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Ternyata Inilah Perbedaan Utama Antara 

Kekuatan “Sugesti” dan “Mantra” 
 

adi sore hujan deras dikantor, lalu 

karena saya mau pulang, meskipun 

menggunakan mobil, saya lebih 

nyaman pulang tidak dengan hujan deras.  Saya 

ucapkan mantra penggeser hujan didalam hati 

“hujan-hujan pergilah datanglah lain hari, saya 

mau pulang”, staf saya menyapa saya, “masih 

hujan pak firman, tunggu saja”. Dengen pe-de 

saya bilang “5 menit lagi mulai reda kok”. Dan 

sesuai ternyata, 5 menit kemudian hujan mulai 

reda, Saya bilang ke staf saya tadi “reda kan, 

udah saya jalan dulu”, staf saya itu melongo 

saja sambil melihat ke luar hehe. 

Mengendalikan hujan itu ada mantranya kan, 

hehe..tanpa bakar-bakar dupa. 

Artikel kali ini saya ingin membahas 

tentang kekuatan sugesti dan mantra. Oh ya, 

saya baru sempat menulis artikel setelah putri 

saya tidur. Sebelum tidur tadi saya menemaniya 

bermain sambil memberikana sugesti 

kepadanya “syahmi cantik ya, syahmi sehat, 

syahmi pinter, syahmi kaya”. Dan karena 

usianya sudah mau 2 tahun, dia sudah mulai 

bisa menirukan sugesti saya tadi. Setiap ada 

kesempatan bermain dengannya selalu saya 

berikan sugesti seperti itu ke pikiran putri saya. 

Bahkan dulu sewaktu masih dalam kandungan, 

sudah saya sugestikan kalimat-kalimat seperti 

itu juga. Dan alhamdulillah, perkembangannya 

sesuai dengan sugesti saya tadi. 

Nah, perhatikan ya dua kasus yang saya 

ceritakan tadi. Yang pertama tentang hujan lalu 

saya mengucapkan mantra, yang kedua 

tentang putri saya yang saya berikan sugesti. 

Ada dua hal utama disitu, “sugesti dan mantra”. 

Sering kali dua kata ini dibuat seolah-olah 

berbeda, karena saat kita mengatakan 

“mantranya apa?” pasti langsung terasosiasi 

dengan suatu klenik dan hal mistis, atau anda 

pasti sudah takut dan mengatakan itu ngga 

bener. Hanya karena menggunakan kalimat 

“mantra”. Anda juga harus membaca artikel ini : 

Mantra, Doa dan Sugesti adalah Kekuatan dari 

Pikiran 

Tetapi ketika bertanya “sugestinya 

apa?”, mungkin perasaan anda tidak terlalu 

T 
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takut dengan kata mantra, seperti nama 

majalah digital ini Majalah Kekuatan Sugesti. 

Lalu apakah ada perbedaan antara sugesti dan 

mantra? Sebenarnya sugesti dan mantra itu 

sama saja berasal dari kekuatan pikiran, hanya 

kalau mereka yang mengklaim dirinya 

paranormal, orang sok pinter pasti 

menggunakan istilah mantra, sedangkan 

teman-teman psikolog atau hipnoterapis 

menyebutnya sugesti. Padahal yang 

sesungguhnya sama. Contoh, ada mantra jawa 

pemikat perempuan “wong wedon.. wong 

wedon, balikno atimu, balikno seliramu”. 

Bagi anda yang tidak pernah tahu tentang 

bahasa jawa pasti bingung dengan artinya.  

Lantas orang-orang yang mengaku-

ngaku pinter itu mengatakan ke anda yang tidak 

mengerti bahasa jawa “dibaca ya kalimat itu 

sebut nama perempuannya”. Padahal kalimat 

yang disebut mantra tadi jika diartikan dalam 

bahasa indonesia adalah “perempuan-

perempuan ubahlah hatimu, ubahlah 

kesenanganmu”. Begitu diubah menjadi bahasa 

Indonesia, lantas anda menyebutnya sugesti. 

Jadi kalau begitu masih membedakan sugesti 

dan mantra? Semua kuncinya ada di Pikiran, 

mengenali dengan benar supaya bisa 

mengontrolnya agar mampu memaksimalkan 

dalam kehdupan sehari-hari. Itulah dasar dalam 

saya membuat AMC (Alpha Mind Control) yaitu 

3 M (mengenali-mengontrol dan 

memaksimalkan). 

Lalu judul artikel ini? Perbedaan utama 

antara sugesti dan mantra? Oke, saya jawab 

ya…perbedannya terletak pada HURUF-

HURUF PEMBENTUK TULISANNYA, kalau 

mantra terdiri dari M-A-N-T-R-A sedangkan 

sugesti terdiri dari S-U-G-E-S-T-I. Ketika anda 

menemukan orang, atau artikel atau buku yang 

mengatakan bahwa sugesti dan mantra itu 

berbeda maka orang atau tulisannya itu belum 

paham secara benar dan utuh. Sudah paham 

ya, perbedaan sugesti dan mantra? xixixi..:) 
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Baca terus majalah kekuatan sugesti, 

dan bagikan juga kepada teman-teman anda 

lainnya. Agar semakin banyak orang yang 

menikmati pencerahan dan inspirasi dari 

majalah kekuatan sugesti ini. Edisi bulan 

oktober ini, majalah kekuatan sugesti semakin 

berwarna dalam memberikan artikel dengan 

tema SUGESTI dan MANTRA. 
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Kekuatan Sugesti, 

Jika Berpikir Baik Maka Hasilnya Baik

 

Hari rabu kemarin saya mendapat telepon dari 

salah satu alumni kelas training Alpha Mind 

Control, seorang ibu dari Tarakan, kalimantan. 

