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Mahal atau Murah itu Relatif,  

Lihatlah Manfaatnya 

 

Ketika saya pergi ke sebuah mall di Surabaya 

untuk sekedar jalan-jalan dan makan malam 

bersama sikecil, saya melihat ada sebuah 

departemen store yang penuh dipadati orang 

yang mau belanja. Banyak orang yang 

menyerbu counter pakaian, dan untuk menarik 

pembeli banyak counter pakaian menawarkan 

diskon yang besar terhadap barang-barang 

yang dijualnya. Saya terkadang berpikir, kenapa 

rame sekali ya.. Sambil berbelanja saya 

memperhatikan perilaku orang-orang disana, 

ada yang memilih barang diskon dengan harga 

yang lebih rendah, ada yang sibuk di barang 

counter obral. Tetapi ada juga yang memilih 

barang yang harganya lebih tinggi, disini saya 

melihat ada perbedaan pola pikir di orang-orang 

ini. Golongan pertama adalah yang melihat 

harga, sehingga membeli dengan harga yang 

lebih rendah tetapi kualitas yang juga kurang 

baik. Golongan kedua, adalah orang yang 

melihat kualitas barangnya, harga yang lebih 

tinggi tetap dibeli. Karena golongan kedua ini 

sudah paham bahwa dengan mengeluarkan 

uang lebih banyak pasti mendapatkan hasil 

yang lebih baik.  

Ketika memilih sandal saya mencoba 

menjadi golongan pertama, saya pilih yang 

harganya lebih rendah, memang secara harga 

lebih rendah langsung saya coba pakai. Lalu 

saya berubah jadi golongan kedua, saya pilih 

yang kualitasnya bagus dengan harga yang 

lebih tinggi dan langsung saya coba. Memang 

dipakainya lebih nyaman yang harga lebih 

mahal. Ya memang mahal atau murah itu relatif 

ya, kita harus lihat kualitasnya. Akhirnya saya 
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pilih jadi golongan kedua yang membeli barang 

terlihat lebih mahal tetapi kualitas bagus. 

Saya jadi ingat juga, siang tadi saya 

mendapat telepon dari seorang bapak, 

Bapak :”mas firman AMC kok biayanya 

mahal, saya ingin privat, hutang saya banyak, 

apa gak bisa biayanya dikurangi pak ?” 

Saya pun menjawabnya “mahal murah 

itu relatif pak, coba bapak pikirkan kalau bapak 

belajar AMC kemudian bapak mendapatkan 

manfaat yang besar, hutangnya cepat 

terlunasi”. 

Bapak ini menyahut lagi “pak firman, 

pelatihan sejenis seperti money magnet, 

quantum2 itu lebih murah”. 

Saya : “bapak pernah ikut ya, atau 

belum. Kalau belum silahkan ikuti saja yang 

program lain itu pak, biaya yang bapak 

tanyakan ke saya kan privat sendirian pak, 

menurut saya sudah cukup murah dengan 

manfaatnya” 

Bapak : “iya saya pernah ikut 300ribu, 

tapi banyak orang dan hanya disuruh teriak-

teriak, nangis-nangis” 

Saya : ”nah iya kan, itu bedanya AMC, 

karena saya ingin bapak mengenali pikiran 

bapak, bisa mengontrolnya dan 

memaksimalkannya” 

Bapak : “baik kalau gitu mas, saya ikut 

yang privat sehabis lebaran saya pastikan 

tanggalnya” 

 Memang jika dilihat secara nominal, 

belajar AMC terlihat mahal tetapi kalau dari 

manfaat setelah anda memahaminya maka 

pasti merasa menjadi murah biaya itu. Misalnya 

ketika seorang istri yang suaminya pergi lalu 

berhasil kembali pulang, tentu kebahagiaan ini 

sangat besar. Atau ada yang tokonya sepi 

menjadi ramai, maka tentu manfaatnya seumur 

hidup. 

Jadi kalau dilihat secara nominal jumlah 

memang terlihat besar, tetapi kalau sudah 

merasakan manfaatnya maka jadi sangat 

murah. Kalau saya bandingkan ke golongan 

orang di mall, maka jadilah orang kedua yang 

membeli sesuatu dari manfaatnya. Ketika anda 
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memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada 

diri anda, maka anda perhatikan kualitas 

kehidupan diri anda semakin baik. Selamat 

memilih ya. 

Selamat membaca majalah kekuatan 

sugesti edisi bulan September ini, dan ingat 

untuk selalu membagikan majalah ini kepada 

teman-teman anda sebagai bentuk kebaikan diri 

anda. Bagikan kebaikan dan inspirasi positif dari 

majalah kekuatan sugesti ini, sehingga semua 

orang terdekat anda juga mengalami 

perubahan kearah yang positif dalam setiap 

kehidupannya. 
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Membuka web kekuatansugesti.com saya 

mendapat notifikasi bahwa pengunjung web ini 

meningkat. Iya karena kemarin memang 

majalah kekuatan sugesti edisi juni 2016 baru 

keluar. Saya senang ketika anda sering 

mengunduh majalah kekuatan sugesti, lalu 

membaca dan memberikan respon positif ke 

saya, seperti sore tadi selepas berbuka puasa 

saya mendapat telepon dari seorang ibu dari 

majalengka, dia bercerita ke saya “mas firman, 

saya senang membaca majalah kekuatan 

sugesti, isinya benar-benar berbeda dan 

mendidik, juga mencerahkan. Membuka 

pemahaman saya selama ini yang ternyata 

banyak salahnya. Oh ya, mas saya ingin mas 

firman memberikan sugesti supaya hidup 

seseorang itu lebih tenang. Kira-kira apa ya 

mas, saya sering cemas sih”. “Nanti malam 

saya tulis di web kekuatan sugesti bu” jawab 

saya. 

Cemas, takut sering menghantui dalam 

diri setiap orang. Banyak orang merasa cemas 

dalam hidupnya, banyak orang sering takut 

terhadap hidupnya. Kenapa ada orang yang 

merasa cemas? Kenapa ada orang yang 

merasa takut? Bagi anda yang juga sering 

merasa cemas dan takut, cobalah anda 

perhatikan lagi, apa yang membuat anda cemas 

dan takut? Pasti jawabannya karena pikiran 

anda sendiri. Karena anda menyimpan sugesti-

sugesti yang sudah ada selama ini, anda 

menyimpan sugesti yang berasal dari 

lingkungan, dari buku-buku dari televisi, dari 

lagu. Seperti yang sudah saya tulis di web ini, 

bahwa hidup seseorang itu tergantung sugesti-

sugesti yang masuk ke dalam dirinya, ke dalam 

pikirannya. Oleh karena itu, kita harus cerdas 

memilih sugesti. Anda bisa baca artikel tentang 

cara cerdas memilih sugesti, klik disini 

Oh ya, kemarin waktu pulang kerumah 

mertua saya bertemu dengan keponakan saya 

yang asik menonton film horor yang baru tuh, 

the conjuring 2, keponakan saya ini masih usia 

4 tahunan, dia menonton bersama kakaknya 

yang sudah kelas 4 SD. Disela-sela menonton 

film itu, adiknya yang masih 4 tahun itu, 
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menemui saya “om serem, hantunya serem. 

Terus dia minta antar kekamarnya, sambil 

bilang kalau sendirian nanti setannya muncul ya 

om seperti film itu”. Padahal di film itu, tidak ada 

adegan figur setan muncul, yang keponakan 

saya lihat ketika adegan remote tv bergerak 

sendiri dan acara tv berubah-ubah. Kenapa 

keponakan ini merasa takut, karena sudah 

mendapat “sugesti” dari film the conjuring 2 itu 

dan tersimpan di pikirannya. 

Sama halnya dengan kecemasan, cemas 

terhadap sesuatu, cemas terhadap masa 

depan, cemas terhadap apapun, itu sumbernya 

dari sugesti-sugesti yang pernah masuk ke 

pikiran anda. Seandainya anda tidak pernah 

melihat, mendengar, tentang orang jatuh dari 

lantai gedung tinggi maka pasti anda biasa saja 

ketika berada di ketinggian. Kalau kasus ibu 

majalengka yang tadi sehabis buka itu 

menelpon saya, dia cemas tentang suaminya, 

tentang keluarganya. Ketika saya tanyakan, “ibu 

sering lihat sinetron yang cerita keluarga 

berantakan ya”. lalu ibu menjawab “iya mas, kok 

tahu ya”. Sambil tertawa balas , ”pantesan bu, 

makanya ibu jadi cemas seperti ini”.  

 

 

Cobalah anda ikuti sugesti saya berikut ini, 

supaya anda lepas dari cemas dan selalu 

tenang, 

“Ketenangan selalu bersamaku, aku selalu 

tenang karena aku menyadari bahwa Tuhan 

itu Maha Baik. Kalau aku cemas, maka aku 

juga menyadari bahwa kecemasan itu adalah 

cara dari Tuhan untuk membuat aku tenang 

kembali. Aku lebih memilih tenang saja, aku 

lebih memilih ikhlas saja dan memilih untuk 

mendiamkan ketenangan dalam diriku, 

ketenangan di setiap nafasku, disetiap 

denyut nadiku” 
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Banyak orang mengeluh mengalami kondisi 

yang disebut sebagai “stres”, lalu sibuk mencari 

cara untuk mengatasi stres, mencari obat stres, 

mencari terapi anti stres. Pergi ke berbagai 

tempat untuk menghilangkan stresnya, anda 

mungkin pernah menyebut dan mengeluh 

bahwa diri anda sedang stres? Apa yang anda 

lakukan jika mengalami kondisi yang anda sebut 

stres itu? apakah dengan memposting keluhan 

di media sosial dan menulis status tentang 

stres? Stres itu sebenarnya kondisi yang terjadi 

karena anda sendiri yang membuatnya, 

membuat situasi yang menjadikan anda stres. 

Misalnya ketika anda mendapat banyak tugas, 

mendapat banyak pekerjaan dan mengalami 

situasi yang menurut anda tidak sesuai 

keinginan, lalu anda menyebutnya sebagai 

situasi stres. 

Artikel saya kali ini tidak membahas 

bagaimana solusi ketika stres, tapi mengenali 

penyebab dari stres itu apa. Sehingga dengan 

mengenali penyebabnya maka anda pasti 
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terhindar dari situasi yang membuat anda 

menjadi stres. Stres itu bermula dari kerumitan 

yang ada dalam Pikiran anda, sama halnya 

dengan benang kusut yang tidak ada ujungnya. 

Seringkali ada ungkapan, “pikiranku lagi kusut”, 

nah kekusutan ini karena kesalahan program 

dalam pikiran  anda sendiri. Seseorang 

mengeluh sedang stres, mengeluh pikirannya 

sedang kusut itu artinya banyak “gejolak” dalam 

dirinya yang membingungkan sehingga 

membuat diri seseorang itu “ngehang” atau 

kalau istilah saya yang juga orang IT adalah 

“deadlock”. Kondisi ngehang atau stres ini terjadi 

karena ada 3 penyebab utama, saya coba 

uraikan ketiga penyebab utama itu. Sehingga 

anda bisa mengambil langkah pencegahan agar 

tidak mengalami stres. 

 

Penyebab Stres Pertama adalah Tidak 

Cerdas dalam Menerima Informasi 

Pikiran seseorang itu bekerja berdasarkan 

informasi yang diterima, kalau istilah dalam ilmu 

AMC adalah berdasarkan sugesti yang diterima. 

Banyak orang setiap hari membaca informasi, 

melihat informasi dan mendengar informasi, 

darimanapun sumbernya tetapi tanpa memfilter 

atau tanpa menyaring informasi-informasi itu. 

Hal ini terjadi, karena banyak orang tidak 

menyadari bahwa pikiran adalah kunci utama 

dalam kehidupannya. Kalau dalam kelas AMC, 

biasanya banyak peserta yang akhirnya 

menyadari “wah bahaya nih kita nonton dan 

baca buku, harus hati-hati mulai sekarang ya 

mas firman”. Banyak orang menganggap semua 

informasi harus dilihat dan dibaca padahal dari 

situlah penyebab stres terjadi. 

 

Penyebab Stres Kedua adalah Tidak 

Mengenali Cara Kerja Pikiran dengan Benar 

Saya ingin mengilustrasikan seperti ini, kalau 

anda memiliki sebuah alat tetapi anda tidak tahu 

dengan benar bagaimana bekerjanya tentu anda 

bisa salah dalam menggunakannya, kalau salah 

menggunakan maka kemungkinan besar yang 

ada bisa terjadi kerusakan terhadap alat itu. 

Sama halnya dengan Pikiran anda, yang 

membuat kondisi seseorang itu tidak nyaman, 

sedih, dan stres itu adalah dari pikirannya. Kalau 

seseorang itu sudah benar dalam menggunakan 

Pikirannya maka pasti mustahil terjadi kondisi 

yang tidak nyaman atau stres. Sehingga menjadi 

kebutuhan bagi setiap orang untuk memahami 

bagaimana menggunakan Pikiran dengan 
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benar, supaya terhindar dari stres. Dan AMC 

terbukti sebagai satu-satunya metode yang 

benar dan efektif dalam mengenali, mengontrol 

dan memaksimalkan Pikiran. 

