulisan 

itu berasal dari sekolah guru, dan PID 

mengetahui siapa sebenarnya si kecil yaitu 

sayuti melik. Akhirnya sayuti belik dibawa ke 

Yogyakarta dan ditahan selama beberapa hari. 

Pada perkembangan selanjutnya ternyata 

sayuti juga harus menerima kenyataan bahwa 

ia diberikan sanksi tidak diperbolehkan untuk 

sekolah lagi di sekolah guru tersebut. Begitu 

mendengar bahwa sayuti tidak boleh sekolah 

lagi maka kawan-kawan seperjuangannya juga 

ikut keluar Karen kesetiakawanan yang tinggi, 

seperti Marlan, Suwandi, Kasmeni, Jafar, 

Mudjiman dan Mudjijo. 

Kemudian sayuti pergi ke Semarang 

untuk menemui Darsono, Ali Harkam, Subakat, 

dan Sugono dan beberapa tokoh lainnya untuk 

belajar soal perjuangan. Di Semarang dia juga 

bekerja di Sinar Hindia salah satu erusahaan 

surat kabar. Di samping itu dia juga membrikan 

kursus-kursus perjuangan kepada ibu-ibu. 

Kemudian dia pindah ke Ambarawa, di kota ini 

dia juga aktif memberikan ursus-kursus di 

samping menjadi guru sekolah rakyat. Sekolah 

ini awalnya adalah milik sarekat islam kemudian 

terjadi perpecahan dan diambil alih oleh srekat 

islam merah. Pada masa ini terjadi puncak 

perpecahan sarekat islam. Dikota ini pulalah dia 

juga masuk penjara karena tuduhan menghasut 

rakyat untuk memberontak, kemudian 

dipersalahkan karena belum cukup umur untuk 

menghadiri rapat-rapat politik pada saat itu 

usianya masih 16 tahun pada 1924. Kemudian 

dia diperalat oleh tokoh sarekat islam merah 

untuk menghadiri rapat sarekat islam meah 

dengan sarekat islam putih. Dia sebagai wakil 

sarekat islam merah. Dan kemudian berdebat 

dengan H. O. S. Tjokroaminoto dan H. Agus 

Salim. karena tokoh-tokoh sarekat islam merah 

memperalatnya untuk menghadapi kedua tokoh 

terkemuka sarekat islam tersebut. 

Kemudian dari Ambarawa dia pindah ke 

Cilacap, sewaktu itu dia juga aktif memberikan 

kursus-kursus perjuangan. Dan dia juga 

menjadi sekretaris VSTP ( vereniging van 

spoor-en trammwegspersoneel) cabang 

Cilacap. Kemudian dia juga menjadi ketua 

SPPL ( serikat pegawai pelabuhan lautan).  

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sayuti 

melik diantu oleh H. Jubaidy dan tidur serta 

makan di rumahnya. Orang inilah paman dari 

istri Jendral Sudirman. 

Pada tahun 1926 dia pergi ke bandung. 

Pada tahun dan tempat itulah ia bertemu 

dengan bung karno. Sewaktu dia kembali dari 

bandung ke Cilacap, bersamaan dngan 

terjadinya pemberontakan PKI 1926. Pada saat 

itu dia berada di kebumen tepatnya di rumah 

Sukirno. Kemudian dia ditangkap bersama 

sukirno oleh pemerintah belanda dan dibawa ke 

Banyumas. Pada tahun 1927 dia dibuang ke 

Digul Atas (Boven Digul) Papua. Dan baru 

kembali ke pulau Jawa pada tahun 1933. Pada 

masa pembuangan itu ia manfaatkan untuk 

belajar bahasa inggris dan bahasa prancis. 
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Setelah kembali dari Digul,  dia pergi ke 

Singapura untuk menghadiri sebuah forum 

yakni pertemuan semua aktivis yang ada di asia 

tenggara. Yang merintis sebuah gerakan anti 

penjajahan. Orng-orang ini terdiri dari orang-

orang Cina yang paling banyak, Vietnam, 

Filipina, orang Melayu dan ada juga orang 

Inggris dan Prancis. Gerakan ini merupakan 

gerakan bawah tanah bernama Southeast Asia 

Anti Imperialis League. Salah satu tokoh yang 

Indonesia pada waktu itu ialah Amir Hamzah 

Siregar merupakan pejuang Indonesia yang 

pulang dari Amerika. Saat dia mau ke Indonesia 

dia ditangkap oleh PID dan diasingkan ke Digul. 

Dan perkembangan selanjutnya sayuti melik 

diangkat menjadi ketua liga tersebut. 

Pada tahun 1936 liga ini semakin 

meningkatkan kegiatan diskusi politiknya. Dia 

sering mengadakan perjalanan keliling di tanah 

melayu untuk menghubungi anggota liga 

tersebut. Dan pergerakannya ini diketahui oleh 

DSB (Detective Special Branch) Polisi Rahasia 

Inggris. Langsung DSB mencurigainya setelah 

berhasil menemukan tempat kerja yakni di 

Singapore rubber workd ltd, di pasir panjang. 

Kemudian dia ditahan tahun 1936. Setelah 

setahun dipenjara keluarlah kebijakan dari 

pemerintah inggris di singapura bahwa sayuti 

melik diusir dari daerah jajahan inggris, dan 

tidak oleh lagi menginjakkan kaki di seluruh 

wilayah kekusaan inggris di asia tenggara. 

Kemudian dia dibawa ke pelabuhan dan di sana 

sudah menanti utusan dari PID polisi rahasia 

belanda, tampaknya ada kerjasama antara PID 

dengan DSB.  Pada tahun1937 dia dimasukkan 

ke penjara Gang Tengah Salemba Jakarta 

smpai tahun1938. 

Setelah keluar dari penjara Gang 

Tengah, dia pulang ke Yogyakarta dan 

berusaha mendekati partai-partai politik di sana 

seperti Parindra dan Gerindo. Di sanalah ia 

bertemu dengan seorang wanita yang juga 

aktivis kemerdekaan yakni ibu Tri Murti. 

Kemudian mereka menikah meskipun awalnya 

tidak disetujui oleh orang tua Tri Murti karena 

menginginkan calon mantunya orang kaya. 

Namun karena berhasil meyakinkan kedua 

orang tua Tri Murti mereka menikah pada bulan 

Juli 1938. 