Ibu ini bercerita tentang arti mimpinya semalam. 

“mas saya semalem mimpi gigi saya lepas, saya 

jadi takut mas..apa yang akan terjadi dengan 

diri saya ya kalau mimpi seperti itu?”, ibu ini 

bercerita dengan nada yang agak cemas. Dan 

dia berkata lagi “bagaimana menurut mas 

firman?”, dengan tenang saya menjawab “saya 

bukan peramal mimpi lho bu”. 

Ibu ini ketakutan akan pengalaman 

mimpinya, karena dia sudah mengetahui arti 

mimpi itu dari orang-orang terdekatnya, lalu 

saya pun membalas ke ibu itu “kalau saya bu 

bermimpi gigi lepas, maka itu artinya Allah akan 

melepas sesuatu yang jelek dari diri kita, dan 

membuat diri ini menjadi jauh lebih baik lagi”. 

Begitu saya menjawab seperti itu, ibu tadi 

langsung mulai berubah dari agak cemas 

menjadi mulai bingung, he.he..artinya dah mulai 

baik kan? “ kok bisa mas, melepas sesuatu 

yang jelek?” ibu itu bertanya lagi. 

Saya mulai menjelaskan “gini lho 

bu..coba deh ibu pikir ya, kalau gigi kita lepas 

maka artinya akarnya sudah lemah karena 

penuh dengan kuman, sebab gigi yang sehat 

pasti kuat kan, tapi gigi yang akarnya lemah 

pasti lepas, dan gigi dengan akar lemah adalah 

gigi yang tidak sehat, betul bu?” , ibu ini 

menjawab dengan mulai nada senang 

“betul..betul..mas”. 

Saya pun mulai mengubah persepsi ibu 

itu ” nah kalau gitu, ketika mimpi bahwa gigi kita 

lepas maka artinya ALLAH akan mengambil 

bagian jelek dari diri kita dan membuat diri kita 

menjadi lebih sehat, betul kan bu”. Ibu ini pun 

menjawab “setuju mas…saya jadi berani 

sekarang mas, makasih mas”. 
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Sebuah kalimat menjadi sugesti jika kita terima 

sepenuhnya, itulah prinsip kerja dari pikiran 

bawah sadar kita, kalau yang kita simpan 

adalah informasi yang jelek maka ya itulah yang 

terjadi pada diri kita. Sama seperti ibu tadi ketika 

dia hanya tahu bahwa arti dari mimpi gigi lepas 

adalah akan mendapat kesulitan maka 

hidupnya penuh ketakutan kan, tetapi saat arti 

dari mimpi itu saya ubah maka ibu ini menjadi 

jauh lebih semangat. 

Dan hari jumatnya saya mendapat kabar 

dari ibu itu melalui sms, yang isinya “mas 

makasih ya, mimpi gigi lepas itu ternyata positif 

dampaknya, saya dikantor tidak terkena 

gelombang mutasi yang saya khawatirkan, mas 

firman pinter banget sugestinya”. Nah hasilnya 

baik kan, itu yang seharusnya kita lakukan 

terhadap data-data yang jelek masuk ke pikiran 

kita, jika dibiarkan dan kita berpikir yang jelek 

otomatis hidup kita juga pasti menjadi jelek. 

Dalam kelas Alpha Mind Control, saya 

berusaha melakukan modifikasi dari pikiran 

peserta karena banyak dari peserta yang 

menyimpan data-data salah dalam dirinya, 

akibatnya sugesti yang sering muncul adalah 

yang negatif. Itulah yang disebut sebagai 

mental block, mental block baru bisa 

dihancurkan jika kita mengenali apa saja mental 

block yang ada dalam diri kita. Itulah salah satu 

manfaat belajar pikiran dengan menggunakan 

metode AMC adalah lebih mengenal diri sendiri, 

sehingag bisa dengan mudah “menghancurkan” 

data yang jelek lalu mengubahnya menjadi data 

yang mensupport diri kita agar lebih maju. 

Kekuatan sugesti begitu berpengaruh 

dalam diri, sebagai contoh pernahkan anda 

bepikir ketakutan bahwa ban motor anda akan 

bocor? lalu benar-benar terjadi bahwa ban itu 

bocor. Itu bukan sebuah kebetulan, melainkan 

kerja dari pikiran kita sendiri, kerja dari pikiran 

bawah sadar kita.  

05 | Edisi Oktober 2017 

| Catatan Kecil 

https://firmanpratama.files.wordpress.com/2013/06/mengontrol-pikiran-positif.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Setiap manusia yang hidup pastilah mengalami 

banyak peristiwa, mengalami banyak kejadian. 

Dari kejadian dan peristiwa itu sering kita 

memandangnya dengan berbagai sudut 

pandang, sehingga ada peristiwa yang kita 

anggap sebagai peristiwa yang menyenangkan, 

tetapi ada juga peristiwa yang kita anggap 

sebagai sebuah peristiwa yang menyedihkan. 