 

Penyebab Stres Ketiga adalah Tidak 

Mengenali Tuhan dengan Benar 

Penyebab ketiga ini sering saya jumpai ketika 

memberikan kelas AMC Platinum, karena saya 

memberikan waktu 3 hari maka disitu saya bisa 

menemukan dan mengurai satu-persatu 

“benang kusut” atau “program error” dalam 

pikiran. Salah dalam mengenali Tuhan, 

kesalahan mengenali Tuhan membuat hidup 

seseorang menjadi ketakutan dan tentu menjadi 

stres.  Banyak orang tidak menyadari, bahkan 

banyak orang yang menganggap dirinya 

mengenal Tuhan meskipun dilanda stresnya 

hidup, lalu menganggap kondisi stres adalah 

pemberian Tuhan, padahal kondisi dalam hidup 

seseorang itu sesungguhnya berasal dari diri 

orang itu sendiri. 

Ketika ketiga penyebab itu berhasil anda 

kenali dan anda atasi maka pasti hidup anda 

bebas dari yang namanya stres, saya sering 

menulis status di akun facebook, 

“hidup yang sekali harusnya diisi dengan hal 

yang baik, nikmat dan menyenangan saja, 

kenapa harus diisi dengan hal yang 

menyusahkan?, sungguh merugi dan sia-sia jika 

hidup yang merupakan anugerah Tuhan ini anda 

isi dengan kondisi stres. Saatnya anda menjadi 

manusia-manusia cerdas yang bisa mengenali 

diri dengan benar sehingga ujung-ujungnya 

mengenali Tuhan dengan benar”  

 

 

 

 

 

 

| Kekuatan Diri 

08 | Edisi September  2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

06 | Edisi Januari 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

  

| Hipnosis 

09 | Edisi September  2017 



 

Kata HIPNOTIS sering kali mendapat diartikan 

dalam makna yang sempit bahkan salah, yaitu 

sering disamakan dengan kondisi dimana 

seseorang sedang berada dalam TIDAK 

SADAR dan HARUS TERTIDUR. Makna seperti 

ini muncul dan melekat di masyarakat karena 

memang tayangan ditelevisi yang merupakan 

permainan panggung selalu menampilkan 

persepsi bahwa HIPNOTIS itu adalah TIDUR 

dan TIDAK SADAR. Bahkan, ada beberapa 

praktisi hipnotis, hipnoterapi yang masih 

memegang makna ini. Entah, apakah memang 

ingin selalu dilekatkan dengan makna TIDUR, 

sehingga mengesankan bahwa orang yang bisa 

mengHIPNOTIS itu adalah orang yang memiliki 

kekuatan gaib yang luar biasa. Saya ingin 

mendefinisikan lebih luas dari kata HIPNOTIS, 

karena kalau kita hanya mengatakan HIPNOTIS 

itu harus TIDUR maka itu sama aja kita terjebak 

dalam sebuah kotak sempit, bahkan sangat 

sempit. 

Tadi sore, saat saya masih di Wahana 

Sejati, karena hari Jumat siang ada janji dengan 

seorang klien di sana. Ada sebuah telepon yang 

masuk ke nomor saya, “mas firman, saya mau 

belajar hipnoterapi, saya sudah punya gelar CHt 

dari xxx ,  tapi saya kesulitan untuk membuat 

klien saya tertidur, ada yang tidur tapi ada juga 

yang tidak tertidur, kalau tidak tertidur saya 

menjadi kurang yakin dalam memberikan 

sugesti, mas firman bisa bantu saya?” kata 

seseorang bapak yang bicara melalui telepon ke 

saya. Mendengar pertanyaan seperti ini, saya 

terdiam sebentar, lalu saya bertanya ke bapak 

ini. “Bapak, mau menjadi hipnoterapist?sudah 

merasa cukup hanya dengan gelar CHt?, bapak 

belum paham tentang hipnotis ya?” 

Bapak ini mungkin sedikit tersinggung 

dengan pertanyaan saya, “Saya bisa hipnotis 

mas, sudah banyak orang yang saya hipnotis 

dan saya sering main di kantor saya, lebih dari 

50 orang sudah saya tidurkan”, jawab bapak ini. 

Akhirnya saya bilang ke bapak ini “bapak kalau 

mau ketemu saya, silahkan saya mau sedikit 

perbaiki pemahaman bapak, karena saya nilai 

bapak belum paham apa itu hipnotis walaupun 

bapak sudah sering menidurkan orang, kalau itu 

bapak mau ketemu saya”. 

Saya sering mendapat pertanyaan 

tentang HIPNOTIS itu TIDUR atau TIDAK? 

SADAR atau TIDAK SADAR. Kalau dikatakan 

hipnotis itu harus tidur maka jawabannya 

TIDAK, tapi TIDUR juga bagian dari HIPNOTIS, 

kalau saat diberikan sugesti itu terTIDUR maka 

pasti ngorok, tapi yang tepat adalah TIDUR di 

level TERJAGA. Lalu, apakah TIDAK SADAR? 

kalau ini pertanyaannya, maka saya jawab 

HIPNOTIS itu kondisinya SADAR. Sebab kalau 

TIDAK SADAR itu namanya PINGSAN. Benar 

kan? 

Mulailah untuk membuka pikiran anda, 

mau menerima kenyataan bahwa HIPNOTIS 
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TIDAK HARUS TIDUR, dan HIPNOTIS bukan 

kondisi TIDAK SADAR. Lalu bagaimana 

kondisi hipnotis? 

Ketika dimunculkan ini pertanyaannya, maka 

saya sering mengatakan bahwa kondisi hipnotis 

itu adalah kondisi biasa saja, dimana anda mau 

mengikuti saran orang lain. Contoh, ketika anda 

datang ke dokter karena sedang sakit, lalu 

dokter ini berkata ke anda “minum obatnya 2x 

sehari, kurangi kopi ya jadi sekali saja dalam 3 

hari, nanti bisa gagal jantung kalau kopinya 

masih terus”. 

Lalu, anda dengan menurut mengatakan 

“iya dok, saya pasti lakukan”. Apakah ketika 

anda menjawab sugesti dokter ini dalam kondsi 

tidur?dalam kondisi tidak sadar? TENTU 

TIDAK, dan kondisi itulah sebenarnya 

HIPNOTIS  

 

 

 

Dokter sedang menghipnotis anda, untuk 

patuh meminum obat dan menjauhi kopi. 

Contoh lain, saat anda pergi ke pusat 

pembelanjaan,lalu ada sales makanan yang 

datang ke anda, “silahkan pak dicoba gratis”, 

lalu anda mencobanya, dan si sales ini berkata 

lagi “murah, kok pak/ibu, mumpung masa promo 

beli satu dapat dua”. Dan anda pun membeli 

produk itu, nah itu juga HIPNOTIS, apakah anda 

tertidur?apakah anda tidak sadar? 

Anda harus mulai memperluas 

pemahaman tentang HIPNOTIS agar bisa 

keluar dari kotak sempit pikiran anda. 
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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 banyak gambar yang muncul di 

time line akun instagram saya berisi tentang 

valentine atau hari kasih sayang. Hari kasih 

sayang memang tidak harus dirayakan hanya 

di tanggal 14 februari, karena kapanpun juga 

harinya kita harus tetap menebar kasih 

sayang kepada siapapun juga, benar kan? 

Tapi, bagi sebagian pasangan kekasih maka 

tanggal 14 tetap menjadi hari istimewa untuk 

merayakan kasih sayang, bahkan mungkin 

banyak pasangan kekasih yang dulu ketika 

jadian sengaja dibuat tepat pada tanggal 14 

februari.  Bagi anda yang memiliki pasangan 

kekasih tentu senang merayakan hari kasih 

sayang, lalu bagaimana bagi yang sudah 

berpisah, alias sudah berubah status menjadi 

“mantan”, apalagi mantan terindah.  

Pasti banyak diantara anda yang juga 

mengalami cerita cinta yang harus berpisah, 

dan ketika sudah berpisah lantas muncul di 

pikiran anda untuk kembali bersama 

pasangan yang dulu berpisah. Apalagi jika 

waktu dalam menjalani masa cinta itu cukup 

lama sehingga membuat anda tidak bisa 

pindah ke lain hati, alias tidak bisa move 

on. Hal yang wajar kalau anda terus kepikiran 

dengan mantan yang masih anda sayangi. 

Sebenarnya saya menulis artikel tentang 

mantan ini, karena tadi siang ada seorang 

perempuan yang menelepon saya lalu 

bercerita bahwa dia masih sayang dengan 

mantannya, Dulu dia terpaksa berpisah 

karena ditentang oleh keluarga si kekasihnya. 
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“mas firman, saya senang membaca tulisan -

tulisan mas firman tentang pikiran, tentang 

alpha telepati, saya punya masalah yang 

sepertinya bisa selesai dengan ilmu alpha 

telepati, mas fir apa bisa saya mengembalikan 

mantan saya dan mempengaruhi keluarganya 

untuk setuju dengan hubungan kami, saya 

bener-bener sayang dengan dia, saya merasa 

dia adalah hidup saya mas, apakah kasus 

saya ini bisa mas dengan alpha telepati” kata 

perempuan tadi yang menghubungi saya.  

Saya menjawabnya “mbak, alpha 

telepati memang untuk mempengaruhi orang 

lain dengan segala urusan mbak, ada sih 

kasus seperti mbak dan berhasil juga 

mengembalikan mantannya, bahkan kalau di 

kelas AMC banyak lho yang tujuannya untuk 

memanggil lagi mantannya, atau untuk 

menarik pasangan”. 

Selama ini banyak orang menganggap 

bahwa yang namanya mantan adalah 

kenangan dan tidak bisa kembali, padahal 

bisa lho dipanggil kembali dan dibangun 

kembali hubungan cinta seperti dulu. Alpha 

telepati sebagai satu-satunya metode untuk 

mempengaruhi orang lain tanpa bertemu bisa 

sangat membantu bagi anda yang memang 

ingin memanggil kembali mantan terindah 

anda.  

Saya paham anda mungkin merasa 

gengsi jika ingin menghubungi langsung 

melalui sms, telepon atau chat, biasanya 

kalau sudah menjadi mantan bawaannya kan 

jadi minder, malu untuk menghubungi lagi, 

kalaupun anda tahu akun media sosialnya 

maka yang ada hanya melihat-lihat saja status 

dari sang mantan, iya kan? ayo ngaku..hehe.  

Karena alasan seperti itulah, saya membuat 

buku Alpha Telepati, bagi anda yang merasa 

minder, gengsi untuk menghubungi mantan 

duluan maka bisa menggunakan cara yang 

mudah dan cepat yaitu alpha telepati. Setelah 

anda lakukan, maka pasti tiba-tiba mantan 

yang sudah lama tidak menghubungi, eh tiba-

tiba menghubungi anda? dan ajaibnya, dialah 
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yang lebih dulu mengajak anda balikan. 

Dalam nuansa hari kasih sayang maka tentu 

menjadi sebuah momen yang pas untuk 

merajut kembali cinta yang dulu sempat 

terputus, sempat terganjal. 

  

Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa 

menghalangi cinta anda kepada orang 

yang anda cintai, kalau anda benar-benar 

mau menggunakan kekuatan Pikiran anda 

seutuhnya.   
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Memiliki seorang anak membuat kita 

merasa senang, karena merasa dititipi oleh 

Tuhan. Karena anak adalah titipan anak maka 

titipan itu harus dijaga dan dirawat dengan 

penuh tanggung jawab dan penuh perhatian, 

sebagai orang tua tentu kita merasa senang 

jika melihat anak-anak kita memiliki prestasi 

yang memuaskan khususnya dalam hal 

akademik. Walaupun akademik saja juga tidak 

bagus, namun dengan prestasi akademik 

yang memuaskan membuat anak-anak 

menjadi percaya diri untuk bergaul sehingga 

dapat membuat prestasi non-akademik 

lainnya. 

Dalam hal akademik, yang dijadikan 

tolak ukur prestasi adalah nilai hasil ulangan 

pelajaran disekolah. Untuk mendapat nilai 

yang memuaskan maka hal yang utama harus 

dimiliki oleh anak kita adalah semangat untuk 

mau belajar, dengan kemauan besar untuk 

belajar maka anak akan menjadi mudah 

dalam mempelajari berbagai hal yang terlihat 

susah dan membingungkan. 

Tapi, tidak semua anak memiliki semangat 

yang sama untuk belajar, apalagi dengan 

pergaulan yang ada di jaman saat ini, 

membuat anak-anak tidak tertarik untuk 

belajar, melainkan lebih tertarik untuk 

bermain. Nah..akibatnya ketika seorang anak 

lebih tertarik untuk bermain maka efeknya 

adalah fokus dari pikiran seorang anak akan 

teralihkan ke masalah permainan, apalagi 

yang namanya permainan tentu penuh 
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dengan warna dan rasa asyik maka anak akan 

betah menikmatinya sampai lupa waktu. 

Lalu bagaimana caranya agar anak 

kita kembali semangat untuk belajar?  