 

Keluarga Sayuti Melik  
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Kemudian sayuti melik melanjutkan 

perjuangannya dengan menerbitkan tulisan-

tulisan yang membuat pemerintah hindia 

belanda geram, justru istrinya yang ditangkap 

oleh PID pada tahun 1939 dikarenakan pers 

delict. Setelah Tri Murti hampir bebas giliran 

Sayuti Melik yang masuk penjara karena pers 

delict. Lalu anaknya yang bernama Budiman 

dititipkan ke Kartopandoyo di Solo. Dia 

dipenjara selama 20 bulan di Sukamiskin 

Bandung dan baru bebas sekitar pertengahan 

1941. Setelah jepang menguasai Indonesia 

jepag mengajak bekerjasama dengan aktivis 

Indonesia ke dalam pemerintahan dan persurat 

kabaran. Dibuatlah  persuratkabaran sinar baru 

dan sayuti melik sebagai pemimpin redaksinya. 

Selama menjadi pemimpi redaksi semua 

tulisan-tulisan yang ada dalam surat kabar sinar 

baru harus lulus sensor jepang. Termasuk 

tuisan dari sayuti melik. Kemudian dia protes 

agar tulisannya tidak di sensor dan mengatakan 

hal tersebut merupakan ketidakpercayaan 

jepang padanya, dan lebih baik pemimpin 

redaksi diganti saja.  Selama dia menjadi 

pemimpin redaksi dia sempt mengeluarkan 

artikel-artikel yang isinya cukup tajam 

mengkritik pemerintahan jepang di Indonesia 

yang diantaranya adalah “petruk menjadi raja”, 

“tempelengan saudara tua” dan sebagainya. 

Kenudian pada tahun 1942 itu dia 

ditangkap dan disiksa oleh tentara jepang. 

Kemudin thun 1943 dia diadili di Pan Koto Hoin. 

Tahun 1943 dia juga divonis 3 tahun penjara 

dan ditempatkan di Ambarawa. Karena  kena 

getah dari ulah partai komunis Indonesia pada 

bulan januari 1942 yang menyebarkan 

pamphlet agar membunuh seluruh tentara 

jepang yang masuk ke Ambarawa. Akibatnya 

banyak para pejuang yang ditangkap tidak 

hanya orang-orang komunis. Termasuk di sana 

Tri Murti istri Sayuti Melik. Dia disiksa oleh 

tentara jepang dan berita ini kemudian sampai 

ke telinga soekarno. Dan atas permintaan 

soekarno akhirnya Tri Murti dibebaskan dan 

menjadi sekretarisnya di kantor besar putera. 

 

Soerastri Karma Trimurti 

Kemudian pada tahun 1945 sayuti melik 

dibebaskan meskipun belum waktunya, dan 

pulang ke Semarang. Saat di Semarang ia 

menerima surat dari bung Karno yang 

menyuruhnya ke Jakarta. Saat itulh ia menduga 

yang menyebabkan dia keluar dari penjara 

adalah karena soekarano. Soekarno adalah 
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seorang yang sangat bepengaruh bagi 

pemerintah jepang terutama dalam idang politik. 

Sehingga apapun yang di inginkan soekarno 

mesti di hiraukan oleh pemerintah jepang. 

Setelah ia ke Jakarta ternyata Soekarno dan 

Hatta pergi ke Saigon menemui jendral terauchi. 

Baru tanggal 15 agustus ia dapat bertatap muka 

kemali dengan Soekarno di Jalan Pegangsaan 

Timur. Pada tanggal 16 agustus malam harinya 

atas saran dari laksamana tadashi maeda, 

soekarno memerintahkan Soekarni dan Sayuti 

Melik serta Nizijima agar berkeliling kota agar 

mencegah terjadinya terjadinya pemerontakan 

malam itu baik dari pemuda atupun masyarakat. 

Nizijima bertugas sbagai juru bahasa saja jika 

bertemu dengan tentara jepang. Dan di jalan 

merdeka barat terjadi perbantahan antara 

tentara jepang dengan Sayuti Melik dan 

Soekarni. Dan akhirnya dia dan soekarni 

dibebaskan oleh tentara jepang karena 

penjelasan Nizijima karena mereka disuruh oleh 

Laksamana Tadashi Maeda. 

 Konsep naskah proklamasi disusun oleh 

Bung Karno, Bung Hatta, dan Achmad Subardjo 

di rumah Laksamana Muda Maeda. Wakil para 

pemuda, Sukarni dan Sayuti Melik. Masing-

masing sebagai pembantu Bung Hatta dan 

Bung Karno, ikut menyaksikan peristiwa 

tersebut. Setelah selesai, dinihari 17 Agustus 

1945, konsep naskah proklamasi itu dibacakan 

di hadapan para hadirin. Namun, para pemuda 

menolaknya. Naskah proklamasi itu dianggap 

seperti dibuat oleh Jepang. Dalam suasana 

tegang itu, Sayuti memberi gagasan, yakni agar 

teks proklamasi ditandatangani Bung Karno dan 

Bung Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia. 

Usulnya diterima dan Bung Karno pun segera 

memerintahkan Sayuti untuk mengetiknya. Ia 

mengubah kalimat "Wakil-wakil bangsa 

Indonesia" menjadi "Atas nama bangsa 

Indonesia. 

 

Gambar Naskah Ketik Teks Proklamasi 

Merdeka ia menjadi anggota Komite 

Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pada tahun 

1946 atas perintah Mr. Amir Syarifudin, ia 

ditangkap oleh Pemerintah RI karena dianggap 

sebagai orang dekat Persatuan Perjuangan 

serta dianggap bersekongkol dan turut terlibat 

dalam "Peristiwa 3 Juli 1946. Setelah diperiksa 

oleh Mahkamah Tentara, ia dinyatakan tidak 

bersalah. Ketika terjadi Agresi Militer Belanda II, 

ia ditangkap Belanda dan dipenjarakan di 

Ambarawa. Ia dibebaskan setelah selesai KMB. 

Tahun 1950 ia diangkat menjadi anggota MPRS 

dan DPR-GR sebagai Wakil dari Angkatan '45 

dan menjadi Wakil Cendekiawan. 

Sebenarnya Sayuti dikenal sebagai 

pendukung Sukarno. Namun, ketika Bung 

Karno berkuasa, Sayuti justru tak "terpakai". 

Dalam suasana gencar-gencarnya 
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memasyarakatkan Nasakom, dialah orang yang 

berani menentang gagasan Nasakom 

(nasionalisme, agama, komunisme). Ia 

mengusulkan mengganti Nasakom menjadi 

Nasasos, dengan mengganti unsur "kom" 

menjadi "sos" (sosialisme). Ia juga menentang 

pengangkatan Bung Karno sebagai presiden 

seumur hidup oleh MPRS. Tulisannya, Belajar 

Memahami Sukarnoisme dimuat di sekitar 50 

koran dan majalah dan kemudian dilarang. 