Peristiwa yang menyedihkan ini sering kita sebut 

sebagai “masalah”. Benar kan? coba deh anda 

pikir lagi, bahwa sebenarnya, semua peristiwa 

itu bersifat netral dan tergantung bagaimana kita 

menyikapinya, apakah mau dikatakan sebagai 

masalah? ataukah mau dikatakan sebagai 

sebuah manfaat. Sebagai contoh, ketika 

seseorang ayah memiliki sebuah aktivitas yang 

sibuk, bahkan sampai lupa kepada keluarganya, 

akhir pekan dihabiskan untuk mengurus 

pekerjaannya, untuk mengurus bisnisnya 

padahal dia memiliki keluarga yang juga perlu 

diurus dan diperhatikan. Lalu tiba-tiba, ada 

seorang anaknya yang kecelakaan, dan butuh 

perawatan di rumah sakit, lalu ayah ini mau tidak 

mau harus memilih merawat anaknya, dan 
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menemani keluarganya. Ini bagi ayah yang 

sadar? he..he.. 

Apakah peristiwa kecelakaan dari 

seorang anak ini adalah masalah? bagi yang 

melihatnya masalah menjadi masalah, bagi yang 

melihatnya manfaat maka menjadi manfaat, 

benar kan? Sama halnya dengan peristiwa-

peristiwa lain yang sering anda anggap sebagai 

sebuah masalah, sebenarnya anda sendirilah 

yang membuat itu sebagai masalah. Semua 

kembali kepada persepsi, persepsi adalah cara 

melihat dan cara berpikir anda terhadap sebuah 

peristiwa. Jika selama ini persepsi anda selalu 

masalah dan masalah, maka hidup anda 

otomatis pasti terpenuhi dengan masalah. Tapi 

jika persepsi anda adalah manfaat dan manfaat 

maka hidup anda pun otomatis pasti dipenuhi 

manfaat. Mau bukti? coba aja deh, lihat semua 

peristiwa menjadi manfaat. 

Mengatur, mengubah dan mengontrol 

persepsi adalah sebuah “ilmu” yang perlu 

dipelajari, sebab persepsi muncul dari cara 

berpikir kita, artinya dari pikiran kita sendiri, 

tentunya juga dari diri sendiri. Banyak dari kita 

tidak mengenali apa itu pikiran, bagaimana cara 

bekerjanya dan bagaimana cara mengontrolnya. 

Jika kita bisa mengontrol pikiran kita selalu 

dalam kebaikan, maka tentu hidup kita pasti 

dalam kebaikan. Nah..cara dan teknik tentang 

pikiran ini memerlukan sebuah proses 

pembelajaran untuk memahaminya, karena 

memang ada ilmunya. Sehingga kita dituntunt 

untuk mempelajarinya, karena pikiran adalah 

bagian dari diri kita, kalau anda tidak mengenali 

cara bekerjanya bagaimana anda bisa 

memanfaatkannya. Benar kan? 

 

Ketika saya dihubungi kemarin siang oleh 

seseorang yang mengeluhkan memiliki masalah 

dengan hutang yang menumpuk, dengan kondisi 

ekonomi yang rumit, dia bercerita tentang 

masalah-masalahnya. Lalu saya menjawabnya, 

“apakah bapak ingin bisa mengatasi semua 

masalah tersebut?” Dia pun menjawab, “ya pak 

firman saya benar ingin mengatasi masalah 

tersebut”.  Bahkan sampai dia benar-benar 

mengatakan kesungguhannya untuk mengatasi 

masalah ekonomi keluarganya. Dalam 

pembicaraan telepon, saya jelaskan bahwa 

pikiran mempunyai kekuatan yang besar untuk 

mengatasi segala masalah apapun, jika sudah 

bisa mengenali cara bekerjanya, bahkan 

mengontrolnya maka bisa mengatasi masalah 
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dan mewujudkan apapun yang diinginkan. Saya 

juga menceritakan ke dia bahwa banya klien 

yang berhasil mengatasi masalahnya setelah 

mampu mengontrol pikirannya. Lalu dia pun 

bertanya? “bagaimana caranya saya bisa belajar 

seperti itu pak”, Saya pun menjawabnya, “anda 

ikut program pelatihan AMC ya, nanti saya 

bimbing seperti klien lainnya, anda bisa baca lagi 

web saya untuk lebih jelas”. 

  “Baik pak, saya akan baca lagi website 

bapak untuk mengetahui program pelatihan 

AMC”, lalu malam tadi saya mendapat sms dari 

nomor yang menghubungi saya tadi..yang isinya 

“bapak, mohon maaf saya terkendala biaya 

untuk ikut pelatihannya, kan bapak tahu klo saya 

memiliki masalah ekonomi, jadi mana mungkin 

saya mengeluarkan uang begitu besar, saya 

kayaknya menerima takdir saja pak”. 