Berikut ada 5 langkah yang bisa 

membantu untuk membuat anak kita kembali 

semangat belajarnya, langkah-langkah berikut 

dapat anda diskusikan dengan pasangan 

anda bagaimana baiknya untuk diterapkan 

kepada anak. 

1. Ceritakan masa lalu anda, tentu 

sebagai orang tua kita pernah 

mengalami masa-masa untuk belajar, 

nah anda bisa ceritakan bagaimana 

dulu anda belajar? kalau anda 

termasuk anak-anak yang dulu malas 

belajar, maka anda ceritakan kepada 

anak anda bahwa anda menyesal tidak 

mau rajin belajar, cara ini efektif saat 

anda ceritakan malam hari sebelum 

tidur dengan gaya berdongeng 

sehingga bisa efektif menembus 

pikiran bawah sadar anak. 

2. Berjanji memberikan reward, anak-

anak sangat suka dengan hadiah 

apapun itu bentuknya, maka sebagai 

orang tua anda dapat memberikan 

tantangan berupa hadiah yang 

diberikan jika anak kita mencapai suatu 

prestasi tertentu. Misal, jika semester 

ini anak kita bisa mendapat nilai 9 

disemua mata pelajarannya maka anda 

janjikan dia sebuah gadget misalnya. 

3. Bertanya tentang pelajaran yang dia 

sukai, tanyakan kepada anak kita 

pelajaran-pelajaran yang dia sukai atau 

yang dianggap menarik. Dengan 

menanyakan hal yang menarik maka 

pikiran anak akan terus diisi oleh hal-

hal yang menarik. Nah, dari pelajaran 

pelajaran yang dia sukai, maka kita 

sebagai orang tua berusaha 

memberikan dia fasilitas yang 

mendukungnya. 

4. Ingatkan pelajaran disaat bermain atau 

rekreasi, disaat anda sedang bermain 

atau berwisata maka anda dapat 

bertanya tentang pelajarannya. Contoh 

misalnya, saat anda berwisata ke 

taman dan melihat ada kupu-kupu, lalu 

anda bisa bertanya kepada anak anda 

bagaimana proses metamorfosisi 

kupu-kupu, dengan contoh yang jelas 

maka anak-anak akan lebih tertarik. 

Atau saat bermain di danau, kita bisa 

bertanya kepada anak kita, mengapa 

kapal itu bisa mengapung, kita bisa 

menjelaskan juga sambil 

menghubungkan dengan pelajaran dia 

disekolah. 

5. Perkuat impian atau cita-cita anak 

dengan membuatkan sebuah foto 

sesuai dengan impiannya. Jika anak 

anda begitu mengidolakan sosok polisi 

maka buatlah sebuah foto anak anda 

dengan pakaian polisi lalu tulislah 

dibawah foto itu nama anak anda tetapi 

dengan pangkat tertinggi, misal 

Jenderal X…taruhlah foto itu dikamar 

anak yang mudah dilihat kapanpun, 

tujuannya adalah agar pikiran bawah 

sadar terus mengenali impian itu 
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sehingga bisa membantu menjadi 

kenyataan. 

 

Peran orang tua sangat penting dalam 

pembentukan karakter anak, maka dari itu 

bekalilah diri anda dengan metode-metode 

“parenting” yang mampu memberdayakan 

anak anda menjadi pribadi yang maksimal. 
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BIOGRAFI JENDERAL AHMAD YANI 

Tokoh satu ini terkenal sebagai salah 

satu pahlawan Revolusi Indonesia. Jenderal 

TNI Anumerta Achmad Yani lahir di Purworejo, 

19 Juni 1922 dan wafat di Lubang Buaya, 

Jakarta, 1 Oktober 1965.  Pendidikan formal 

diawalinya di HIS (setingkat Sekolah Dasar) 

Bogor, yang diselesaikannya pada tahun 1935. 

Kemudian ia melanjutkan sekolahnya ke MULO 

(setingkat Sekolah Menegah Pertama) kelas B 

Afd. Bogor. Dari sana ia tamat pada tahun 1938, 

selanjutnya ia masuk ke AMS (setingkat 

Sekolah Menengah Umum) bagian B Afd. 

Jakarta. Sekolah ini dijalaninya hanya sampai 

kelas dua, sehubungan dengan adanya milisi 

yang diumumkan oleh Pemerintah Hindia 

Belanda. 

Achmad Yani kemudian mengikuti 

pendidikan militer pada Dinas Topografi Militer 

di Malang dan secara lebih intensif di Bogor. 

Dari sana ia mengawali karir militernya dengan 

pangkat Sersan. Kemudian setelah tahun 1942 

yakni setelah pendudukan Jepang di Indonesia, 

ia juga mengikuti pendidikan Heiho di Magelang 

dan selanjutnya masuk tentara Pembela Tanah 

Air (PETA) di Bogor. 

Jenar, Purworejo, Jawa Tengah, pada 19 

Juni 93 tahun yang lampau (1922), tepatnya di 

sebuah kompleks pabrik gula lahir seorang bayi 

lelaki dari pasangan Wongsoredjo dan Murtini. 

Bayi itu diberi nama Achmad Jani (EYD: Ahmad 

Yani) yang kelak, menjadi figur besar dan turut 

mengubah jalanya sejarah bangsa ini. 

Ahmad Yani tumbuh dan besar di Desa 

Rendeng yang berdekatan pula dengan sebuah 

kawasan bernama Bagelen. Kawasan di mana 

pada masa yang lebih lampau, Pangeran 

Diponegoro punya sekira 3 ribu prajurit yang 

berasal dari daerah ini. Benang merah 

keprajuritan orang-orang Bagelen, Rendeng, 

dan Jenar bak diteruskan oleh Ahmad Yani. 

BIODATA JENDERAL ACHMAD YANI 
 
Nama  : Achmad Yani 
Riwayat hidup : 
• HIS (setingkat SD) Bogor, tamat tahun 

1935 
• MULO (setingkat SMP) kelas B Afd. 

Bogor, tamat tahun 1938 
• AMS (setingkat SMU) bagian B Afd. 

Jakarta, berhenti tahun 1940 
Pendidikan Militer  : 

• Pendidikan militer pada Dinas Topografi 
Militer di Malang 

• Pendidikan Heiho di Magelang 
• Tentara Pembela Tanah Air (PETA) di 

Bogor 
• Command and General Staf College di 

Fort Leaven Worth, Kansas, USA, tahun 
1955 

• Spesial Warfare Course di Inggris, tahun 
1956 

Riwayat Karir : 
Jabatan terakhir : Menteri Panglima 
Angkatan Darat (Men/Pangad) sejak tahun 
1962 
Bintang Kehormatan  : 
• Bintang RI Kelas II 
• Bintang Sakti 
• Bintang Gerilya 
• Bintang Sewindu Kemerdekaan I dan II 
• Satyalancana Kesetyaan VII, XVI 
• Satyalancana G:O.M. I dan VI 
• Satyalancana Sapta Marga (PRRI) 
• Satyalancana Irian Barat (Trikora) 
• Ordenon Narodne Armije II Reda 

Yugoslavia (1958) 
Tanda Penghormatan  : Pahlawan 
Revolusi 
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Mengenang Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani 

tidaklah pas jika hanya menggali tentang 

sosoknya di berbagai literatur yang ada. 

Kenangannya bisa langsung dilihat di bekas 

rumah dinasnya di Jalan Lembang Nomor D58, 

Jakarta Pusat, yang sekarang difungsikan 

sebagai Museum Sasmitaloka Pahlawan 

Revolusi Ahmad Yani. 

Beruntung  bisa mengenal lebih dekat 

sosok Jenderal Ahmad Yani langsung dari 

penuturan putri ketiganya, Amelia Ahmad Yani, 

belum lama ini. Sambutan hangat didapati untuk 

bisa berbincang di ruang tengah, tepatnya di 

meja makan yang dulu, biasa dipakai Ahmad 

Yani menandatangani berbagai surat penting, 

juga tempat anak-anaknya belajar. 

“Beliau memang seorang prajurit, ahli 

strategi perang sejak masuk PETA (Pembela 

Tanah Air) di Bogor. Dia juga pandai main 

‘Sendai’, olahraga Jepang dengan pedang 

samurai. Karena pandainya itu, dia bisa lulus 

dengan baik dan diberi pedang (gunto) yang 

paling panjang. Itu diakui Pak Sarwo Edhie 

(Wibowo),” tutur Amelia mengawali 

pengisahannya tentang Ahmad Yani. 

“Setelah itu Bapak kembali ke Magelang. 

Dia memimpin Brigade XIX Kuda Putih, kuda 

kendaraannya Diponegoro. Saya pernah baca 

bahwa ternyata Diponegoro pernah mengambil 

3 ribu putra Bagelen, termasuk eyang buyut 

saya.Di situ saya tahu orang-orang Bagelen 

seperti ayah saya, adalah orang-orang prajurit. 

Sampai hari ini, Kodam IV Diponegoro 

simbolnya kuda putih. Jadi, banyak sejarah di 

Angkatan Darat (TNI AD) ini dimulai oleh ayah 

saya,” tambahnya. 

Hal yang pasti karier Ahmad Yani tak 

berhenti sampai di masa Revolusiatau ketika 

menerima penyerahan Magelang dari tangan 

Belanda, tapi juga diteruskan hingga 

mendirikan pasukan Banteng Raiders dalam 

rangka menumpas Darul Islam/Tentara Islam 

Indonesia (DI/TII) di Jawa Tengah. 

Kariernya kian melesat setelah 

penumpasan DI/TII, memimpin Operasi 17 

Agustus untuk mengatasi PRRI (Pemerintahan 

Revolusioner Republik Indonesia), hingga 
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perebutan Irian Barat. Sejak itu, Ahmad Yani 

jadi salah satu perwira TNI AD yang paling 

disenangi Presiden Soekarno. 

Di satu pihak setelah selesai sengketa 

Irian Barat, Partai Komunis Indonesia mulai 

unjuk gigi. Seruan-seruan anti barat yang pro-

Amerika Serikat dikutuk. Termasuk, Ahmad 

Yani ikut diungkit-ungkit berbagai isu, lantaran 

disekolahkan ke pendidikan komando di AS. 

“Hampir setiap hari (PKI) bikin aksi terus 

di Stadion Senayan (kini Gelora Bung Karno), 

bikin rapat raksasa. Tentara seperti ayah saya 

ini yang sekolah komando di Amerika, disebut 

Jenderal Pentagon yang berkulit sawo matang,” 

paparnya lagi. 

“Beliau sempat diisukan pengkhianat 

(oleh PKI). Bapak kan memimpin dewan 

jenderal yang memang biasanya untuk 

membahas kenaikan pangkat perwira. Tapi isu 

itu dibuat-buat PKI, difitnah bahwa dewan 

jenderal untuk menggulingkan Soekarno. Nah, 

akhirnya pecahlah itu G30S (Gerakan 30 

September 1965),” sambung Amelia. 

Dalam gerakan itulah, Letjen Ahmad 

Yani jadi salah satu korban, ditembak pasukan 

Tjakrabirawa di rumahnya sendiri. Selang 

beberapa hari, jasad Letjen Ahmad Yani 

ditemukan bersamaan dengan sejumlah 

jenderal lainnya di Lubang Buaya, Jakarta 

Timur. 

Titel “Pahlawan Revolusi” disematkan 

dan pangkatnya dinaikkan secara anumerta 

menjadi Jenderal penuh setelah disemayamkan 

di Taman Makam Pahlawan Kalibata. 

 

Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) di 

Cimahi Jawa Barat. 

Bentuk penghormatan akan sosoknya 

tak hanya diabadikan di museum ini, tapi juga 

sebuah masjid “Ahmad Yani” yang tak jauh dari 

museum, pada sebuah kapal TNI AL “KRI 

Ahmad Yani 351”, Bandara Achmad Yani di 

Semarang, serta Universitas Jenderal Achmad 

Yani (Unjani) di Cimahi Jawa Barat. 

Berbagai prestasi pernah diraihnya pada 

masa perang kemerdekaan. Achmad Yani 

berhasil menyita senjata Jepang di Magelang. 

Setelah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) 

terbentuk, ia diangkat menjadi Komandan TKR 

Purwokerto. ketika Agresi Militer Pertama 

Belanda terjadi, pasukan Achmad Yani yang 

beroperasi di daerah Pingit berhasil menahan 

serangan Belanda di daerah tersebut. Maka 

saat Agresi Militer Kedua Belanda terjadi, ia 

dipercayakan memegang jabatan sebagai 

Komandan Wehrkreise II yang meliputi daerah 

pertahanan Kedu. Setelah Indonesia mendapat 

pengakuan kedaulatan, ia diserahi tugas untuk 

melawan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam 

21 | Edisi September  2017 

| Inspirasi Tokoh 



 

Indonesia) yang membuat kekacauan di daerah 

Jawa Tengah. Ketika itu dibentuk pasukan 

Banteng Raiders yang diberi latihan khusus 

hingga pasukan DI/TII pun berhasil dikalahkan. 

Seusai penumpasan DI/TII tersebut, ia kembali 

ke Staf Angkatan Darat. 