Artikel bersambung itu menjelaskan perbedaan 

Marhaenisme ajaran Bung Karno dan 

Marxisme-Leninisme doktrin PKI. Ketika itu 

Sayuti melihat PKI hendak membonceng 

kharisma Bung Karno. Setelah Orde Baru nama 

Sayuti berkibar lagi di kancah politik. Ia menjadi 

anggota DPR/MPR, mewakili Golkar hasil 

Pemilu 1971 dan Pemilu 1977. Sayuti Melik 

meninggal pada tanggal 27 Februari 1989 

setelah setahun sakit, dan dimakamkan di TMP 

Kalibata 

Sayuti Melik menerima Bintang 

Mahaputra Tingkat V (1961) dari Presiden 

Soekarno dan Bintang Mahaputra Adipradana 

(II) dari Presiden Soeharto (1973) 

Beliau juga mendirikan koran Pesat di 

semarang yang segala bagian redaksi hingga 

percetakan dan penjualan beliau kerjakan 

sendiri bersama istrinya. Namun mereka tetap 

tidak terlepas dari pengasingan. Selama 

menerbitkan koran tersebut, Sayuti Melik atau 

istrinya bergantian keluar masuk penjara dan 

pengasingan. Hal itu dikarenakan tulisan 

mereka yang tajam dan kritis. Pada 

kependudukan Jepang tepatnya Putera 

didirikan, atas bantuan Bung Karno Sayuti Melik 

dan istrinya dapat bersatu kembali. Selain aktif 

dalam dunia jurnalis, biografi Sayuti melik juga 

menyebutkan bahwa dirinya juga menjadi 

anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia). 

 

Kediaman Rumah Laksamana Maeda 

Sayuti melik merupakan pemuda 

ataupun golongan tua yang sangat mendukung 

segera diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. 

Pada tanggal 16 Agustus 1945, Seokarno dan 

Hatta di culik dan dibawa ke Rengasdengklok. 

Penculikan tersebut bertujuan untuk 

menyakinkan Bung Karno dan Bung Hatta 

segera menyatakan kemerdekaan Indonesia, 

ketika Jepang sedang kalah dari sekutu. 

proklamasi. Setelah terjadi kesepakatan 

akhirnya naskah proklamasi dirumuskan oleh 

Bung Karno dan Bung Hatta di rumah 

Laksmana Muda Maeda. Biografi Sayuti melik 

menyatakan bahwa dirinya dan sukarni menjadi 

sanksi dan membantu mereka dalam 

merumuskan proklamasi. Atas usul Sayuti melik 

juga proklamasi ditanda tangani oleh Bung 
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Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa 

Indonesia. 

Karir politik Sayuti Melik semakin 

berkembang. Beliau pernah menjabat sebagai 

anggota Komite Nasional Indonesia Pusat 

(KNIP). Sedangkan pada masa orde baru karier 

politik Sayuti Melik berkembang menjadi DPR 

pada tahun 1971 hingga 1977. Beliau 

meninggal pada 27 Februari 1989. 

Penghargaan yang beliau dapat adalah Bintang 

Mahaputra (1961) dan BIntang mahaputra 

Adiprana pada tahun 1973.  

Karir Sayuti Melik    

Anggota DPR/MPR, mewakili Golkar hasil 

Pemilu 1971 dan Pemilu 1977. 

Penghargaan Sayuti Melik    

 Menerima Bintang Mahaputra Tingkat V 

(1961) dari Presiden Soekarno dan Bintang 

Mahaputra Adipradana (II) dari Presiden 

Soeharto (1973) 
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Tujuh belas Agustus merupakan hari 

besar kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada 

tanggal tersebut, 64 tahun yang lalu 

merupakan hari paling bersejarah negeri ini 

karena di hari itulah merupakan awal dari 

kebangkitan rakyat Indonesia dalam melawan 

penjajahan sekaligus penanda awalnya 

revolusi. Namun, ada beberapa hal menarik 

seputar hari kemerdekaan negeri kita tercinta 

ini yang sayang jika belum Anda ketahui. 

1. Soekarno Sakit Saat Proklamirkan 

Kemerdekaan 

Presiden Soekarno Memproklamasikan 

Kemerdekaan Indonesia 

Pada 17 Agustus 1945 pukul 08.00 (2 

jam sblm pembacaan teks Proklamasi), 

ternyata Bung Karno masih tidur nyenyak di 

kamarnya, di Jalan Pegangsaan Timur 56, 

Cikini. Dia terkena gejala malaria tertiana. 

Suhu badannya tinggi dan sangat lelah 

setelah begadang bersama para sahabatnya 

menyusun konsep naskah proklamasi di 

rumah Laksamana Maeda. Saat itu, tepat di 

tengah2 bulan puasa Ramadhan. 

‘Pating greges’, keluh Bung Karno 

setelah dibangunkan dr Soeharto, dokter 

kesayangannya. Kemudian darahnya dialiri 

chinineurethan intramusculair dan 

menenggak pil brom chinine. Lalu ia tidur lagi. 

Pukul 09.00, Bung Karno terbangun. 

Berpakaian rapi putih-putih dan menemui 

sahabatnya, Bung Hatta. 
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Naskah Teks Proklamasi 

Tepat pukul 10.00, keduanya 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 

dari serambi rumah. ‘Demikianlah Saudara-

saudara! Kita sekalian telah merdeka!’, ujar 

Bung Karno di hadapan segelintir patriot-

patriot sejati. Mereka lalu menyanyikan lagu 

kebangsaan sambil mengibarkan bendera 

pusaka Merah Putih. Setelah upacara yang 

singkat itu, Bung Karno kembali ke kamar 

tidurnya; masih meriang. Tapi sebuah revolusi 

telah dimulai. 

 

2. Upacara Proklamasi Kemerdekaan 

Dibuat Sangat Sederhana 

Upacara Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia ternyata berlangsung tanpa 

protokol, tak ada korps musik, tak ada 

konduktor, dan tak ada pancaragam. Tiang 

bendera pun dibuat dari batang bambu secara 

kasar, serta ditanam hanya beberapa menit 

menjelang upacara. Tetapi itulah, kenyataan 

yang yang terjadi pada sebuah upacara sakral 

yang dinanti-nanti selama lebih dari 300 

tahun! 

 

3. Bendera Pusaka Terbuat dari Kain 

Seprai 

Pengibaran Bendera Merah Putih 

Bendera Pusaka Sang Merah Putih adalah 

bendera resmi pertama bagi Republik 

Indonesia. Tetapi dari apakah bendera sakral 

itu dibuat? Warna putihnya dari kain sprei 

tempat tidur dan warna merahnya dari kain 

tukang soto. 