  Saya tersenyum saja membaca sms itu, 

padahal biaya kelas privat Alpha Mind Control 

hanya 2,5 juta untuk di surabaya, dengan biaya 

seminimal itu sebenarnya sudah melatih pikiran 

setiap orang untuk berani menghargai dirinya, 

menghargai pikirannya, dalam kata lain 

menghargai dirinya sendiri. Ketakutan untuk 

belajar hanya karena masalah biaya yang tidak 

sebanding dengan manfaat membuat diri kita, 

diri anda tetap terus dalam kehidupan yang 

sama. Karena dengan belajar, maka kita 

mendapat sebuah pemahaman baru untuk 

membuat hidup jauh lebih berarti dan semua 

yang anda anggap masalah dapat teratasi, 

bahkan hutang dengan jumlah 500 juta berhasil 

terlunasi (kata alumni lho). Jadi dengan 

menghargai diri anda dengan mengikuti program 

pelatihan Alpha Mind Control adalah bagian dari 

membuang semua kelemahan diri untuk 

menerima semua manfaat dan kebaikan. Jadi 

apakah masih memilih untuk takut belajar? atau 

mulai mau memilih untuk menghargai diri anda 

sendiri untuk mendapatkan sebuah teknik baru 

untuk membuat semua peristiwa menjadi 

manfaat dan menguntungkan hidup anda? 
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Hipnotis itu masuk ilmu apa sih mas? tanya 

seseorang bapak kemarin sore yang menemui 

saya di kantor Wahana Sejati untuk 

menanyakan informasi tentang pelatihan 

hipnotis, bapak ini adalah seorang jurnalis alias 

warta   wan salah satu koran nasional. Bapak ini 

bertanya seperti itu karena bingung saat dia 

menuliskan berita di koran tentang kisah korban 

kejahatan yang katanya dengan mudahnya 

diajak bicara dan menyerahkan semua harta 

yang dimiliki saat itu, mulai dari 

handphone,uang dan perhiasan tanpa merasa 

sadar bahwa memberikannya. “saya sering 

menulis berita seperti itu mas, tetapi saya tidak 

pernah tahu persis seperti apa, saya sadar 

bahwa berita saya adalah bersifat subjektif 

hanya menurut korban saja”. 

Lalu saya menjawab pertanyaan bapak 

itu, “nah itulah yang terjadi dimasyarakat, hanya 

mendengar dari kisah korban saja, tanpa 

mengetahui persis kejadian sebenarnya, maka 

beritanya juga seperti itu karena memang ya itu 

yang terjadi, akibatnya kata “hipnotis” 

menakutkan padahal ya biasa saja pak”. Lalu 

saya menceritakan ketika ada seorang teman 

saya yang kuliah di paris datang, lalu membaca 

koran yang isinya ada kejahatan hipnotis, teman 

saya ini kaget, “disini kok ngeri gini ya hipnosis, 

padahal di paris sana hipnosis itu bagus dan 

bermanfaat,aneh ya negara kita”. 

Ilmu apa sih hipnotis itu?hipnotis itu ilmu 

komunikasi persuasi, cara berbicara yang 

mudah mempengaruhi orang lain, nah disini ada 

penekanan yaitu berbicara, artinya harus 

berbicara, apakah anda bisa berbicara?kalau 

anda menjawab ya, maka anda sudah pernah 

menghipnotis orang, saya ulangi ya, “pasti 

pernah”. Contoh bagi ibu-ibu yang sering 

berbelanja, kemudian melakukan tawar 

menawar harga dari harga sepuluh ribu 

(misalnya) menjadi lima ribu, itu kan artinya ibu 

itu sudah mempengaruhi penjual itu untuk 

menurunkan harga, dalam kata lain ibu itu 

sudah menghipnotis penjual itu untuk 

menurunkan harganya menjadi separuh. 

Lalu anda pasti bertanya sekarang, “tapi 

para korban itu kan tidak sadar”. Kalau korban 

itu tidak sadar alias pingsan, pasti diberi sebuah 

obat-obatan melalui minuman atau makanan 

yang memang mengandung zat untuk membuat 

tidak sadar, nah ketika korban itu pingsan maka 

saat itulah harta bendanya diambil dan dijarah, 

kalau ini namanya bukan hipnotis melainkan 
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pembiusan, benar kan? nah kalau ini yang 

terjadi maka salah dong, mengatakan korban ini 

dihipnotis. 

Kalau anda mengatakan tidak sadar saat 

menyerahkan harta bendanya, dari mana 

korban tahu kalau dia sudah menyerahkan 

semuanya, bahkan saya yakin korban masih 

mengingat siapa orangnya, wajahnya 

gimana,lalu bajunya warnanya apa, bahkan 

korban masih mengingat apa saja yang 

diberikan, itu artinya sadar kan? ayo, kalau tidak 

sadar maka pasti tidak ingat. Artinya dengan 

sadar korban menyerahkan apapun yang 

dimilikinya, kenapa korban mau menyerahkan 

semua? nah itu yang menjadi pertanyaan besar. 

Jawabannya, adalah karena korban merasa 

ada keuntungan yang melebihi dari harta benda 

yang dia miliki sekarang kalau dia 

memberikannya kepada orang itu, dengan 

komunikasi persuasi yang bagus (baca:merayu) 

maka terpengaruhlah pikiran korban yang 

mungkin saat itu sedang membutuhkan 

harta/uang yang lebih banyak, kelemahan inilah 

yang digunakan oleh para pelaku untuk 

mempengaruhi orang lain. Tetap berbicara kan 

si pelaku untuk mempengaruhi orang lain 

itu?Jadi belajar hipnotis sebenarnya melatih 

untuk berbicara yang benar sesuai rumus-

rumus yang sudah dibuat agar kata-kata itu 

mudah mempengaruhi orang lain. 