Setiap pergantian Kasad dengan segala 

dinamikanya memang selalu menarik diikuti. Di 

era Orde Lama, ada cerita menarik soal 

Jenderal Achmad Yani yang diangkat menjadi 

Kasad oleh Presiden Soekarno 28 Juni 1962. 

Saat itu Soekarno mengangkat Kasad 

Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai Kepala 

Staf Angkatan Bersenjata (Kasab). Secara 

jabatan, Nasution mendapat promosi. Tetapi 

secara kewenangan, Nasution seperti dilucuti. 

Ibaratnya, Kasab hanya mengurus administrasi, 

tidak lagi memegang komando pasukan. 

HubunganSoekarno dan Nasution memang tak 

begitu serasi. 

Soekarno meminta Nasution 

menyerahkan sejumlah nama perwira tinggi TNI 

AD. Nasution mengajukan sejumlah nama, 

semuanya ditolak Soekarno . Presiden malah 

meminta nama-nama lain. Nasution pun 

mengajukan calon-calon lain. Ada Mayor 

Jenderal Ahmad Yani di posisi paling buncit.  

Yani memang tergolong jenderal junior. 

Itulah kenapa Nasution tak memasukkannya ke 

dalam daftar pertama. Tapi justru Soekarno 

akhirnya memilih Yani. 

Saat itu Yani menjabat Kepala Staf 

Gabungan Komando Tertinggi (KOTI) 

pembebasan Irian Barat.  Yani juga menjadi juru 

bicara tunggal Panglima Tertinggi soal Irian 

Barat. Hampir setiap hari dia rapat dengan 

Soekarno di Istana. Hubungan mereka 

kemudian memang erat. Setelah menjabat 

Kasad, hubungan Yani dan Soekarno makin 

akrab.  

 

Buku Achmad Yani Tumbal Revolusi terbitan 

Galang Press. 

"Banyak yang bilang bapak jadi anak emas 

Presiden Soekarno ," kata putri Yani, Amelia A 

Yani dalam buku Achmad Yani Tumbal Revolusi 

terbitan Galang Press. 

Di sisi lain, Nasution dan Yani malah 

sering berdebat. Keduanya kerap berbeda 
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pendapat soal pembangunan Angkatan Darat. 

Yani dikenal tegas, blak-blakan dan jarang 

basa-basi. 

Di masa kepemimpinan Yani, Angkatan 

Darat disibukkan Operasi Trikora merebut Irian 

Barat dari Belanda. Setelah itu Operasi Dwikora 

menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. 

Di sela-sela itu, Amelia Yani mengingat 

hubungan ayahnya dan Presiden Soekarno 

sangat dekat. Amelia mengingat Soekarno ikut 

peduli dengan renovasi rumah Yani di Menteng. 

Soekarno juga sering mengajak Yani ikut dalam 

kunjungan ke daerah. Bahkan menyempatkan 

hadir saat syukuran rumah Yani. 

"Hari Minggu pun Bapak dan Ibu sering 

menemani Bung Karno dan ibu Hartini ngobrol-

ngobrol di Istana Bogor," kenang Amelia. 

 

Amelia A Yani  

Perkembangan politik meniupkan angin 

panas ke Jakarta. Partai Komunis Indonesia 

makin kuat. Merasa mendapat angin dari 

Soekarno , PKI makin melebarkan sayapnya. 

Hanya satu ganjalan mereka. Angkatan Darat di 

bawah Yani terang-terangan menolak segala 

kebijakan negara yang dipengaruhi PKI. 

Yani menolak mentah-mentah 

permintaan Ketua CC PKI Dipa Nusantara Aidit 

yang meminta buruh dan kaum tani 

dipersenjatai. Kemudian beredar isu Dewan 

Jenderal dan dokumen asing yang menyebut 

kolaborasi sejumlah jenderal AD dengan Barat. 

Berlawanan dengan Soekarno dan PKI yang 

cenderung ke negara Blok Timur seperti 

Tiongkok dan Soviet. Yani dan kelompoknya 

disebut akan mengkudeta Soekarno . 

Perlahan hubungan Soekarno dan Yani 

pun menjauh. Hubungan mereka tak semesra 

dulu. Puncaknya Soekarno berencana 

memanggil Yani ke istana. Dia berniat 

mengganti Yani dengan Jenderal Moersjid. Yani 

tak pernah tahu soal itu. 

Sejarah berkata lain. Yani tak pernah 

datang ke Istana menemui Soekarno. Pukul 

04.30 WIB, sepasukan tentara datang 

menjemput Yani. Yani diminta menghadap 

Soekarno. Karena sudah ada rencana hendak 

ke Istana, Yani tak curiga. Dia meminta waktu 

berganti pakaian dengan seragam dinas. 

"Tak usah ganti baju, jenderal!" bintara 

Tjakrabirawa itu membentak. 

Yani marah. Masak bintara berani kurang 

ajar pada jenderal. Dia berbalik dan 

menempeleng prajurit itu.  

Melihat peristiwa tersebut, seorang 

prajurit lain memberondong tubuh Yani dengan 

senapan otomatis. Sang jenderal pun tewas 

berlumuran darah. 
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Gerombolan prajurit itu menyeret 

jenazah Yani. Membawanya pergi, tapi bukan 

ke Istana. Mereka pergi ke Timur Jakarta, 

sebuah tempat bernama Lubang Buaya. 

Korban subuh berdarah itu tak cuma 

Yani. Lima jenderal dan satu letnan menjadi 

korban gerakan 30 September pimpinan Letkol 

Untung Syamsuri itu. Sebuah episode paling 

kelam dalam sejarah Indonesia. 

Lubang Buaya  

Akhir tragis seorang jenderal yang 

pernah jadi kesayangan Soekarno. Pada tahun 

1955, Achmad Yani disekolahkan pada 

Command and General Staff College di 

Fort Leaven Worth, Kansas, USA selama 

sembilan bulan. Pada tahun 1956, ia juga 

mengikuti pendidikan selama dua bulan pada 

Spesial Warfare Course di Inggris. Tahun 1958 

saat pemberontakan PRRI terjadi di Sumatera 

Barat, Achmad Yani yang masih berpangkat 

Kolonel diangkat menjadi Komandan Komando 

Operasi 17 Agustus untuk memimpin 

penumpasan pemberontakan PRRI dan 

berhasil menumpasnya. Hingga pada tahun 

1962, ia diangkat menjadi Menteri/Panglima 

Angkatan Darat. 

Achmad Yani selalu berbeda paham 

dengan PKI (Partai Komunis Indonesia). Ia 

menolak keinginan PKI untuk membentuk 

Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan tani 

yang dipersenjatai. Oleh karena itu, ia menjadi 

salah satu target PKI yang diculik dan dibunuh 

di antara tujuh petinggi TNI Angkatan Darat 

melalui Pemberontakan G30S/PKI (Gerakan 

Tiga Puluh September/PKI). Achmad Yani 

ditembak di depan kamar tidurnya pada tanggal 

1 Oktober 1965 (dinihari). Jenazahnya 

kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta 

Timur dan dimakamkan secara layak di Taman 

Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. 

Achmad Yani gugur sebagai Pahlawan 

Revolusi. Pangkat sebelumnya sebagai Letnan 

Jenderal dinaikkan satu tingkat (sebagai 

penghargaan) menjadi Jenderal.  

SUATU SIANG DI GRIYA JENDERAL YANI 

 

30 September 1965, Kamis Kliwon. 

Letnan Jenderal Ahmad Yani baru saja kembali 

dari Palembang. Sebuah jembatan besar hasil 

rancangan Jepang yang menghubungkan dua 

sisi sungai Musi, baru saja ia resmikan. 
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Suasana ibukota dan politik Indonesia pada 

saat itu berada pada titik yang tak tentu, kecuali 

bagi pihak-pihak yang mengetahui akan terjadi 

sesuatu. Dan hanya kuasa Tuhan yang tahu, 

jika malam itu akan menjadi malam terakhir bagi 

sang Jenderal menghirup udara dunia. 

1 Oktober 1965, Jumat Legi, dini hari. 

Gemuruh suara mesin truk pengangkut 

pasukan Cakrabirawabersandi Pasopati 

membelah keheningan ibukota. Suara sepatu 

prajurit berderap memecah senyap. Merangsek 

ke dalam hunian sang jenderal di area Menteng. 

Tak ada perlawanan berarti, belasan prajurit 

memasuki griya, sementara lainnya 

mengepung berjaga. 

“Mana ndoromu?”, hardik tentara yang 

dijawab gelengan pelayan. 

Tak butuh kata lama, berkat putranya, 

sang Jenderal dibangunkan. Dalam kantuk 

yang masih mendera, ia menemui tamunya. 

Kegaduhan kemudian terjadi. Sang Jenderal 

merasa dilancangi, oleh mereka yang belum 

lagi perwira. Pintu terbanting, senapan 

menyalak. Sang Jenderal tumbang di depan 

putranya. Matanya menatap sayu di ambang 

sakarat, ketika para prajurit menyeret tubuhnya. 

Meninggalkan jejak panjang berdarah di atas 

lantai, serta luka di hati sepanjang masa. Pagi 

itu, pukul 04.35 sang Jenderal gugur sebagai 

wira. 

 

Salah satu cuplikan dari film Pengkhianatan 

G30S/PKI, yang menggambarkan adegan 

penculikan jenazah Letnan Jenderal Ahmad 

Yani. 

Sebagai seseorang yang pernah hidup 

dan bersekolah pada masa Orde Baru berjaya, 

tentu saya mengingat detail kejadian itu. Baik 

dari buku-buku, yang kemudian diulang oleh 

guru-guru sejarah dan dipertegas oleh reka 

adegan di film Pengkhianatan G30S/PKI 

besutan sutradara Arifin C. Noer, yang selalu 

diputar setiap malam 30 September pada 

tahun-tahun Presiden Soeharto berkuasa. 

Terhitung sejak masa SD hingga saya lulus 

Sekolah Analis Kimia, saya menjadi penonton 

setia film tersebut. 
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Jembatan Ampera di Palembang, yang 

diresmikan oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani 

pada 30 September 1965. (foto: 

http://www.harindabama.com) 

Museum Sasmitaloka Ahmad Yani 

Setelah bertahun-tahun mengenal cerita 

di seputar kejadian 30 September 1965, dan 

tinggal di seputaran Jabodetabek, akhirnya 

saya menyempatkan diri menyambangi rumah 

Jenderal Ahmad Yani, yang kini dijadikan 

museum. Rumah yang menjadi TKP penculikan 

sang jenderal yang kemudian mengubah 

sejarah bangsa ini. 

Bagi saya, museum tersebut sungguh di 

luar bayangan, bukan bentuknya, melainkan 

skalanya. Saya membayangkan, seorang 

Jenderal apalagi setingkat beliau yang saat itu 

menjabat sebagai Menpangad (Menteri 

Panglima Angkatan Darat – setara dengan 

Kepala Staff Angkatan Darat, saat ini) tentu 

akan tinggal pada rumah gedongan yang jauh 

lebih besar. Namun, museum yang pada saat 

kejadian merupakan kediaman pribadi beliau, 

ternyata ukurannya lebih kecil dan terkesan 

sederhana.

Bagian depan Museum Sasmitaloka Jenderal 

Ahmad Yani. 

Pada awalnya museum ini merupakan 

rumah pribadi keluarga Jenderal Yani. Namun 

sejak 1 Oktober 1966, Ibu Yayu Ahmad Yani 

yang merupakan istri beliau, menyerahkan 

rumah tersebut kepada TNI Angkatan Darat 

untuk dijadikan sebagai museum. Dimana 

peresmiannya dilakukan oleh Letnan Jenderal 

Soeharto, yang pada saat itu menjabat sebagai 

Menpangad menggantikan Jenderal Yani. 

Sejatinya Jenderal Yani mendapatkan 

fasilitas sebuah rumah dinas dari negara, pada 

saat menjabat posisi Menpangad. Namun, 

beliau merasa aura rumah dinas yang berlokasi 

di Taman Suropati itu terlalu menekan. 

Bayangan akan tumpukan pekerjaan seolah-

olah menyertai hingga ke dalam rumah, bila 

beliau tinggal di sana. Itulah alasannya, 

mengapa beliau memilih tinggal di rumah 

pribadinya yang lebih sederhana. 

Rumah tersebut hanya mememenuhi 

sekitar setengah dari luas lahan yang berukuran 

1300 meter persegi. Terletak agak ke dalam, 

dengan taman-tamah yang mengitari 

sekitarnya. Bangunannya bergaya art deco, 

beratap limas dan tanpa tingkat. 
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Plakat peresmian Museum Sasmitaloka Ahmad 

Yani, dan tempat gugurnya sang jenderal di 

tengah rumah. 

Siang itu tak ada pengunjung lain kecuali 

saya. Seorang petugas yang berjaga kala itu -

mas Wawan namanya- menerima kedatangan 

saya di pos jaga. 

“Perlu saya temani gak mas?”, tanyanya. 

“Oh gak usah mas, ini kunjungan saya 

yang kedua. Saya cuma mau motret aja, untuk 

melengkapi materi blog” 

Setelah bertanya-tanya tentang blog itu 

apa, dan sebagainya, ia mempersilahkan saya 

untuk melakukan solo tour di museum tersebut. 