 

4. Akbar Tanjung Jadi Menteri Pertama 

“Orang Indonesia Asli” 

 

Akbar Tanjung 
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Setelah merdeka 43 tahun, Indonesia baru 

memiliki seorang menteri pertama yang 

benar-benar ‘orang Indonesia asli’. Karena 

semua menteri sebelumnya lahir sebelum 17 

Agustus 1945. Itu berarti, mereka pernah 

menjadi warga Hindia Belanda dan atau 

pendudukan Jepang, sebab negara hukum 

Republik Indonesia memang belum ada saat 

itu. ‘Orang Indonesia asli’ pertama yang 

menjadi menteri adalah Ir Akbar Tanjung (lahir 

di Sibolga, Sumatera Utara, 30 Agustus 1945), 

sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olah 

Raga pada Kabinet Pembangunan (1988-

1993) 

 

5. Kalimantan Dipimpin 3 Kepala 

Negara 

Menurut Proklamasi 17 Agustus 1945, 

Kalimantan adalah bagian integral wilayah 

hukum Indonesia. Kenyataannya, pulau 

tersebut paling unik di dunia. Di pulau 

tersebut, ada 3 kepala negara yang 

memerintah! Presiden Soeharto (memerintah 

4 wilayah provinsi), PM Mahathir Mohamad 

(Sabah dan Serawak) serta Sultan Hassanal 

Bolkiah (Brunei). 

 

6. Setting Revolusi di Indonesia 

Diangkat Ke Film 

Ada lagi hubungan erat antara 17 

Agustus dan Hollywood. Judul pidato 17 

Agustus 1964, ‘Tahun Vivere Perilocoso’ 

(Tahun yang Penuh Bahaya), telah dijadikan 

judul sebuah film – dalam bahasa Inggris; ‘The 

Year of Living Dangerously’. Film tersebut 

menceritakan pegalaman seorang wartawan 

Australia yg ditugaskan di Indonesia pada 

1960-an, pada detik2 menjelang peristiwa 

berdarah th 1965. Pada 1984, film yang 

dibintangi Mel Gibson itu mendapat Oscar 

untuk kategori film asing! 

 

7. Naskah Asli Proklamasi Ditemukan di 

Tempat Sampah 

 

BM. Diah 

Naskah asli teks Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia yang ditulis tangan oleh Bung Karno 

dan didikte oleh Bung Hatta, ternyata tidak 

pernah dimiliki dan disimpan oleh Pemerintah! 

Anehnya, naskah historis tersebut justru 

disimpan dengan baik oleh wartawan BM 

Diah. Diah menemukan draft proklamasi itu di 

keranjang sampah di rumah Laksamana 
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Maeda, 17 Agustus 1945 dini hari, setelah 

disalin dan diketik oleh Sajuti Melik.Pada 29 

Mei 1992, Diah menyerahkan draft tersebut 

kepada Presiden Soeharto, setelah 

menyimpannya selama 46 tahun 9 bulan 19 

hari. 

 

8. Soekarno Memandikan Penumpang 

Pesawat dengan Air Seni 

Rasa-rasanya di dunia ini, hanya the 

founding fathers Indonesia yang pernah mandi 

air seni. Saat pulang dari Dalat (Cipanasnya 

Saigon), Vietnam, 13 Agustus 1945, Soekarno 

bersama Bung Hatta, dr Radjiman 

Wedyodiningrat dan dr Soeharto (dokter 

pribadi Bung Karno) menumpang pesawat 

fighter bomber bermotor ganda. Dalam 

perjalanan, Soekarno ingin sekali buang air 

kecil, tetapi tak ada tempat. Setelah dipikir, 

dicari jalan keluarnya untuk hasrat yang tak 

tertahan itu. Melihat lubang-lubang kecil di 

dinding pesawat, di situlah Bung Karno 

melepaskan hajat kecilnya. Karena angin 

begitu kencang sekali, bersemburlah air seni 

itu dan membasahi semua penumpang. 

 

9. Negatif Film Foto Kemerdekaan 

Disimpan Di Bawah Pohon 

Berkat kebohongan, peristiwa sakral 

Proklamasi 17 Agustus 1945 dapat 

didokumentasikan dan disaksikan oleh kita 

hingga kini. Saat tentara Jepang ingin 

merampas negatif foto yang mengabadikan 

peristiwa penting tersebut, Frans Mendoer, 

fotografer yang merekam detik-detik 

proklamasi, berbohong kepada mereka. Dia 

bilang tak punya negatif itu dan sudah 

diserahkan kepada Barisan Pelopor, sebuah 

gerakan perjuangan. Mendengar jawaban itu, 

Jepang pun marah besar. Padahal negatif film 

itu ditanam di bawah sebuah pohon di 

halaman Kantor harian Asia Raja. Setelah 

Jepang pergi, negatif itu diafdruk dan 

dipublikasi secara luas hingga bisa dinikmati 

sampai sekarang. Bagaimana kalau Mendoer 

bersikap jujur pada Jepang? 

 

10. Bung Hatta Berbohong Demi 

Proklamasi 

 

Bung Hatta Bersama Jawaharlal Nehru 

Kali ini, Bung Hatta yang berbohong 

demi proklamasi. Waktu masa revolusi, Bung 

Karno memerintahkan Bung Hatta untuk 

meminta bantuan senjata kepada Jawaharlal 

Nehru. Cara untuk pergi ke India pun 

dilakukan secara rahasia. Bung Hatta 

memakai paspor dengan nama ‘Abdullah, co-
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pilot’. Lalu beliau berangkat dengan pesawat 

yang dikemudikan Biju Patnaik, seorang 

industrialis yang kemudian menjadi menteri 

pada kabinet PM Morarji Desai. Bung Hatta 

diperlakukan sangat hormat oleh Nehru dan 

diajak bertemu Mahatma Gandhi. 

Mahatma Gandhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nehru adalah kawan lama Hatta sejak 1920-

an dan Dandhi mengetahui perjuangan Hatta. 

Setelah pertemuan, Gandhi diberi tahu oleh 

Nehru bahwa ‘Abdullah’ itu adalah 

Mohammad hatta. Apa reaksi Gandhi? Dia 

marah besar kepada Nehru, karena tidak 

diberi tahu yang sebenarnya.’You are a liar !’ 

ujar tokoh kharismatik itu kepada Nehru. 
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Suatu ketika, seekor monyet berdiam di 

pinggir sungai. Dia sangat kuat dan peloncat 

yang hebat. Ditengah sungai ada sebuah pulau 

yang indah yang dipenuhi buah mangga, 

nangka dan banyak pohon buah-buahan yang 

lain. Di tengah tengah antara pulau dan pinggir 

sungai terdapat batu karang. Meskipun 

kelihatannya tak mungkin, si monyet biasanya 

melompat dari pinggir sungai ke batu karang 

kemudian dari batu karang ke pulau itu. 