Lalu bagaimana dengan membuat 

“tidur”? itu pasti muncul juga di pertanyaan 

anda. Tidur itu kata perintah kan?yang 

diucapkan?kalau yang disuruh tidur “mau” anda 

suruh tidur ya pasti tidur, he.he..Gampang 

kan?Pasti anda masih tidak percaya kan?kalau 

begitu, anda perhatikan acara-acara di televisi, 

anda perhatikan kalimat2nya, yang detail ya, 

anda perhatikan intonasi dalam berbicaranya, 

lalu anda tirukan dan cobalah ke orang lain. 

Oke..Selamat mencobaContoh 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita bertemu 

dengan banyak manusia lain, banyak orang lain 

dengan latar belakang yang berbeda. Hal ini 

wajar karena memang kita sebagai manusia 

pasti secara langsung maupun tidak langsung 

saling membutuhkan. Misalnya saat kita pergi 

keluar rumah saja, berhubungan dengan sopir 

taksi, berhubungan dengan penjual makanan 

dan banyak orang lainnya. Lalu dikantor, anda 

berhubungan dengan bos anda, berhubungan 

dengan staff anda, atau berhubungan dengan 

orang lain dalam rangka mensukseskan bisnis 

anda. Dalam berhubungan dengan orang lain 

maka dbutuhkan sebuah “komunikasi” untuk 

menyampaikan keinginan anda kepada orang 

lain. Komunikasi ini biasanya dilakukan dengan 

berbicara, tapi bagaimana kalau anda memiliki 

rasa “segan” kepada orang yang anda tuju? 

Sama seperti ketika tadi saya masih 

didalam mobil diparkiran kantor, ada telepon dari 

seorang perempuan yang bertanya “mas firman, 

apakah bisa saya belajar alpha telepati untuk 

mempengaruhi orang yang saya merasa segan 

kepadanya, saya merasa tidak enak untuk 

menyampaikan langsung, kira-kira kalau seperti 

itu gimana ya mas firman?”. Mungkin anda juga 

ada yang memiliki pertanyaan seperti ini juga. 

Perhatikan ya ulasannya. Saya jawab saja “nah, 

kalau memang seperti itu maka itulah gunanya 

alpha telepati bu, kan tidak secara langsung ibu 

sampaikan keinginannya kepada orang 

tersebut, sehingga ketika sudah melakukan 

alpha telepati sikap ibu biasa saja, nanti pasti 

orang itu berubah sendiri”. 

| Alpha Telepati 
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Ibu ini menjawab “bisa gitu ya mas, dia 

mengerjakan keinginan kita sendiri ya, bagus 

deh mas kalau gitu saya mau mesan ya”. Saya 

lanjukan “iya memang seperti itu bu manfaat 

alpha telepati”. Selama ini memang kita hanya 

diberi tahu bahwa komunikasi itu harus 

berbicara, harus bertemu langsung, padahal 

tidak lho. Bisa juga komunikasi untuk 

mempengaruhi orang lain kita lakukan tanpa 

bertemu langsung, ya dengan Alpha Telepati. 

Perasaan segan dan takut sering 

menghalangi seseorang untuk langsung 

menyampaikan keinginanya kepada orang lain. 

Apalagi ketika orang lain yang mau diajak 

berkomunikasi itu memiliki posisi yang lebih 

tinggi daripada anda, terjadilah perasaan segan 

itu. Mau bicara langsung takut, mau bertatap 

muka adanya sungkan, mau menghadap juga 

segan. Kalau anda “curhat” masalah ini kepada 

para trainer public speaking, motivator maka 

anda disuruh harus berani, harus serius untuk 

menghadap. Tapi kalau anda bertanya ke saya, 

sebagai pakar pikiran, ya saya jawab seperti 

judul artikel ini, “alpha telepati solusinya”.  

Mempelajari alpha telepati adalah langkah awal 

untuk mempelajari pikiran, langkah awal untuk 

mengenali bagaimana pikiran bekerja, langkah 

awal untuk menyadari bahwa kekuatan pikiran 

itu begitu luar biasa, meskipun kita takut, segan 

untuk berbicara langsung kepada orang yang 

kita tuju ternyata dengan alpha telepati bisa 

tersampaikan maksud dan keinginan kita 

kepada orang lain itu. Dan ketika anda 

merasakan “keajaiban” itu maka yang ada 

hanyalah bersyukur kepada Tuhan atas nikmat 

yang sudah diberikan kepada kita.   
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Ada kesempatan sejenak sebelum tidur 

di malam ini untuk membuat beberapa kalimat 

tentang hipnoterapi, di blog ini saya memang 

menuliskan tentang hipnoterapi sesuai dengan 

namanya yaitu pusat hipnoterapi. Masyarakat 

kita masih banyak yang bingung tentang 

hipnoterapi dan selalu menganggap 

hipnoterapi sama seperti acara hipnotis di 

televisi, yang sebenarnya cuma permainan 

saja. Untuk memahami hipnotis di televisi anda 

bisa membaca tulisan saya di blog 

ilmuhipnotis. Umumnya masyarakat 

menganggap hipnoterapi sebagai solusi yang 

sakti dan ajaib, dengan sebentar bisa 

mengatasi semua masalah. Hal itu memang 

bisa benar, menjadi solusi ajaib bagi yang 

mengikuti proses hipnoterapi dengan benar 

dan terapis yang sudah berpengalaman. 