Dengan sebuah pesan, yang sangat ia 

tekankan. 

“Silahkan kalau mau motret bagian mana 

saja. Tapi tolong ya, jangan foto koleksi di 

kamar bapak. Alasannya? Pribadi. Okey?”, 

ujarnya. 

Solo tour itu tidak saya mulai dari pintu depan 

rumah atau museum, melainkan melalui pintu 

samping yang mengarah ke dapur. Melalui pintu 

itulah pasukan yang ditugaskan untuk menculik 

Jenderal Yani masuk, pada pagi dini hari 1 

Oktober 1965. Dan pintu itu pulalah yang 

menjadi saksi diseretnya tubuh beliau yang 

sedang sekarat berdarah-darah pada fajar yang 

kelam itu. 

Area pamer foto, kini.  

Pohon Kamboja  
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Melalui pintu di kiri itulah gerombolan penculik 

Jenderal Yani, masuk ke dalam rumah. Konon 

di bawah pohon Kamboja ini jenazah Jenderal 

Yani sempat di’istirahat’kan sebelum diangkut 

ke atas mobil penculik. Area itu kini 

dialihfungsikan menjadi ruang tunggu dan 

pameran foto.  

Puluhan gambar yang merekam kegiatan 

Jenderal Yani di masa hidupnya dipampang 

dalam kotak-kotak kaca, termasuk foto-foto dari 

jenazah beliau dan koleganya paska ditemukan 

di sumur tua di Lubang Buaya. Saya juga 

melihat foto kondisi rumah itu yang 

mengenaskan paska kejadian penculikan, 

dimana jejak darah masih terlihat membekas di 

lantai.  

Dokumetasi keadaan rumah Jenderal Yani 

paska kejadian 1 Oktober 1965. Jejak darah 

yang masih jelas pada ruang tengah rumah 

(gambar kiri). 

Cuplikan film Pengkhianatan G30S/PKI yang 

menggambarkan adegan penembakan 

Jenderal Yani oleh Pasukan Cakrabirawa. 

Meskipun saat ini kondisinya telah rapi, 

namun aura kesedihan dan prihatin tetap saya 

rasakan selama berada di dalamnya. 

Selanjutnya saya mengarah ke dalam ruang 

tengah rumah, melalui selasar kecil selebar satu 

meter yang pada satu sisinya adalah jendela-

jendela kaca berteralis. Pada selasar inilah 

kegaduhan yang memicu terbunuhnya Jenderal 

Yani terjadi. Dan sebuah pintu kaca dengan 

beberapa lubang bekas peluru pada 

permukaannya membatasi selasar itu dengan 
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ruang tengah rumah. Saya sempat berhenti 

sejenak, sambil membayangkan kejadian pada 

lima puluh tahun yang lalu, di tempat itu.  

Selasar yang menjadi saksi kejadian 

pembunuhan Jenderal Yani. Dan melalui 

selasar inilah para penculik menyeret jenazah 

Jenderal Yani.  

Sebuah copy surat yang ‘romantis’ dari 

Presiden Soekarno untuk Ibu Yayu Ahmad 

Yani, agar ia selalu mendukung perjuangan 

suaminya.  

Ruang ajudan Jenderal Yani. 

Dahulu, ketika Jenderal Yani masih 

menempati rumah tersebut, maka secara resmi 

para tamu harus melalui sebuah ruang tunggu 

dan ruang ajudan pribadi di area penerimaan. 

Baru setelah dipersilahkan, para tamu bisa 

menemui tuan rumah di ruang tamu yang 

terletak lebih ke dalam. Di ruang tamu itulah, 

pada malam 30 September 1965, Mayor 

Jenderal Basuki Rachmat memberikan 

informasi tentang adanya gerakan yang akan 

mengancam keselamatan jiwa Jenderal Yani. 

Namun, Jenderal Yani justru menyangsikan 

kebenaran berita tersebut. Beliau tak 

menyangka, jika berita tersebut sakhih adanya. 

Ruang tamu rumah Jenderal Yani. 

Saya mengingat sebuah tayangan di Youtube 

yang mendokumentasikan wawancara Ibu 

Amelia Yani (salah seorang putri beliau) tentang 

sang jenderal. Beliau mengenang ayahnya 

sebagai sosok yang sangat dekat dengan 

keluarga dan putra putrinya. Bila sedang santai 

di rumah, Jenderal Yani sering menghabiskan 

waktu bersama dengan putra putri nya di ruang 

tengah keluarga. Mereka menonton televisi 

bersama, atau sang jenderal bersantai sembari 

menyesap cerutu dari atas kursi goyangnya di 

sudut minibar. 
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Kesederhanaan rumah sang jenderal 

juga terlukis dari letak serta ukuran ruang tidur 

keluarga. Tiga kamar yang luasnya tak 

seberapa, demi menampung sang jenderal 

beserta istri dan kedelapan putra putri mereka. 

Ketiga kamar tersebut memiliki pintu yang 

sangat berdekatan satu dengan lainnya. 

Ruang tengah keluarga, tempat Jenderal Yani 

sering menghabiskan waktu bersama keluarga. 

Ironisnya di tempat ini pula beliau meregang 

nyawa.  

Dinding ruang tengah rumah, yang kini dipenuhi 

piagam penghargaan Jenderal Yani beserta 

foto para pahlawan revolusi.  

 (kiri): Mengintip kamar sang jendral dari 

kejauhan. (kanan): Kondisi salah satu kamar 

putra putri beliau. 

Satu cerita menarik tersimpan di dalam 

kamar sang jenderal, dimana terdapat sebuah 

retakan panjang dari ujung atas di dekat langit-

langit melintang sepanjang dua meteran pada 

dinding. Garis retakan itu terbentuk akibat 

sambaran petir yang menimpa rumah itu, 

sekitar satu minggu sebelum upacara serah 

terima jabatan Menpangad dari Letnah Jenderal 

A. H. Nasution kepada beliau. Jejak petir yang 

tentunya terjadi akibat fenomena alam yang 

seharusnya dapat terjelaskan secara ilmiah itu, 

kini dihubung-hubungkan dengan berbagai 

kisah supranatural dan firasat pertanda akan 

terjadinya sesuatu di kemudian hari. 
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Foto-foto Jenderal Yani dan istrinya, semasa 

hidup. 

Di kamar itu pula tersimpan beberapa 

memorabilia yang menyimpan ratusan cerita 

lainnya. Seperti gaji terakhir beliau sebesar Rp 

120,- yang belum sempat diserahkan kepada 

istrinya, dan ditemukan masih tersimpan di 

salah satu saku bajunya. Lalu senapan bermerk 

Thompson beserta beberapa butir dan 

selongsong peluru yang menghabisi nyawa 

Jenderal Yani di rumah tersebut. Hingga 

senapan yang menghabisi nyawa pucuk 

pimpinan PKI kala itu, Dipa Nusa Aidit. Saya 

tidak mengerti mengapa senapan satu itu 

disimpan di situ, meskipun secara gambaran 

besar riwayat Aidit berkaitan dengan kejadian di 

akhir tahun 1965 itu, namun rasanya tetap 

terlalu acak. 

Dokumentasi kegiatan Jenderal Yani semasa 

aktif dalam dinas ketentaraan, yang dipamerkan 

di dalam museum. 

 

Dokumentasi dari Ibu Yayu Ahmad Yani yang 

selalu setia menyertai kegiatan suami beliau.  

Foto dan secarik jurnal Jenderal Yani tertanggal 

18 January 1965, berisi alasannya menjadi 

prajurit dan patriot bangsa. “Kenapa saja 

menjadi pradjurit? Karena saja Patriot. Kenapa 

saja patriot? Karena saja tjinta tanah air saja. 

(Jenderal Ahmad Yani – 18 Januari 1965)”. 

Jas Merah! 

Meskipun sejak tahun 1965 hingga akhir 

periode Orde Baru berkuasa, kisah dibalik 

kejadian berdarah itu telah dicatatkan berulang 
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kali. Namun sejatinya hingga kini, ratusan 

misteri masih menjadi daerah abu-abu yang 

belum terjelaskan. Belum ada buku putih yang 

benar-benar bersih dianggap sebagai catatan 

sakhihdari pusaran sejarah itu. Sejumlah 

kesaksian masih berkelindan dan bersaling-

silang, menimbulkan kontroversi serta polemik 

yang tak berkesudahan. 

Namun itu tidak boleh dijadikan 

pembenaran terhadap alasan untuk melupakan 

kejadian tersebut. Terutama dari benak 

generasi muda. Itu adalah sejarah, sesuatu 

yang mengandung hikmah dan bisa 

memberikan pelajaran bagi kita semua. 

Dokumentasi Presiden Soekarno sedang 

berbincang dengan Menpangau Marsekal 

Madya Omar Dhani dan Menpagad Letnan 

Jenderal Ahmad Yani. Tiga tokoh ini tergilas 

sejarah akhir Orde Lama. Diculik, ‘dibunuh’ dan 

direkayasa sebagai pesakitan. 

Harus diakui, bahwa episode gelap akhir 

Orde Lama ini mulai menjadi kisah yang 

mengabur di benak generasi muda, terutama 

paska Orde Baru. Seperti ketika saya hendak 

menyudahi solo tour tersebut.  

Mungkin kita harus kembali diingatkan, 

pada pesan besar Presiden Soekarno. Jas 

Merah! Jangan sekali-kali melupakan sejarah! 

Museum Sasmitaloka Pahlawan Revolusi 

Jenderal TNI Ahmad Yani 

Jl. Lembang Terusan no. 58 D 

Menteng – Jakarta Pusat 

Jakarta 10310 

Tulisan diambil dari 

https://bartzap.com/2015/09/30/suatu-siang-

di-griya-jenderal-yani/ 
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Di dalam kehidupan, tentu kita akan 

menghadapi yang namanya persoalan dan 

masalah. Itu merupakan bagian tak 

terpisahkan yang melengkapi indahnya 

kehidupan. Tapi, terkadang hal tersebut dapat 

juga membuat pikiran menjadi stres jika kita 

tidak mampu mengontrolnya. Stres adalah 

suatu kondisi dimana pikiran seseorang tidak 

mampu menghadapi tekanan yang dialami 

karena sesuatu hal. Ini mengakibatkan 

tindakan seseorang tersebut menjadi kurang 

terkontrol dan terganggunya sistem 

metabolisme tubuh yang menimbulkan 

berbagai penyakit. Oleh karena itu, penting 

bagi kita untuk melakukan sesuatu untuk 

menghilangkan stres. Berikut ini berbagai hal 

yang dapat kita lakukan untuk menghilangkan 

stres. 

 

 

Berpikir Positif  

  

Didalam pikiran yang sehat tak terdapat stres 

yang hinggap 

Sumber dari stres adalah pemikiran. 

Jika terlalu sering menekan pikiranmu dengan 

banyak memikirkan hal-hal yang negatif, 

seperti curiga, cemas, dan sebagainya, maka 

bukan tidak mungkin kamu akan mengalami 

stres. Untuk mengurangi kemunginan 

tersebut, mulailah kebiasaan berpikir hal-hal 

positif agar kamu selalu mendapat 
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ketenangan hati. Jadi, ketika kamu sedang 

tertimpa musibah atau sedang kepikiran hal-

hal yang belum terjadi maka berpikirlah 

optimis dan terus memikirkan hal-hal yang 

bagus. Justru dengan berpikir positif kamu 

akan menemukan hikmah dari kejadian buruk 

yang kamu alami. Berpikir positif juga 

membuatmu jadi lebih sering bersyukur. 

Dengan begitu, dunia terasa lebih indah. 

Mendengar Musik 

  

Musik dapat membuatmu lebih bersemangat 

Tentunya kamu sudah tau dong bahwa 

musik dapat menghilangkan stres. Bahkan 

sebagian dari kita yang pada waktu stres akan 

langsung refleks mendengarkan musik untuk 

menghilangkannya. Ya, musik memang 

adalah salah satu hal yang dapat 

menghilangkan stres. Hal ini dibuktikan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

University of Maryland School of Medicine 

bahwa mendengarkan musik favorit selama 

30 menit dapat melepaskan zat endorphin 

yang berguna untuk mengurangi stres dan 

juga mengurangi rasa sakit. Selain itu, musik 

bisa juga menjadi mood booster. Karena 

musik dapat membuat relaksasi meningkat, 

membuat otot menjadi tidak tegang, 

memperlambat detak jantung, dan juga energi 

pun bisa meningkat sesuai dengan irama 

musik. Jadi, buat kamu yang lagi stres, galau, 

dan sedih, jangan malah dengerin lagu sedih 

kalau nggak mau semakin larut dalam 

kesedihanmu. 

Meditasi dan Yoga 

 

Meditasi dan Yoga merupakan jurus ampuh 

untuk menghilangkan stres 

Meditasi dan yoga juga dapat 

mengurangi stres. Karena kedua hal ini telah 

terbukti dapat mengoksidasi sel, membuang 

racun, mencegah penyakit, membuat kulit 

lebih cerah, dan juga membuat pikiranmu 

menjadi lebih tenang pastinya. Jadi, coba deh 

membiasakan dirimu untuk melakukan 

meditasi dan yoga setidaknya dua kali 

seminggu. Pasti kamu menjadi lebih sehat dan 

stres tidak akan mudah hinggap di diri kamu. 