 

Dia bisa memakan buah sepanjang hari 

dan kemudian kembali ke rumah dengan rute 

yang sama setiap sore. Di dekat situ ada 

pasangan Pak Buaya dan Bu Buaya. Mereka 

sedang mengerami telur bayi buaya pertama 

mereka. Karena hamilnya, Bu Buaya kadang 

kadang menginginkan makanan yang aneh. 

Sehingga ia meminta hal hal yang aneh kepada 

suaminya yang setia.  

 

Bu Buaya sering terkagum-kagum, 

seperti hewan hewan lain, dengan cara si 

monyet melompat bolak-balik ke pulau itu. 

Suatu hari ia mengidam ingin makan jantung 

Monyet! Dia mengatakan keinginannya kepada 

Pak Buaya. Untuk memenuhi keinginannya, dia 

berjanji akan membawakan jantung monyet 

saat makan malam. Pak Buaya pergi dan 

bersandar di bawah batu karang diantara 

pinggir sungai dan pulau. Dia menunggu si 

monyet kembali sore itu untuk menangkapnya. 

Seperti biasanya, si Monyet menghabiskan 

waktunya di pulau itu. Saat akan kembali ke 

rumah dari pinggir sungai, dia menyadari bahwa 

batu karang itu kelihatan bertambah besar, 

kelihatan lebih tinggi dari air daripada yang 

pernah diingatnya. Sehingga ia curiga atas 

kelicikan Pak Buaya. 

 

Untuk meyakinkan hal ini, dia berteriak 

menghadap batu karang itu, “Halo yang disana, 
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Tuan Karang! Apa kabar?” Dia meneriakkan 

kata-kata ini tiga kali. Kemudian lanjutnya, 

“Kamu biasanya menjawabku saat aku 

menanyaimu. Tetapi hari ini kau tidak 

mengatakan apapun. Ada apa dengan kamu, 

Tuan Karang?” Pak Buaya berpikir, “Tak salah 

lagi, pasti batu karang ini biasanya berbicara 

dengan monyet itu. Aku tak bisa menunggu 

karang bodoh ini untuk menjawab! Aku akan 

menjawabnya dan mengibuli monyet itu. 

Sehingga dia berteriak, “Aku baik-baik saja, 

Tuan Monyet. Apa yang kau inginkan?” si 

Monyet bertanya, “Siapa kamu?” Tanpa 

berpikir, buaya menjawab, “Aku Pak Buaya.” 

“Kenapa kamu bersandar disana?” tanya Tuan 

Monyet. Pak Buaya menjawab, “Aku akan 

mengambil jantungmu! Kamu tak akan bisa lari 

Tuan Monyet.” Monyet pintar ini berpikir,”Aha! 

Dia benar – tak ada jalan lain menuju pinggir 

sungai. Maka aku harus menipunya.” Kemudian 

dia berteriak dengan lantang, “Pak Buaya, 

sahabatku, kelihatannya kamu bisa 

mendapatkan aku. Aku akan memberikan 

jantungku. Bukalah mulutmu dan ambillah saat 

aku datang.” 

Saat Pak Buaya membuka mulutnya, dia 

membukanya sebesar mungkin, sehingga 

matanya tertutup. Saat Tuan Monyet melihat ini, 

dia langsung melompat ke kepala buaya dan 

langsung ke pinggir sungai. Saat Pak Buaya 

menyadari bahwa dia telah tertipu, dia 

mengakui keenangan Tuan Monyet. Seperti 

dalam pertandingan olahraga, dia mengakui 

kekalahannya. Dia berkata, “Tuan Monyet, 

tujuanku kepada kamu sebenarnya tidak 

sungguh-sungguh – aku ingin membunuh dan 

mengambil jantungmu hanya untuk 

menyenangkan hati istriku. Tetapi kamu hanya 

menyelamatkan diri dan tidak menyakiti 

siapapun. Selamat! Kemudian Pak Buaya 

kembali ke Bu Buaya. Awalnya Bu Buaya tak 

senang dengan hal ini, tetapi ketika telur bayi 

mereka menetas, mereka telah melupakan 

masalah itu. 
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Siapa sangka, topi yang digunakan 

jaman sekarang dan menjadi icon untuk 

pencinta aliran musk Hip Hop yang bernama 

topi Snapback memiliki asal usul yang panjang. 

Topi ini pertama kali diperkenalkan sebagai 

sponsor resmi dari pemain bola, di era Babe 

Ruth di tahun 1950an. Banyak difavoritkan oleh 

fans-fans olahraga seperti Nascar, Hoki Es, 

Basket dan Rugby. 

 

St Clement pelindung pelindung santo 

merasa dirinya adalah pembuat topi , dikatakan 

olehnya telah menemukan wol saat dia mengisi 

sandalnya dengan serat rami untuk melindungi 

kakinya.topi terstruktur untuk wanita mirip 

dengan istana pria mulai dipakai di abad 16-an 

, Istilah ‘topi’ berasal dari kota Milan italia , di 

mana topi kualitas terbaik yang dibuat pada 

abad ke-18. Pembuatan Topi secara tradisional 

dilakukan oleh wanita, dengan tidak hanya 

menciptakan topi tetapi juga menghiasanya 

dengan renda,dan juga hiasan dan aksesori 

untuk melengkapi pakaian. 

 

Pada paruh pertama abad ke-19, 

perempuan memakai topi yang secara bertahap 

menjadi lebih besar, dihiasi dengan pita, bunga, 

bulu dan trim kain kasa. Pada akhir abad, gaya 

lainnya diperkenalkan, di antaranya topi dengan 

brims lebar dan mahkota datar, pot bunga dan 

toque tersebut. Pada pertengahan 1920-an, 

ketika perempuan mulai memotong pendek 

rambut mereka , mereka memilih topi yang 

melindungi kepala mereka seperti helm. 

 

Sejak awal abad 21, topi flamboyan telah 

berkembang pesat dan tercipta beberapa jenis 

topi, dengan gelombang baru milliners muda 
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kompetitif merancang kreasi yang termasuk topi 

turban, Trompe-L’oeil efek merasa topi dan 

headpieces tinggi terbuat dari rambut manusia. 

Beberapa koleksi topi baru telah digambarkan 

sebagai “patung dpt dipakai.” Banyak bintang 

pop, di antaranya Lady Gaga , membuat topi 

menjadi cirikhas dalam dirinya. 