Kenapa di judul tulisan saya ini 

mengatakan bahwa hipnoterapi itu seperti 

sebuah nasehat? Tadi sore saat saya masih di 

kantor sedang melakukan budget link analysis 

untuk project jaringan baru (saya orang 

telekomunikasi lho), ada seseorang bapak 

menelepon saya lalu bercerita seperti ini : 

“pak firman, saya ini punya keluhan takut 

kematian, saya pernah operasi jantung dan 

sekarang saya selalu terbayang tentang 

kematian sampai dada saya sering sesak, 

kalau lagi enak ya enak, tapi kalau terlintas 

pikiran yang aneh, saya seperti mendengar 

kata mati, mati, mati, dan itu buat saya 

ketakutan. Saya sudah pernah melakukan 

hipnoterapi ke bapak X, tapi rasanya tidak 

berhasil dan tidak merasa dihipnotis cuma 

| Hipnoterapi 
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disuruh rileks, disuruh tenang, akhirnya ya 

sudah gitu aja pak. Nah, kemarin saya bertemu 

seorang teman yang katanya pernah menjadi 

klien bapak dan merasa selesai masalahnya 

yang takut operasi, dia bercerita bahwa bapak 

ahli dibidang ini, makanya saya hubungi pak 

firman” 

Saya pun menjawab, “apa yang bapak 

harapkan dari hipnoterapi?” 

Bapak ini menjawab ”ya saya menjadi 

lupa dengan penyakit saya, saya menjadi 

berani”. 

Saya menjawab “kalau bapak maunya 

lupa, maka itu tidak bisa terjadi, yang bisa 

terjadi adalah bapak menganggap biasa 

terhadap penyakit itu, lalu kenapa bapak 

menganggap hipnoterapi ke tempat bapak X itu 

tidak berhasil?” 

Lalu bapak ini menjawab lagi “saya 

tidak mengalami yang seperti di TV itu pak, 

tidur lalu saya diberi sugesti dan ketika bangun, 

tubuh dan pikiran saya segar, apa mungkin 

bapak X itu kurang pengalaman ya?”. Saya 

menjawab dengan sabar “kalau bapak mau 

tidur seperti di TV maka saya pun tidak akan 

melakukannya sebab itu tidak akan bapak 

rasakan, kalau bapak tidur dan menganggap 

tidak sadar lalu bagaimana bapak bisa 

mendengar dan merespon kata-kata saya, 

yang bapak lihat di TV itu masih sepenuhnya 

sadar pak” 

“kalau begitu hipoterapi hanya seperti 

sebuah nasehat gitu ya pak? kemarin saya 

hanya dinasehati” jawab bapak itu lagi “kalau 

bapak mau ketemu saya hanya untuk tidur 

mending tidak usah pak, tapi kalau mau 

ketemu saya ingin menyelesaikan masalah 

silahkan pak” jawab saya.. 

Hipnoterapi memang sama seperti 

proses memberikan sebuah nasehat, tetapi 

nasehat yang terpola dan terstruktur. Dan 

diberikan kepada seseorang dalam kondisi 

yang rileks, santai sehingga nasehat itu 

dipastikan dipatuhi dan dilaksanakan. Nasehat 

itu adalah sugesti, ketika anda mendapat 

nasehat dari seorang uztadz dan anda 

melaksanankannya, maka itu juga proses 

hipnoterapi. 

Jadi, anda harus memilih para 

hipnoterapist yang berpengalaman, bukan 

hanya dalam hal pikiran tetapi juga dalam 

hidup. Berpengalaman itu BUKAN ditunjukkan 

dengan sertifikat pelatihan yang banyak dan 

gelar CHt berderet. Sebab sertifikat dan gelar 

dalam dunia hipnoterapi itu bukan hasil ujian 

tetapi hasil dari membayar pelatihan, bahkan 

hanya membayar lalu datang sebentar sudah 

dibuatin itu sertifikat..hehe. (baca artikel saya 

tentang gelar hipnotis disini) Karena 

hipnoterapi berkaitan dengan nasehat, jika 

nasehat atau sugesti salah maka ya salah. 

Sehingga saya berani mengatakan, proses 
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hipnoterapi bisa dilakukan oleh siapa saja asal 

memahami tentang PIKIRAN. 

Sama saja ya hipnoterapi dengan 

pemberian nasehat, sehingga kalau anda mau 

ketemu saya hanya ingin tidur seperti di TV, 

lebih baik anda tidur di hotel saja hehe..tapi 

kalau anda mau bertemu saya untuk saya 

bantu mengatasi masalah PIKIRAN Anda, 

silahkan saja dengan sepenuh hati saya siap 

memberi solusi. 
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Michael Dell, Penjual 

Koran yang Sukses Menjadi 

Miliader Bisnis Teknologi 

Pasti banyak dari kita yang berpikira 

kalau kesuksesan biasanya datang secara 

turun temurun. Jika orangtua kita memiliki bisnis 

yang begitu sukses dan besar, maka kita 

sebagai penerus hanya tinggal mewariskan dan 

meneruskan kesuksesan tersebut di masa 

depan. Hal tersebut mungkin memang benar, 

tetapi tidak sepenuhnya benar. Kesuksesan 

yang diraih dari nol akan terasa lebih 

membanggakan dan menjadi penanda bahwa 

kita adalah orang yang giat berusaha dan jeli 

melihat peluang bisnis. 