 Tertawa 

  

Tertawalah saat stres menguasai pikiranmu 
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Tertawa merupakan obat ampuh yang 

paling mujarab untuk menghilangkan stres. 

Selain bisa mengeluarkan zat endorphin, 

seperti mendengarkan musik atau tertawa 

selama 5 sampai 10 menit juga bisa 

merangsang serotonin dan metanonin untuk 

keluar. Ketiga zat tersebut sangat berguna 

untuk otak sehingga membuat tubuh kita 

menjadi lebih tenang. Tertawa ini tidak hanya 

ampuh untuk menghilangkan stres ringan, tapi 

juga bisa menyembuhkan seseorang yang 

mengalami gangguan mental stres berat. Jadi, 

seperti yang Warkop DKI katakan, tertawalah 

sebelum tertawa itu dilarang. 

Mandi atau Berendam 

  

Mandi dapat membuatmu merasa seperti di 

rahim ibu 

Ternyata selain menyebabkan bau 

badan, jarang mandi itu dapat menyebabkan 

stres. Stres tersebut ditimbulkan dari 

menegangnya otot dan saraf setelah 

melakukan berbagai aktivitas. Jadi, mulailah 

kebiasaan untuk mandi dua kali sehari. 

Karena mandi apalagi berendam 

menggunakan air hangat dapat menciptakan 

suasana yang memicu stimulus tubuh kita 

untuk mengingat suasana saat berada di 

rahim ibu, sehingga dapat memberikan 

ketenangan dan kenyamanan bagi kita. 

Hindari Teknologi 

  

Teknologi terbukti dapat membuatmu stres 

Untuk menghidari stres terjadi pada diri 

kita, sebaiknya kita memulai untuk tidak terlalu 

sering menggunakan teknologi. Karena 

menurut penelitian yang dilakukan oleh 

University of California dan Peneliti US Army, 

mengcek email,sosial media, dan fitur 

teknologi lainnya dapat menyebabkan 

seseorang mengalami stres. Jadi, saat kamu 

mulai mengalami gejala stres maka lebih baik 

kamu mengurangi kontak dengan teknologi 

jika kamu tidak ingin stresmu semakin parah. 

Rekreasi 

 

Berekreasilah dengan orang yang kamu 

sayang agar suasana hatimu menjadi lebih 

rileks 
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Berekreasi merupakan solusi yang baik 

untuk menghilangkan stres. Dengan hal ini, 

kamu dapat terhindar sejenak dari lingkungan 

dan aktivitas sehari-harimu yang 

menyebabkan kejenuhan. Hal ini bagaikan 

tombol refresh dari pikiran yang membuat 

otakmu tidak overload process. Disarankan 

untuk melakukan rekreasi ini bersama orang 

yang kamu sayangi. Karena akan membuat 

suasana menyenangkan sehingga membuat 

hati menjadi lebih rileks. 

Berbagai macam masalah dan 

persoalan memang terkadang dapat 

menguras pikiran sehingga kita menjadi 

tertekan karenanya. Tapi, bukan berarti kita 

harus menjadi stres karena menghadapi 

hal-hal tersebut. Ingat bahwa masalah lah 

yang dapat membuat kita semakin 

berkembang. Jadi, kita tidak boleh kalah 

dan tidak boleh menyerah karena keadaan. 

Ubahlah perspektifmu dan lihatlah sisi 

positifnya, dengan begitu kamu akan 

melihat hikmah yang dapat diambil dari 

masalah yang kamu hadapi sekarang. Jadi, 

stres atau tidak itu pilihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARA MENGHILANGKAN STRES  

Beberapa tips cara menghilangkan 

stres sederhana ampuh. Siapa sih yang tidak 

pernah mengalami stres? hampir semua 

orang pernah mengalaminya. Stres bisa 

disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya 

dikarenakan tekanan pekerjaan, masalah 

keluarga, permadsalahan di lingkungan 

sekitar, masalah di sekolah, dan yang sering 

dialami remaja yaitu seputar percintaan. 

Dalam tahapan tertentu stres bisa saja hilang 

dengan sendirinya seiring dengan meredanya 

permasalahan yang di alami seseorang, 

namun tak jarang juga yang kesulitan 

menghadapinya. Jika stres di abaikan dan 

dibiarkan berlarut-larut tentunya akan 

memberi dampak yang tidak baik bagi 

kesehatan tubuh maupun jiwa maka dari itu 

harus segera disadari dan ditanggulangi 

dengan cara yang tepat. 

 

Ilustrasi Stres dan Cara Mengatasinya – 

Sumber Flickr.Com License (CC) 

Ada banyak cara yang bisa ditempuh 

untunk mengatasi stres semisal dengan pergi 

ke psikolog. Namun tidak semua orang 

mampu melakukannya dikarenakan berbagai 

alasan. Sebenarnya ada beberapa cara 
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sederhana yang bisa dilakukan untuk 

menghilangkan stres. Penasaran mau tau? 

baiklah masbro akan bahas satu persatu. 

Cara Menghilangkan Stres Secara Alami 

 

1. Keluarlah Sejenak , Hirup Udara Segar, 

dan Lihat Pemandangan 

Saat anda dilanda stres maka langkah 

awal yang harus segera anda lakukan adalah 

dengan meninggalkan ruang, tempat, dan 

melepaskan kenatan anda sejenak untuk 

mencari udara segar seketika itu pula. Hal itu 

mampu menenangkan diri anda dari tekanan 

permasalahan yang mampu menggunjang 

kestabilan mental dan jiwa anda. Temukan 

tempat dengan udara yang segar dan memiliki 

pemandangan indah. Jika beban 

permasalahan masih mendera maka dipagi 

harinya anda bisa mencoba berjalan-jalan di 

pagi hari temukan tempat yang sejuk dan 

memiliki pemandangan indah namun terdapat 

sinar matahari pagi. Menurut penelitian 

ternyata saat tubuh terkena matahari pagi 

akan meningkatkan produksi vitamin D yang 

amna kan berdampak pula meningkatkan 

produksi hormon Serotonin dimana hormon ini 

juga dikenal sebagai hormon “Bahagia“, 

dengan demikian anda akan merasa lebih 

baik. 

 

2. Manjakan diri Dengan Mandi atau 

Berendam 

Cara menghilangkan stres selanjutnya 

yaitu dengan memanfaatkan air. Sudah sejak 

lama diyakini bahwa air memiliki efek yang 

sangat baik untuk penyembuhan maupun 

penenangan diri. Saat sesorang berada dalam 

air pikiran akan merasa tenang dan tubuh juga 

merasa sangat nyaman. Hal ini tentunya tak 

terlepas dari stimulus suasana mengingatkan 

tubuh dan fikiran pada keadaan kita saat 

dalam rahim dimana kita merasa sangat 

nyaman dan disayangi. Selain itu efek air 

sendiri memang memberikan ketenangan dan 

kenyamanan bagi tubuh. Lakukan mandi atau 

berendam dengan air hangat di bathub. Jika 

tidak ada maka lakukan mandi dengan air 

hangat dan guyur dengan air secara perlahan 

sembari nikmati setiap basuhan air di tubuh 

anda. Rasakan kenyamanan tersebut 

sehingga anda terlupa dari bebagai kepenatan 

masalah anda. 
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3. Lakukan Olahraga yang Anda Gemari 

“Didalam tubuh yang sehat terdapat 

jiwa yang kuat”, mungkin pribahasa yang satu 

ini sangat cocok sebagai kiasan. Olahraga 

selain baik bagi kesehatan tubuh juga sangat 

baik untuk kesehatan jiwa. Saat anda dilanda 

stres maka olahraga merupakan salah satu 

kegiatan yang bisa dijadikan pilihan untuk 

mengatasinya. Saat berolahraga tubuh kita 

juga meningkatkan produksi hormon 

Endorphin, yaitu hormon yang mampu 

memberi ketenangan bagi pikiran. Apalagi 

olahraga yang dilakukan merupakan olahraga 

kesukaan anda. 

 

4. Tenangkan Diri dan Bayangkan Tempat 

yang Indah Serta Nyaman 

Jika dalam keadaan stres tetapi anda 

tidak mampu meninggalkan ruangan kerja 

untuk sekedar mencari udara segar maka 

anda bisa mencoba untuk menenangkan diri 

dan mengatasinya dengan imajinasi. Kita 

hanya perlu membayangkan tempat yang 

nyaman dan indah seperti pemandangan laut, 

pantai, langit biru, gunung, perbukitan,  atau 

suasana yang anda sukai. Cara mengatasi 

stres yang satu ini memang cukup sederhana 

namun memiliki dampak yang cukup baik bagi 

pikiran agar tidak terlalu tegang. 

 

5. Meditasi maupun Yoga 

Meditasi maupun yoga sudah lama 

dikenal sebagai kegiatan yang sangat baik 

dalam mengontrol emosi dan pikiran. Banyak 

pakar yang mengakui dampak dari meditasi 

dan yoga sangat baik bagi kondisi jiwa 

seseorang. Bahkan menurut hasil penelitian 

melakukan meditasi selama 15 menit sudah 

menyamai kebugaran tubuh saat melakukan 

olahraga selama 1 jam, apalagi bagi pikiran. 

Apabila stres yang menerpa anda dirasa 

semakin berat maaka adabaiknya melakukan 

meditasi secara rutin. Demikian halnya 

dengan yoga, menatasi stres dengan yoga 

cukup dilakukan 5 menit saja dengan teknik 

membuka diri dan melepaskan beban di 

pundak, dada, dan pikiran. 
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6. Bicara dan Berbagi (curhat) Dengan 

Teman, Sahabat, atau Kerabat 

Stres biasanya disebabkan karena 

pikiran terbebani dengan masalah yang 

dihadapi. Semakin besar beban masalah yang 

ditanggung seseorang maka kecenderungan 

untuk semakin stres akan meningkat. Maka 

dari itu berbicara dan berbagi cerita seputar 

permasalahan dengan seseorang memiliki 

dampak yang signifikan dalam mengatasi 

stres. Bahkan menurut penelitian orang yang 

tertutup memiliki presentasi lebih besar 

mudah mengalami stres dari orang yang 

membuka diri dan sering berbicara dan 

berbagi permasalahan dengan orang lain. 

Selain itu berbagi cerita atau curhat dengan 

teman mungkin akan memberikan 

kemungkinan anda mendapat solusi dari 

permasalahan tersebut, meskipun tidak ada 

solusi minimal beban anda sedikit berkurang 

dan terbagi. Hal ini tentu saja dianggap 

sebagai cara menghilangkan stres yang cukup 

manjur dan patut dicoba. 

 

 

 

7. Berhubungan Intim dengan Pasangan 

Tips terakhir cara mengatasi stres ini 

hanya dianjurkan bagi mereka yang sudah 

berumah tangga. Cara ini merupakan cara 

unik namun terbukti mampu menekan kadar 

stres seseorang yaitu dengan berhubungan 

dengan pasangan yaitu suami atau istri 

masing-masing. Mendatangi pasangan saat 

stres bisa dilakukan dengan berbagi cerita dan 

ditutup dengan hubungan mesra. Sudah 

bukan rahasia lagi bahwa sesuatu yang 

menyenangkan merupakan lawan dari stres. 

Bukan itu saja, hubungan intim juga mampu 

meredam kemarahan seseorang, so silahkan 

melakukan cara menghilangkan stres ini 

dengan pasangan resmi anda. 
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| Sugesti dalam Gambar 
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Di sebuah hutan, tinggallah seekor 

serigala pincang. Hewan itu hidup bersama 

seekor harimau yang besar berbadan coklat 

keemasan. Luka yang di derita serigala, terjadi 

ketika ia berusaha menolong harimau yang di 

kejar pemburu. 

Sang serigala berusaha menyelamatkan 

kawannya. Namun sayang, sebuah panah yang 

telah di bidik malah mengenai kaki 

belakangnya. Kini, hewan bermata liar itu tak 

bisa berburu lagi bersama harimau, dan tinggal 

di sebuah gua, jauh dari perkampungan 

penduduk. 

Sang harimau pun tahu bagaimana 

membalas budi.  Setiap selesai berburu, 

dimulutnya selalu tersisa sepotong daging untuk 

dibawa pulang. Walaupun sedikit, sang serigala 

selalu mendapat bagian daging hewan buruan. 

Sang harimau paham, bahwa tanpa bantuan 

sang kawan, ia pasti sudah mati terpanah si 

pemburu. Sebagai balasannya, sang serigala 

selalu berusaha menjaga keluarga sang 

harimau dari gangguan hewan-hewan lainnya. 

Lolongan serigala selalu tampak mengerikan 

bagi siapapun yang mendengar. Walaupun 

sebenarnya ia tak bisa berjalan dan hanya 

duduk teronggok di pojok gua. 