 

Sumber lain memaparkan sejarah topi 

sebagai berikut; Topi memiliki sejarah yang 

cukup panjang.Zaman Mesir Kuno, topi telah 

ada dalam bentuk sederhana.Ini terlihat dari 

lukisan nisan di Thebes.Lain hal dengan bangsa 

Yunani dan Romawi, topi bagi mereka 

merupakan lambang status sosial.Bentuk 

topinya mengerucut ke atas, yang di sebut 

dengan topi Phyrgian. Abad ke-15, topi hanya 

dipakai oleh kaum adam sebagai penutup 

kepala.Sedangkan wanita memakai kerudung 

untukmenutup kepalanya. Pada abad ke-16, 

wanita sudah mulai memakai topi untuk 

menutup kepalanya atau sebagai 

mempermanis tampilan. Mulai saat  inilah, topi 

dirancang lebih menarik dengan pemilihan 

sutera, kulit binatang, taffeta, dan beludru. 

 

Pada masanya, topi semakin banyak 

digandrungi oleh kaum hawa. Dulunya bentuk 

topi wanita besar dengan tambahan detail 

berupa bunga, bulu, dan kain tule. Tahun 1920, 

kebanyakan wanita memotong rambutnya 

pendek. Jadi milliner, sebutan bagi pembuat 

topi, mendesain bentuk topi lebih sederhana. 

Muncullah topi cloche hat atau juga dikenal 

dengan topi lonceng. Pada tahun 1950, topi 

mulai terlupakan. Banyak salon yang 

menyediakan rambut palsu dan pewarnaan 

rambut yang membuat kebanyakan wanita 

tegiur. Lebih simple, pikir mereka. Lalu Lady 

Diana muncul dengan berbagai topinya yang 

semakin menambah keanggunannya sebagai 

wanita. Maka pada saat itu pulalah topi kembali 

dilirik. Para milliner muncul dengan inovatif  dan 

kreasi yang menarik dalam mendesain tampilan 

topinya. 

 

Macam- Macam Topi 

  

Topi Pet 

 

Topi pet ini yang paling banya ditemui dan juga 

banyak digunakan para traveler. Topi pet atau 

cap ini sebenarnya bukan hanya digunakan 

untuk jalan-jalan, tapi juga untuk kegiatan 

sehari-hari. Bentuknya simpel dengan bibir atau 

pinggir topi yang panjang maupun pendek. 

Biasanya, topi pet ini bisa diatur uturannya, tapi 

yang model saat ini sih udah nggak ada 

pengaturan besar kecil di belakang, jadi paling 

memang ukuran besar kepala secara 

keseluruhan. Bahan topi pet ini biasanya dari 

nylon, katun, dan lain sebagainya. Topi pet ini 

juga ada yang menyertakan pelindung telinga. 

Jadi, ada kain memanjang di bagian sisi kedua 

telinga. Yang ini juga banyak digunakan para 
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traveler karena bisa melindungi telinga dari 

angin kencang dan juga dari ranting pohon jika 

sedang berkunjung ke pegunungan.  

 

Selain itu, topi pet tidak hanya ada yang 

menambahkan penutup telinga saja, tapi hampir 

kepala secara  keseluruhan. Ada tambahan 

penutup dari samping hingga ke bagian 

belakang kepala. Topi ini juga biasa digunakan 

saat traveling ke gunung dan juga jalan-jalan. 

Ragam topi pet lainnya adalah topi komando. 

 

Topi ini seperti yang banyak digunakan 

anggota militer. bagian kepalanya datar dengan 

bibir topi yang  pendek. Topi ini juga nggak bisa 

di adjust untuk besar kecil ukuran kepalanya, 

jadi biasanya langsung dikenakan begitu saja.  

 

Untuk topi pet juga banyak yang 

menyebutnya sebagai topi baseball. Berbahan 

dasar katun, topi ini memang banyak digunakan 

oleh atlet baseball tapi tentunya bisa dipakai 

siapa saja. Topi pet juga ada yang disebut topi 

trucker. Nah bedanya, kalau topi trucker ini 

bagian kepalanya terbuat dari bahan jaring-

jaring yang membiarkan kepala dan rambut 

tetap bisa bernafas atau mendapat udara dari 

luar untuk mengurangi rambut yang lembab 

atau bau. Topi pet juga ada yang disebut topi 

hip hop, tapi biasanya yang ini dipakai untuk 

anak gaulan dan jarang dipakai saat traveling.                                               

 

 

 

 

 

Topi Rimba 

 

Topi rimba adalah jenis topi lain yang biasa 

digunakan oleh para traveler. Topi rimba ini 

tentu banyak dilihat teman-teman, kan? Topi 

rimba berbeda dengan topi pet. Jika topi pet 

biasanya agak kaku atau bahkan kaku banget, 

topi rimba dibuat agak lentur. Topi ini memiliki 

bibir topi yang melingkar secara keseluruhan, 

tidak hanya di bagian depannya saja. Bibir topi 

yang melingkar difungsikan untuk melindungi 

pengguna dari sinar matahari dan juga untuk 

melindungi telinga. Topi rimba ini berbantuk 

bundar dan memang biasa digunakan oleh para 

petualang seperti mereka yang suka ke gunung 

maupu hutan. 

 

Dan topi rimba juga punya banyak nama-

nama untuk ragam modelnya.Kalau yang bibir 

topi atau bagian melingkarnya itu kecil dan 

bagian kepalanya tegak ke atas itu biasa juga 

disebut dengan bucket hat. Topi ini memang 

mirip ember sih makanya disebut dengan 

bucket hat. Sedangkan topi yang bibir atau 

bagian pinggirnya sangat lebar itu disebut 
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dengan topi sombrero. Tipe topi ini mirip dengan 

yang suka digunakan orang Meksiko.  Nah topi 

ini juga suka dipakai para traveler.  

 

Kalau yang bahannya lembut dan lebih 

ringan dan juga banyak motif atau aksesoris 

penghias, topi itu biasa digunakan wanita dan 

disebut topi pantai. Topi pantai wanita biasanya 

lebih lucu dan lebih variatif motifnya. Kupluk 

atau Beanie Kalau yang satu ini untuk cuaca 

yang agak dingin. Namanya topi kupluk atau 

bahasa kerennya Beanie. Topi ini ini terbuat dari 

bahan wol sehingga akan membuat 

penggunanya merasa hangat. Model kupluk ini 

ada juga yang disebut dengan Peruvian Hat tapi 

jarang.  

 

Topi adalah aksesoris yang meskipun 

kadang dilewatkan. Tidak seperti sepatu atau 

tas yang wajib dikenakan atau dibawa, topi 

adalah aksesoris pelengkap yang tidak masalah 

jika tidak dikenakan. Tapi, bukan berarti topi 

layak dilupakan. Karena bagaimanapun juga, 

topi tetap bisa membuat penampilanmu menjadi 

lebih lengkap, bahkan lebih menarik. Lagipula, 

topi juga berfungsi melindungi kepala dan 

rambutmu dari sinar matahari yang menyengat. 

Dan hey, asalkan model, warna, dan motifnya 

sesuai, sebuah topik bisa dipakai oleh pria 

maupun wanita. 