Apa mungkin seorang penjual koran bisa 

merajai bisnis teknologi yang berkembang 

begitu pesat dan sukses? Mungkin saja lho, kita 

bisa melihat perjalanan hidup Michael Dell 

sebagai contoh konkretnya. 

Siapa yang tidak mengenal beliau ini, 

pastinya kalian semua tau kan? Tahu merek 

brand komputer dan laptop DELL, nah dialah 

penciptanya. Cerita sukses michael dell berawal 

dari keluarnya ia dari kuliah (DO) pada usia 19 

tahun untuk memulai usaha yang dia namai 

PC's limited yang kemudian berubah nama 

menjad  i Dell, Inc. 

Michael Dell pernah mengungkapkan 

sebuah kalimat “Masalah sudah pasti muncul. 

Bagaimana kemampuan Anda untuk 

mengatasinya dan belajar dari masalah itu agar 

tidak mengulanginya. Hal itu yang akan 

membawa Anda sukses.”. Mengenang 

perjalanan kariernya hingga mencapai sukses 

sebagai CEO Dell Inc. Dell yang dikenal 

sebagai pekerja keras sejak kecil selalu belajar 

mengatasi masalah. Dia berusaha keras 

mencari jalan keluar dan akhirnya sukses. 

Michael Saul Dell, mungkin hanya orang-

orang tertentu yang mengetahui nama itu, akan 

tetapi kalau Dell Computer semua orang pasti 

tahu. Betul sekali, Michael Dell adalah pendiri 

dari perusahaan Dell Computer yang terkenal 

tersebut. Berkat inovasi, daya kreatifitas yang 

tinggi Michael Dell berhasil membawa 

perusahaanya meraih sukses sebagai salah 

satu perusahaan yang terkemuka didunia. 

Berikut biografi singkat dari Michel Saul Dell dan 

perusahaanya, Dell Computer. 

Posisi yang diraihnya saat ini bukan 

diterima begitu saja. Pencapaian itu didapat 

melalui keringat dan kerja keras. Memang Dell 

bukanlah anak keluarga miskin. Ibunya adalah 

seorang pialang saham, dan ayahnya seorang 

dokter gigi. Karena itu, tidak heran jika ayahnya 

menginginkan Dell kuliah di bidang kesehatan. 
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Namun, Dell lebih suka dengan bidang 

komputer. Hal ini ditunjukkan saat berusia tujuh 

tahun ketika dia membeli kalkulator 

pertamanya. Pria kelahiran 23 Februari 1965 ini 

kemudian mendapatkan mesin teletype saat 

masih duduk di bangku SMP. Lalu, mesin itu dia 

program setelah pulang sekolah.  

Saat berusia 12 tahun, pria bernama lahir 

Michael Saul Dell ini bekerja sebagai tukang 

cuci piring di restoran China di Houston,Texas. 

Dell menerima upah USD2,30 per jam. 

Pendapatan yang diterima itu dia kumpulkan 

untuk membeli perangko. Dell kecil memang 

gemar mengoleksi prangko. 

"Sukses dalam mengembangkan 

perusahaannya, tak membuat Dell lupa pada 

kesejahteraan sesama. Oleh karena itu pada 

tahun 1999 Dell dan istrinya, Susan, 

membentuk Michael & Susan Dell Foundation 

untuk mengelola investasi dan upaya filantropi 

keluarga Dell. Melalui yayasan, Dell 

menggunakan sebagian dari kekayaan 

pribadinya untuk membantu anak-anak di 

seluruh dunia dengan berfokus pada 

kesehatan, pendidikan, keamanan, 

pengembangan generasi muda, dan perawatan 

anak usia dini, yang pada tahun 2005 

memberikan sumbangan lebih dari $ 1 miliar, 

memberikan jutaan dolar untuk membantu 

korban tsunami 2004 di Asia selatan. Pada 

tahun 2006 ia juga menyumbang $ 50 juta 

kepada University of Texas di Austin. " 

Dari kegemarannya ini pula, dia 

mendapat uang pertamanya sebesar USD 

1.000 setelah menjual seluruh koleksinya. 

Dalam usianya yang masih belia, Dell kerap 

bergonta-ganti pekerjaan mulai menjadi bus 

boy, bekerja sebagai karyawan di toko 

perangko dan koin langka, hingga menjadi 

penjual koran yang menyediakan layanan 

pemesanan lewat telepon. 

Namun, ketertarikan Dell dunia komputer 

semakin terpatri saat berusia 15 tahun. Setelah 

bermain dengan komputer di Radio Shack, dia 

memiliki komputer pertamanya, sebuah Apple 

II, yang segera dibongkar untuk melihat cara 

kerjanya. Dell kemudian mencoba merakit 

kembali komputer yang dibongkarnya. Dia pun 

berhasil. Setelah itu, keinginannya pada dunia 

komputer semakin kuat. Saat berusia 18 tahun, 

Dell alih profesi. Dia bekerja mencari pelanggan 

untuk Houston Post. Dell yang saat itu masih 

sekolah menengah atas menerima gaji sebesar 

USD18.000 per tahun. 