Rupanya, peristiwa itu telah sampai pula 

ke telinga seorang pertapa. Sang pertapa, 

tergerak hatinya untuk datang, bersama 

beberapa orang muridnya. Ia ingin memberikan 

pelajaran tentang berbagi dan persahabatan, 

kepada anak didiknya. Ia juga ingin menguji 

keberanian mereka, sebelum mereka dapat 
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lulus dari semua pelajaran yang diberikan 

olehnya. Pada awalnya banyak yang takut, 

namun setelah di tantang, mereka semua mau 

untuk ikut. 

Di pagi hari, berangkatlah mereka 

semua. Semuanya tampak beriringan, dipandu 

sang pertapa yang berjalan di depan 

rombongan. Setelah seharian berjalan, 

sampailah mereka di mulut gua, tempat sang 

harimau dan serigala itu menetap. Kebetulan, 

sang harimau baru saja pulang dari berburu, 

dan sedang memberikan sebongkah daging 

kepada serigala. Melihat kejadian itu, sang 

pertapa bertanya bertanya kepada murid-

muridnya, "Pelajaran apa yang dapat kalian 

lihat dari sana..?". Seorang murid tampak 

angkat bicara, "Guru, aku melihat kekuasaan 

dan kebaikan Tuhan. Tuhan pasti akan 

memenuhi kebutuhan setiap hamba-Nya. 

Karena itu, lebih baik aku berdiam saja, karena 

toh Tuhan akan selalu memberikan rezekinya 

kepada ku lewat berbagai cara."  
Sang pertapa tampak tersenyum. Sang 

murid melanjutkan ucapannya, "Lihatlah 

serigala itu. Tanpa bersusah payah, dia bisa 

tetap hidup, dan mendapat makanan." 

Selesai bicara, murid itu kini memandang 

sang guru. Ia menanti jawaban darinya. "Ya, 

kamu tidak salah. Kamu memang 

memperhatikan, tapi sesungguhnya kamu buta. 

Walaupun mata lahirmu bisa melihat, tapi mata 

batinmu lumpuh. Berhentilah berharap menjadi 

serigala, dan mulailah berlaku seperti harimau." 

Adalah benar bahwa Tuhan ciptakan 

ikan kepada umat manusia. Adalah benar pula, 

Tuhan menghamparkan gandum di tanah-tanah 

petani. Tapi apakah Tuhan ciptakan ikan-ikan 

itu dalam kaleng-kaleng sardin? Atau, adakah 

Dia berikan kepada kita gandum-gandum itu 

hadir dalam bentuk seplastik roti manis? Saya 

percaya, ikan-ikan itu dihadirkan kepada kita 

lewat peluh dan kerja keras dari nelayan.Saya 

juga pun percaya, bahwa gandum-gandum 

terhidang di meja makan kita, lewat usaha dari 

para petani, dan kepandaian mereka mengolah 

alat panggang roti. 

Begitulah, acapkali memang dalam 

kehidupan kita, ada fragmen tentang serigala 

yang lumpuh dan harimau yang ingin membalas 

budi. Memang tak salah jika disana kita akan 

dapat menyaksikan kebesaran dan kasih 

sayang dari Tuhan. Dari sana pula kita akan 

mendapatkan pelajaran tentang persahabatan 

dan kerjasama. Namun, ada satu hal kecil yang 

patut diingat disana, bahwa: berbagi, menolong, 

membantu sudah selayaknya menjadi prioritas 

dalam kehidupan kita. Bukan karena hal itu 

adalah suatu keterpaksaan, bukan pula karena 

di dorong rasa kasihan dan ingin membalas 

budi. 

Berbagi dan menolong, memang 

sepatutnya mengalir dalam darah kita. Disana 

akan ditemukan nilai-nilai dan percikan cahaya 

Tuhan. Sebab disana, akan terpantul bahwa 

kebesaran Tuhan hadir dalam tindak dan 

perilaku yang kita lakukan. Di dalam berbagi 

akan bersemayam keluhuran budi, keindahan 

hati dan keagungan kalbu. Teman, jika kita bisa 

memilih, berhentilah berharap menjadi serigala 

lumpuh, dan mulailah meniru teladan harimau. 

| Metaphore 

42 | Edisi September  2017 



 
 
 

 

 

 

 

  



 
 

  

 

Biji-bijian sebagai salah satu hasil dari 

tanaman pangan adalah kelompok bahan yang 

sangat penting sebagai sumber bahan pangan. 

Kandungan pati yang tinggi pada biji-bijian 

menjadi sumber energi utama, selain itu juga 

terdapat kandungan protein dan lemak dalam 

biji-bijian. Salah satu bahan pangan penting 

yang termasuk kedalam kelompok biji-bijian 

adalah padi. Hasil panen padi dari sawah 

disebut dengan nama gabah. Gabah yang telah 

diproses atau diolah nantinya akan membentuk 

beras. 

Pengolahan tanaman padi sejak dahulu 

kala sudah di lakukan oleh nenek moyang kita 

hingga saat ini terus berkembang dalam segi 

pengolahan maupun alat-alat yang di gunakan 

untuk mengolah. Dalam perjalanannya, proses 

pengolahan produktifitas lahan mapun produk 

dari tanaman banyak sekali mengalami 

perubahan, mengikuti alur perkembangan 

teknologi. Contoh misalkan dulu sebelum ada 

alat-alat mekanisasi pertanian berupa motor 

bakar, para petani menggunakan alat 

sederhana dalam proses pengolahan seperti 

misalkan cangkul, sengkuit, ani-ani, sabit, dan 

lain sebagainya. Namun sekarang setelah 

kemajuan teknologi terkini, para petani di 

mudahkan dengan adanya alat-alat mekanisasi 

pertanian seperti, power threser untuk 

perontokan bulir padi, mesin pemotong rumput 

sebagai pengganti sengkuit, reaper sebagai 

pengganti sabi, dan lain sebagainya. Semua 

teknologi ini di buat dengan tujuan 

memudahkan para petani dalam proses 

pengolahan padi maupun penanganan pasca 

panen. Pengolahan padi yang dilakukan secra 

modern, identik dengan penggunaan alat-alat 

bantu yang maju, misalnya penggunaan mesin. 

Sedangkan pengolahan secara tradisional 

dikenal secara umum merupakan pengolahan 
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yang dilakukan secara sederhana tanpa adanya 

bantuan peralatan modern. Penggunaan 

peralatan modern dalam pengolahan padi akan 

meningkatkan  efektifitas dan efisiensi 

pengolahan padi yang nantinya akan 

berdampak positif terhadap kualitas dan 

kuantitas produk hasil olahan. 

Setelah padi dipanen, bulir padi atau 

gabah diproses melalui beberapa tahap 

sebelum menjadi beras. Proses pengolahan 

padi ini membutuhkan peralatan atau mesin 

tertentu yang akan digunakan pada setiap tahap 

pengolahan.  Secara umum, mesin-mesin yang 

digunakan dalam penggilingan padi dapat 

dikelompokkan menjadi : 

• Mesin pemecah gabah kering    (huller atau 

husker) 

• Mesin pemisah gabah dan beras pecah kulit 

(brown rice separator) 

• Mesin penyosoh atau mesin pemutih 

(polisher) 

• Mesin pengayak bertingkat (sifter) 

• Mesin atau alat bantu pengemasan 

(timbangan dan penjahit karung) 

 

TAHAP PENGOLAHAN PADI 

Perontokan 

Sebelum dilakukan penjemuran, gabah 

harus dipisahkan dari malainya dengan cara 

perontokan, agar penjemuran dapat 

berlangsung lebih singkat dan dapat 

menghemat tempat penjemuran. Perontokan 

biasanya dilakukan dengan cara yang lebih baik 

adalah menggunakan alat perontok semi-

mekanis (pedal thresher) atau pun mesin 

perontok mekanis (power thresher). 

Penggunaan mesin perontok mekanis memiliki 

kapasitas perontokan yang dapat ditingkatkan 

hingga mendekati satu ton GKP per jam, selain 

juga mengurangi susut perontokan yang 

umumnya tinggi pada perontokan cara gebotan 

(5-8%) atau tradisional. 

 

Mesin Threaser (Perontok Padi) 

 

 Mesin Perontok Mekanis 

 

Panjang  : 1200 mm 

Lebar          : 560 mm 

Tinggi          : 1300 mm 

Kapasitas    : 800-1200 Kg/jam 

Penggerak   : Engine ( Honda ) 5,5 P K 

BBM             : Bensin 

   

Penjemuran 

Sedudah dirontokkan gabah kemudian 

dijemur di lamporan. Lamporan adalah suatu 

lantai semen yang dibuat agak tinggi di bagian 

tengahnya dengan saluran air diantaranya 

untuk mencegah berkumpulnya air hujan. 

Praktek penjemuran yang baik adalah dengan 

menggunakan alas tikar atau plastik/terpal pada 

lantai sehingga gabah pada lapisan dasar tidak 

terkena panas yang berlebihan akibat 

pemanasan lantai semen, selain memudah 
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untuk ditutupi dan diangkut ke gudang dengan 

cepat bila sewaktu-waktu turun hujan selama 

penjemuran. Gabah hasil pengeringan dengan 

kadar air sekitar 14% basis basah disebut 

gabah kering giling (GKG) karena sudah dapat 

menjalani proses penggilingan. 

 

Penggilingan (Pecah Kulit) 

Sebelum digiling, gabah biasanya 

dibersihkan dari segala kotoran seperti jerami, 

kayu, pecahan batu, logam dan sebagainya. 

Kotoran-kotoran lunak seperti jerami akan 

mengurangi kapasitas giling, sedangkan 

kotoran-kotoran keras seperti batu akan 

merusak mesin penggiling. Selanjutnya, gabah 

dimasukkan ke mesin pemecah kulit. Proses ini 

mengelupaskan sekam dari gabah. Hasil biji 

beras pada proses ini yang dikenal dengan 

BERAS PECAH KULIT atau BROWN RICE. Biji 

beras masih memiliki lapisan kulit ari (aleurone 

dan pericarp) yang dikenal dengan istilah 

bekatul. Mesin pemecah kulit/sekam gabah 

kering giling berfungsi untuk memecahkan dan 

melepaskan kulit gabah. Input bahan dari mesin 

ini adalah gabah kering giling (GKG), yaitu 

gabah dengan kadar air sekitar 14% basis 

basah dan outputnya berupa beras pecah kulit 

(BPK) yang berwarna putih kecoklatan (kusam). 

Mesin pemecah kulit gabah yang banyak 

digunakan dewasa ini adalah mesin tipe rubber 

roll yang prinsip kerjanya memecah kulit gabah 

dengan cara memberikan tenaga tarik akibat 

kecepatan putar yang berbeda dari dua silinder 

karet yang dipasang berhadapan. Persentase 

gabah terkupas, beras patah dan beras menir 

tergantung pada kerapatan dan kelenturan 

silinder karet ini. Silinder yang telah mengeras 

atau yang terlalu rapat satu sama lain akan 

meningkatkan jumlah beras patah dan beras 

menir, sedangkan jarak kedua silinder yang 

renggang akan menyebabkan persentase 

gabah tidak terkupas meningkat. Biasanya 

gabah yang tidak terkupas akan dipisahkan dari 

beras pecah kulit dan dimasukkan lagi ke dalam 

pengumpan kembali hingga semuanya dapat 

terkupas. Pekerjaan ini dilakukan 

menggunakan mesin lain yang disebut mesin 

pemisah BPK. Mesin pemecah kulit 

diperlihatkan pada Gambar 1, sedangkan 

Gambar 2 memperlihatkan aliran gabah dalam 

mesin tersebut. Gabah yang diumpankan ke 

dalam mesin pemecah kulit biasanya tidak 

seluruhnya terkupas. Besar kecilnya 

persentase gabah tidak terkupas ini tergantung 

pada penyetelan mesin. Bagian yang tidak 

terkupas tersebut harus dipisahkan dari beras 

pecah kulit untuk diumpankan kembali kedalam 

mesin pemecah kulit. Pemisahan ini dilakukan 

dengan menggunakan mesin pemisah gabah 

dari beras pecah kulit, yang dapat menyatu atau 

terpisah dengan mesin pemecah kulit. 

  

Gambar 1. Mesin pemecah kulit gabah tipe 

rubber roll   
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Gambar 2.  Aliran bahan pada mesin pemecah 

kulit gabah tipe rubber roll 

Bila ditinjau dari konstruksinya, mesin-

mesin penggiling padi dapat dibagi menjadi dua 

jenis yaitu rice milling unit (RMU) dan rice milling 

plant (RMP). Perbedaan yang mendasar antara 

keduanya adalah pada ukuran, kapasitas dan 

aliran bahan dalam proses penggilingan yang 

dilakukan. Penggilingan padi yang lengkap 

kadangkala dilengkapi dengan pembersih 

gabah sebelum masuk mesin pemecah kulit, 

dan pengumpul dedak sebagai hasil sampingan 

dari proses penyosohan. 

 

Rice Milling Unit 

Rice milling unit (RMU) merupakan jenis 

mesin penggilingan padi generasi baru yang 

kompak dan mudah dioperasikan, dimana 

proses pengolahan gabah menjadi beras dapat 

dilakukan dalam satu kali proses (one pass 

process). RMU rata-rata mempunyai kapasitas 

giling kecil yaitu antara 0.2 hingga 1.0 ton/jam, 

walau mungkin sudah ada yang lebih besar lagi. 