 

Topi sendiri, mau yang buatan pabrik 

atau handmade, sebenarnya punya banyak 

jenis yang masing-masing bisa dibedakan dari 

penampilannya. Berikut adalah jenis-jenis topi 

yang mungkin bisa kamu pertimbangkan untuk 

dipakai melengkapi penampilanmu agar terlihat 

lebih menarik. 

 

Baseball Cap/Topi baseball 

  

Topi yang paling sering dijumpai karena 

memang paling banyak dijual dan cocok untuk 

pria maupun wanita. Topi ini juga cukup khas 

dengan bentuk crown (bagian tengah/penutup 

kepala) yang bulat mengitari kepala dan brim 

(lidah) yang cukup lebar hanya di bagian 

depannya saja. Bahan-bahan yang digunakan 

untuk membuat topi ini juga beragam, mulai dari 

kain katun biasa sampai kanvas, denim, atau 

bahkan kulit. 

 

Beanie/ Kupluk 

 

Topi ini biasanya dibuat dengan cara dirajut 

menggunakan benang wol. Bentuk crown-nya 

bundar dan benar-benar pas dengan kepala 
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ketika dikenakan tanpa brim sama sekali.  Topi 

ini cocok untuk membuat kepalamu hangat, tapi 

kamu harus mengorbankan gaya rambutmu. 

 

Beret/ Baret 

 

Topi ini punya crown yang sedikit 

menggembung menjulur ke luar kemudian 

terlipat kembali ke bagian tengah. Topi ini sering 

dijumpai sebagai seragam pramuka untuk pria 

dan juga tentara. Selain itu, topi ini juga identik 

dengan seniman. 

 

Newsboy Cap 

  

Sumber: Stuarts London 

Sekilas, topi ini mungkin mirip dengan baret. 

Bedanya, topi ini punya brim kecil, dan crown-

nya menempel di bagian depan brim-nya. Topi 

ini disebut newsboy cap karena identik dengan 

loper-loper koran atau tukang surat di negara-

negara barat seperti Amerika. 

 

 

Bucket Hat 

  

Sumber: The Odyssey Online 

Topi dengan crown berbentuk seperti tabung 

yang bagian atasnya rata dengan brimpendek 

mengitari seluruh bagian topinya. Topi ini 

dikenal ringan dan sejuk di samping tentunya 

melindungi kepala dari sinar matahari. 

 

Boater 

 

Tapi ini diberi nama boater karena dulu sering 

dipakai oleh pelaut atau kru kapal. Crown-nya 

berbentuk tabung pendek yang solid dengan 

bagian atas yang rata dan bagian pinggir yang 

biasanya dililit oleh pita. Lalu, brim-nya solid dan 

rata mengitari seluruh bagian topinya. 

Umumnya, topi ini dibuat dari jerami yang 

dianyam. 
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Pork Pie Hat 

  

Sumber: eBay 

Topi ini sangat mirip dengan boater. Crown-nya 

berbentuk tabung yang pendek dan solid, dan 

brim-nya mengitari seluruh bagian pinggir topi. 

Bedanya, bagian atas crown ini kadang sedikit 

ditekan ke dalam, dan brim-nya melengkung di 

bagian pinggir. Selain itu, karena lebih sering 

ditemui terbuat dari bahan kain, topi ini sering 

dihiasi dengan ornamen kecil seperti pin, bros, 

bulu, dan sebagainya. 

 

Top Hat 

 

Topi ini juga mirip dengan boater. Tapi top hat 

punya bagian crown yang lebih tinggi dan 

kadang dengan brim yang melengkung di 

bagian pinggirnya. Kamu mungkin jarang 

melihat topi seperti ini. Tapi, kalau kamu sering 

melihat pertunjukan sulap, kamu mungkin akan 

melihat ada pesulap yang mengenakannya, 

bukan sekedar untuk aksesoris, tapi juga 

sebagai salah satu properti sulapnya. 

 

Fedora 

 

Topi ini biasanya punya crown yang ditekan di 

bagian atas dan mengecil di bagian depannya. 

Lebar brim-nya bervariasi, tapi tidak terlalu 

lebar, dan kadang melengkung di seluruh 

pingginrnya, kadang hanya di bagian 

belakangnya saja. Kalau kamu masih belum 

terbayang, kamu cukup ingat topi yang sering 

dipakai oleh Bruno Mars. 

 

Cowboy Hat/ Topi Koboi 

  

Sumber: Al-bar 

Sesuai namanya, topi koboi adalah topi yang 

identik dan sering digunakan oleh koboi-koboi di 

Amerika. Bentuk crown-nya relatif mirip dengan 

topi fedora, tapi brim-nya jauh lebih lebar 

mengitari topi, dan biasanya melengkung di 

bagian samping saja. 
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Bowler 

 

 

Kalau kamu tahu Charlie Chaplin, kamu pasti 

pernah melihat topi seperti ini. Topi ini punya 

crown yang benar-benar bulat dengan bagian 

pinggir yang dililit pinta, dan brim pendek yang 

sedikit melengkung yang mengitari topinya. 

 

Ushanka 

 

Ushanka atau trapper hat adalah topi yang 

identik dengan budaya Rusia. Topi ini cukup 

khas karena berbagai macam alasan.  

 

Pertama, model dasarnya terbuat dari bulu-bulu 

yang hangat.  

Bagian crown-nya standar dan berbentuk 

tabung, tapi di dua sisi topinya ada ‘sayap’ atau 

flap yang berfungsi melindungi dan 

menghangatkan telingamu. Kedua ujung flap ini 

juga biasanya punya tali agar kamu bisa 

merapatkan kedua flap ini. Terakhir, topi ini 

tidak punya brim. 

  

10 Jenis Topi Berdasarkan Sejarah dan 

Popularitas 

  

Berikut adalah daftar 10 topi dengan 

mempertimbangkan unsur gaya, sejarah dan 

popularitasnya di dunia. 

 

10. Fez 

 

Topi jenis ini adalah simbol relaksasi 
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9. Boater 

  

Topi jenis ini biasanya digunakan saat cuaca 

sedang hangat. Sering terlihat di jalanan saat 

musim panas. 

 

8. Bowler 

 

Topi jenis ini identik dengan seseorang yang 

elegan dan juga mapan gan, terutama di negara 

Inggris. Biasanya digunakan oleh orang-orang 

dengan jenis pekerjaan pengacara, pegawai 

bank atau kepala pelayan. 

 

7. Gatsby (Newsboy Cap) 

 

Topi jenis ini populer banget pada abad 19 dan 

awal abad 20. Topi jenis ini paling sering 

digunakan oleh pegolf. 

6. Beret 

 

Pemain game Point Blank pasti udah familiar 

sama jenis topi yg satu ini, apalagi klo udah 

nyampe level mayor. Pada awalnya topi jenis ini 

dikenal sebagai topi nasional negara Prancis. 

Biasanya digunakan oleh para sutradara. 

 

5. Sombrero 

 

Klo yang satu ini pasti udah pada tau juga kan, 

topi tradisional asal Meksiko. Tujuan awalnya 

adalah untung melindungi kepala dari panasnya 

cuaca di Meksiko. Tapi modis juga ya… 
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4. Top Hat 

 

Jenis topi ini awalnya dipopulerkan presiden 

Amerika Abraham Lincoln. Kalo saya sih lebih 

sering ngeliat topi ini dipake sama pesulap-

pesulap. Pasti sering ngeliat kelinci 

disembunyikan di dalam topi ini saat acara 

sulap kan? 

 

3. Fedora 

 

Jenis topi ini populer karena kemampuannya 

melindungi kepala dari angin dan cuaca buruk. 

Topi jenis ini identik dengan para gangsters dan 

detektif. 

 

 

 

 

 

2. Cowboy (Koboi) 

  

Klo yang ini di Indonesia juga populer banget 

gan. Topi jenis ini dipakai para koboi karena 

kemampuannya melindungi kepala dari 

sengatan panas dan derasnya hujan. 

 

1. Baseball Cap 

 

Topi jenis ini mulai populer sejak awal abad ke-

20 dan dipopulerkan oleh olahraga basebal. 
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Dokumentasi 

Workshop AMC Reguler Jogjakarta 

Bulan Agustus 2017 
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Pertanyaan: 

Saya senang sekali membaca majalah 

kekuatan sugesti ini, isinya benar-benar 

mencerahkan saya mas, ada yang mau saya 

tanyakan. Saya ingin bekerja ke luar kota tapi 

keluarga saya menahan saya, mereka tidak 

mau saya bekerja melainkan inginnya saya 

menikah saja.Saya masih usia 21 tahun, Apa 

yang harus saya lakukan mas firman? 

Indrawati - Jambi, 0813xxxxx 

Jawab: 

Mbak indrawati di Jambi, terima kasih sudah 

membaca majalah kekuatan sugesti, dan mbak 

bisa membagikannya kepada teman-teman 

mbak. Untuk pertanyaan yang mbak alami, 

sebenarnya hal itu bisa diatasi kalau mbak 

membaca dan memahami buku alpha telepati. 

Dengan memahami alpha telepati maka mbak 

bisa mempengaruhi orang lain, yaitu keluarga 

mbak untuk mengijinkan diri mbak agar bisa 

bekerja untuk mencapai impian mbak. Untuk 

saat ini, saran saya mbak lebih baik jangan 

melawan dulu saya. Mbak pastikan dulu diri 

mbak memang ingin mau bekerja, karena apa 

yang terjadi dalam diri mbak itu sepenuhnya 

karena keinginan mbak sendiri. Ketika ada 

keluarga yang menghalangi itu sebenarnya 

karena ada program di pikiran mbak yang 

membuat keluarga itu menghalangi. Pastikan 

diri mbak untuk benar-benar mau bekerja dan 

nanti bisa memesan buku alpha telepati untuk 

mempengaruhi mereka ya. 

 

Pertanyaan : 

Saya punya adik perempuan yang katanya 

diguna-guna mantan pacarnya sehingga 

sampai usia 24 ini belum ketemu jodohnya lagi, 

apakah itu benar mas, dan bagaimana 

penanganannya? 

Pak Dedi - Pemalang, 0877xxxxxx 

Jawab: 

Pak dedi terima kasih atas pertanyaannya 

yang sepertinya sering dialami oleh banyak 

masyarakat kita, kalau dari cerita pak dedi 

mungkin lebih tepatnya adiknya seperti 

Curhat Pikiran 
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terpagari jodohnya, ini sih kalau bapak datang 

ke orang-orang spiritual, seperti dukun, 

paranormal dan juga para uztad yang rada-

rada klenik gitu pasti mengatakan ada yang 

memagari. Tapi, sebenarnya diri adik bapak 

yang belum bisa move-on dari mantan 

pacarnya, adik bapak masih belum bisa lepas 

dari masa lalu bersama mantan pacarnya. 

Sehingga karena pikirannya masih diisi oleh 

memori-memori bersama mantan pacarnya 

maka tentu akan menutup diri dari laki-laki lain, 

inilah yang membuat jodohnya tidak kunjung 

datang. 

Jadi bukan dipagari oleh orang lain, bukan juga 

dipagari oleh mantan pacarnya, Sebenarnya 

yang memagari adalah diri adik bapak sendiri, 

diri adik bapak bukan juga terkena guna-guna. 

Tapi karena program di pikirannya sendiri. 

Sehingga cara untuk mengtasinya adalah 

dengan melakukan perubahan di pikirannya 

adik bapak ini. Coba bapak aja bicara baik-

baik, kalau ada orang lain yang lebih disegani 

selain bapak, suruhlah dia berbicara kepada 

adik bapak ini untuk memunculkan kesadaran 

bahwa manta pacarnya sudah meninggalkan 

dia maka itu artinya Tuhan menghendaki ada 

laki-laki lain yang lebih pantas untuk dia. 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan : 

Pak firman, majalah kekuatan sugesti ini selalu 

aku tunggu, karena isinya membuat aku sadar 

siapa diriku. Saya ica mas firman, mau nanya 

nih. Kalau ada seseorang mengalami 

kecelakaan kemudian patah kaki, apakah itu 

karena pikiran orang itu yang pengen ya? 

Ica- Denpasar, 0899xxxxxxx 

Jawab: 

Mbak ica terima kasih sudah selalu menunggu 

majalah kekuatan sugesti, kami juga senang 

kalau mbak mau berbagi majalah ini kepada 

teman-teman mbak lainnya supaya semakin 

banyak orang-orang yang sadar tentang 

dirinya. Pertanyan mbak tentang orang 

kecelakaan, maka itu karena pikirannya 

sendiri. Sama seperti saya dulu pernah 

mengalami kecelakaan ketika masih kuliah s2 

di ITS, saya berucap “Tuhan aku capek nih, 

mau istirahat”, eh, tidak lebih dari 15 menit, 

langsung tertabrak motor dan istirahat deh di 

rumah sakit. Jadi, bukan Tuhan yang buat 

celaka, tapi karena keinginan kita sendiri. 

 

Bagi anda yang memiliki pertanyaan seputar 

kehidupan, bisa mengirimkan ke 

pratamafirman@yahoo.com, atau melalui 

sms/whatsapp/line di 0856.46.000981 atau acc 

facebook di facebook.com/wahana.sejati 
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