Mesin ini bila dilihat fisiknya menyerupai mesin 

tunggal dengan fungsi banyak, namun 

sesungguhnya memang terdiri dari beberapa 

mesin yang disatukan dalam rancangan yang 

kompak dan bekerja secara harmoni dengan 

tenaga penggerak tunggal. Di dalam RMU 

sesungguhnya terdapat bagian mesin yang 

berfungsi memecah sekam atau mengupas 

gabah, bagian mesin yang berfungsi 

memisahkan BPK dan gabah dari sekam lalu 

membuang sekamnya, bagian mesin yang 

berfungsi mengeluarkan gabah yang belum 

terkupas untuk dikembalikan ke pengumpan, 

bagian mesin yang berfungsi menyosoh dan 

mengumpulkan dedak, dan bagian mesin yang 

berfungsi melakukan pemutuan berdasarkan 

jenis fisik beras (beras utuh, beras kepala, 

beras patah, dan beras menir). Kesemua fungsi 

tersebut dikemas dalam satu mesin yang 

kompak dan padat, sehingga praktis dan mudah 

digunakan. Salah satu bentuk RMU 

diperlihatkan dalam Gambar 5, sedangkan 

skema penanganan bahan dalam penggilingan 

padi yang menggunakan RMU diperlihatkan 

dalam Gambar 6. 

  

Gambar 3. Bentuk RMU (rice milling unit) yang 

kompak 
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Rice Milling Plant 

Pada prinsipnya, RMU dan RMP (Rice 

Milling Plant) adalah dua nama yang sama bila 

ditinjau dari segi fungsi, yaitu mesin-mesin 

penggilingan padi yang berfungsi mengkonversi 

gabah kering menjadi beras putih yang siap 

untuk dikonsumsi. Bila RMU merupakan satu 

mesin yang kompak dengan banyak fungsi, 

maka, RMP merupakan jenis mesin 

penggilingan padi yang terdiri dari beberapa unit 

mesin yang terpisah satu sama lain untuk 

masing-masing fungsinya dalam proses 

penggilingan beras. Karena terpisah, unit-unit 

pada RMP dapat memiliki kapasitas yang 

berbeda, sehingga waktu operasional tiap unit 

tidak sama untuk jumlah padi yang sama. Hal ini 

bukan merupakan masalah, hanya memerlukan 

penjadwalan yang lebih baik untuk operasional 

dan perawatan unit-unit yang terpisah tersebut. 

Namun demikian aliran bahan dapat dijalankan 

secara otomatis bila mesin-mesin dari RMP 

merupakan satu set mesin yang sama, dari 

industri manufaktur yang sama.  

Perbedaan lain yang lebih penting pada 

RMP dibandingkan dengan RMU terletak pada 

kapasitas gilingnya. RMP biasanya memiliki 

kapasitas giling yang lebih besar daripada RMU 

yaitu antara 1.0 hingga 5.0 ton/jam. Perbedaan 

kapasitas giling ini menjadi penting sebab akan 

meningkatkan efisiensi penggunaan mesin-

mesin penggiling. Untuk menggiling padi 

dengan jumlah dan lama waktu giling yang 

sama, akan dibutuhkan jumlah mesin 

berkapasitas giling kecil yang lebih banyak 

dibandingkan dengan mesin berkapasitas giling 

besar. Pada umumnya, bila faktor-faktor lainnya 

sama, lebih murah membeli sebuah mesin 

berkapasitas giling besar dibanding jika 

membeli sejumlah mesin dengan kapasitas 

giling yang kecil, baik ditinjau dari segi biaya 

pembelian maupun perawatan. Akan tetapi 

penggunaan mesin dengan kapasitas giling 

besar juga tidak akan efisien bila padi yang 

akan digiling tidak tersedia dalam jumlah yang 

mencukupi. Dengan demikian pemilihan 

kapasitas mesin giling harus disesuaikan 

dengan jumlah padi yang akan digiling dalam 

waktu tertentu, agar mesin penggilingan dapat 

beroperasi optimal dan ongkos giling per kg 

beras dapat ditekan.   

  

Mesin Giling Padi (One Pass Rice Huller) 

 

Panjang         : 860 mm 

Lebar              : 740 mm 

Tinggi           : 1550 mm 

Kapasitas    : 500-650 Kg/jam 

Penggerak   : Diesel 15-18 PK 

Fungsi       : Mengupas dan memutihkan 

beras 
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Penyosohan 

Selanjutnya beras pecah kulit mengalami 

proses penyosohan yang dilakukan 

menggunakan mesin penyosoh atau disebut 

juga mesin pemutih. Hasil dari proses 

penyosohan adalah beras putih yang siap 

dipasarkan atau dimasak. Mesin penyosoh 

yang umum digunakan di Indonesia adalah 

mesin tipe friksi jetpeller. Beras pecah kulit yang 

diumpankan ke dalam mesin ini didorong 

memasuki silinder dengan permukaan dalam 

tidak rata dan pada bagian dalamnya terdapat 

silinder lain yang lebih kecil dan mempunyai 

permukaan luar yang tidak rata serta berlubang-

lubang. Beras pecah kulit akan berdesakan dan 

bergesekan dengan permukaan silinder yang 

tidak rata sehingga lapisan kulit arinya (aleuron) 

yang berwarna kecoklatan terkikis. Kulit ari yang 

terkikis ini menjadi serbuk dedak yang dapat 

menempel pada permukaan beras dan juga 

permukaan dinding silinder, sehingga dapat 

menurunkan kapasitas penyosohan. Oleh 

karena itu mesin penyosoh tipe jetpeller 

dilengkapi dengan hembusan udara yang kuat 

dari dalam silinder kecil yang berlubang-lubang, 

sehingga mendorong dan melepaskan serbuk 

dedak dari permukaan beras dan dinding 

silinder untuk mendapatkan beras putih yang 

bersih dan menjaga kapasitas giling tidak 

menurun. Selain itu hembusan udara ini juga 

berfungsi untuk menjaga suhu beras tetap 

rendah selama proses penyosohan sehingga 

penurunan mutu akibat perubahan kimia 

(menyebabkan cracking pada beras) yang 

disebabkan oleh panas dapat dicegah. Gambar 

3 memperlihatkan mesin penyosoh beras. 

 

Gambar 4. Mesin penyosoh beras pecah kulit 

tipe friksi jetpeller 

 

 

Jet Rice Polisher 

 

Panjang  : 1120 mm 

Lebar  : 44 mm 

Tinggi  : 740 mm 

Kapasitas  : 1100~1200 Kg/jam 

Daya  : 10~11 KW 

Berat  : 185Kg 

Tanpa penggerak 

 

Pemisahan 

Beras putih hasil proses penyosohan 

kemudian perlu dipisahkan menurut kelompok 

mutunya yaitu beras utuh dan beras kepala 

sebagai mutu terbaik, beras patah sebagai mutu 

kedua, dan beras menir sebagai mutu ketiga. 

Pemisahan dilakukan menggunakan mesin 

pengayak bertingkat (sifter) atau silinder 

pemisah (silinder separator). Ketiga macam 

mutu beras tadi akan dicampurkan kembali 
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dengan perbandingan tertentu untuk 

menentukan harga jual sebelum beras dikemas 

bila akan dipasarkan. Pengemasan umumnya 

menggunakan karung plastik berukuran 50 kg. 

Penimbangan dilakukan secara manual, 

demikian pula penutupan karung, dapat 

dilakukan secara manual baik dengan atau pun 

tanpa bantuan alat penjahit portabel. Gambar 4 

memperlihatkan cara kerja mesin pengayak 

beras dengan saringan bertingkat beserta hasil 

pemisahannya. 

  

Gambar 5. Mesin pengayak beras dengan 

saringan bertingkat dan hasil proses 

pemisahannya 

 

Pengemasan 

Setelah produk gabah yang telah diolah 

telah mencapai produk akhir yaitu beras, maka 

produk siap dikemas yang biasanya 

menggunakan karung ataupun plastik. 

Pengemasan dapat dilakukan dengan 

menggunakan mesin atau dilakukan secara 

manual, namun untuk mengefektifkan dan 

mengefisienkan proses pengemasan dapat 

dilakukan dengan menggunakan bantuan 

mesin. Penggunaan mesin pengemas akan 

memudahkan dan mempercepat pekerjaan, 

selain itu juga dapat menjaga kualitas produk 

terjaga karena proses pengemasan yang tepat 

dan optimal. 
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Pertanyaan: 

Saya ibu ina dari kupang, saya senang selalu 

mengunduh majalah kekuatan sugesti setiap 

bulannya, saya senang membacanya. Isinya 

membuat saya sadar tentang diri saya. Saya 

mau bertanya, apakah termasuk sebuah 

sugesti ketika saya datang ke dokter lalu 

divonis sakit A, karena saya pernah mengalami 

seperti itu, divonis sakit A tapi saya 

mengabaikannya dan berdoa kepada Tuhan 

dan sekarang sakit saya hilang. Apakah itu 

juga termasuk kekuatan sugesti? Mohon 

dijelaskan ya. 

Ibu Ina, 081xxxxx-kupang 

Jawab: 

 Ibu Ina dikupang, terima kasih sudah selalu 

membaca majalah kekuatan sugesti setiap 

bulannya ya, saya harapkan majalah kekuatan 

sugesti selalu memberikan inspirasi dan 

sugesti positif bagi anda dan keluarga, oh ya, 

dibagikan juga ke teman-teman lainnya ya. 

Saya senang mendengar ibu kembali sehat 

meskipun sudah divonis sakit A oleh dokter. 

Apa yang ibu alami itu adalah salah satu bukti 

bahwa kunci dari kesehatan manusia ada di 

Pikirannya, semua omongan orang, semua 

informasi yang masuk kedalam pikiran ibu, itu 

adalah sebuah sugesti, sugesti-sugesti itulah 

yang membentuk realita di kehidupan ibu. 

Banyak orang langsung mengimani dan 

mengamini saja ketika divonis sesuatu 

penyakit oleh dokter, akibatnya ya jadi terus 

sakit, tapi ketika seseorang itu 

mengabaikannya maka pasti lambat laun ada 

aja proses dan situasi yang membuatnya 

sehat. Terus sehat ya bu ina. 

 

Pertanyaan : 

Saya mau bertanya tentang hal aneh di diri 

saya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih 

buat pak firman yang mau berbagi majalah 

kekuatan sugesti ini secara gratis. Pak firman, 

saya punya kebiasaan yang dianggap jelek 

yaitu sering menggigit kuku. Kenapa ya pak? 
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Saya juga heran, sering kali saat saya diam eh 

tiba-tiba ini kuku masuk aja ke mulut dan mulut 

menggigitnya. Apa bisa dihilangkan ya pak 

firman? 

Gusti- Bali, gus3nor@xxxx.com 

Jawab: 

Mas gusti dibali terima kasih atas 

pertanyaannya, dan terima kasih sudah 

menjadi pembaca majalah kekuatan sugesti 

selama ini. Bagikan juga kepada teman-teman 

lainnya ya. 

Kebiasaan yang dialami oleh mas gusti ini, 

pernah saya temui pada diri seseorang peserta 

kelas AMC privat beberapa bulan lalu, dia juga 

memiliki kebiasaan seperti mas gusti juga, 

suka menggigit kuku, kebiasaan itu adalah 

akibat dari program di pikirannya, karena dulu 

waktu kecil mengalami situasi yang dimarahi 

orang tua, lalu dia melakukan gigit kuku 

sebagai upaya dalam menenangkan diri, dan 

kebiasaan ini berlanjut sampai sekarang. Tapi, 

setelah dia memahami AMC, dia lakukan 

perubahan di pikirannya, dan kebiasaan itu pun 

berubah. Semua kebiasaan manusia itu 

bersumber dari program di pikirannya. 

Ketika pikirannya berubah maka pasti 

kebiasaannya berubah. 

 

 

 

 

 

Pertanyaan : 

Mas firman, salam kenal ya.  Saya Ade dari 

Kutai Kertanegara. Saya pembaca majalah 

kekuatan sugesti sejak tahun 2016 bulan 

februari. Ingin pergi ke Surabaya untuk belajar 

AMC langsung tapi kok ya uangnya gak 

kumpul-kumpul. Gimana ya mas biar saya bisa 

cepat belajar AMC, mohon solusinya mas? 

Ade-kutai kartanegara, 0878xxxxx 

Jawab: 

Ade di kutai kertanegara, terima kasih selalu 

setia menjadi pembaca majalah kekuatan 

sugesti, saya harap ada perubahan positif 

dikehidupanmu setelah sering membaca 

majalah kekuatan sugesti, bagikan juga 

kepada teman-teman lainnya. Supaya cepat 

belajar AMC, niatkan dengan sungguh bahwa 

AMC itu penting. AMC itu adalah kunci 

kesuksesanmu, ketika kamu menganggap 

AMC itu penting maka pasti menyisikan 

pendapatanmu sedikit sedikit untuk belajar 

AMC. Karena banyak orang yang ikut AMC 

dengan menggadaikan dulu sepeda motornya, 

menjual laptopnya dan sebagainya. Tapi, 

Alhamdulillah kembali berlipat-lipat 

 

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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