Selanjutnya, Dell mulai berbisnis 

komputer pada 1984 saat berusia 19 tahun dan 

masih menjadi mahasiswa di Universitas Texas, 

Austin. Dell kuliah dengan harapan menjadi 

dokter. Namun, ambisi itu dia tinggalkan dan 

memulai usaha sendiri, jual beli komputer 

dengan bendera “PC’s Limited” yang dilakukan 

dari asrama universitas.  

Saat itu modal Dell hanya USD 1.000 

dari hasil penjualan koleksi prangkonya. “Ketika 

saya mendirikan Dell pada 1984, didasarkan 

pada premis bahwa Anda bisa menjual 

komputer langsung kepada pelanggan dengan 

disesuaikan keinginan mereka. Harganya lebih 
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murah daripada pasar. Itu sudut pandang 

radikal,” ujar Dell seperti dilansir First Job 

Institute.  

Usaha yang dijalaninya tidak lazim. PC’s 

Limited memungkinkan pelanggan 

menyesuaikan komputer mereka sesuai 

spesifikasi yang diinginkan. Harga yang 

ditawarkan jauh lebih rendah dibanding harga 

pasar. Hal ini bisa dimaklumi mengingat PC’s 

Limited tidak memiliki toko dan tidak perlu 

membayar perantara.  

Semua komputer dijual langsung kepada 

pelanggan dengan menggunakan formulir 

pemesanan. “Di Dell, kami terus mengevaluasi 

bisnis untuk mengetahui bagaimana 

memperbaiki dan sering kali kami melakukan 

pendekatan kepada konsumen dengan cara 

yang sama sekali berbeda,” tukas Dell.  

Interaksi langsung dengan konsumen 

ternyata dapat dijadikan satu langkah efektif, 

sehingga PC’s Limited diterima baik di 

masyarakat. Respons ini membuat Dell 

kewalahan dalam membagi waktu bisnis dan 

kuliah. Dia pun memutuskan berhenti kuliah dan 

lebih fokus menjalankan bisnis yang telah dia 

rintis.  

Melihat besarnya antusiasme dari 

masyarakat membuat Dell melebarkan sayap 

perusahaannya dengan memproduksi 

komputer pertama yang diberi nama PC Turbo. 

Sistem pemasaran dilakukan melalui berbagai 

majalah komputer dengan menyediakan 

spesifikasi yang dapat dipilih konsumen.  

 

Salah Satu Laptop Keluaran Dell 

Cara ini membuat PC’s Limited dapat 

meraih pendapat kotor sebesar USD73 juta di 

tahun pertamanya dan menempatkan diri 

sebagai satu-satunya perusahaan yang sukses 

dengan sistem pemasaran seperti itu. Lalu pada 

1988, PC’s Limited berganti nama menjadi Dell 

Computer Corporation.  

Pada saat itu pula, Dell mulai melakukan 

sistem layanan di tempat. Pada 1992, 

kesuksesan Dell menjalankan usaha berhasil 

membuatnya dinobatkan sebagai CEO termuda 

dalam sejarah dunia yang memiliki perusahaan 

besar dan masuk dalam daftar 500 perusahaan 

top versi majalah Fortune (Fortune 500).  

Saat itu Dell berusia 27 tahun. Kemudian 

pada 2003, Dell Computer Corporation berganti 

nama menjadi Dell Inc. “Ketika saya memulai 

perusahaan, sangat banyak ide di luar 

kebiasaan bisnis konvensional. Jika ada orang 

yang mengatakan bahwa hal itu tidak akan bisa 

berhasil, saya tidak benar-benar mendengarkan 

mereka,” ujarnya.  
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Pada 2004, Dell mengundurkan diri 

sebagai CEO dan dia memilih duduk di dewan 

direksi. Tetapi untuk menyelamatkan 

perusahaan dari keterpurukan, pada 2007 Dell 

kembali menjadi CEO, menggantikan Kevin 

Rolling. Berkat keahlian dan berbagai inovasi 

yang dilakukannya, produk Dell Inc mengalami 

banyak perkembangan.  

Bukan hanya menjual komputer pribadi 

(PC), saat ini Dell Inc juga menyediakan 

layanan penjualan berbagai produk berbasis 

teknologi informasi seperti laptop, server, media 

penyimpanan (storage), printer, PDA, MP3, 

kamera,televisi. Kepiawaian Dell dalam 

berbisnis tidak perlu diragukan lagi.  

Hal ini terbukti dari keberhasilannya 

menjadikan Dell Inc sebagai salah satu 

perusahaan komputer terkemuka di dunia, 

hingga berhasil menduduki peringkat 41 dalam 

daftar 500 Fortune Companies 2011. Tak hanya 

itu, Dell juga sukses meraih predikat sebagai 

salah satu orang terkaya di dunia versi majalah 

Forbes pada 2011, dengan total kekayaan 

bersih mencapai USD15 miliar. 

Biografi Michael Dell. Ia lahir 23 Februari 

1965, Houston, Texas, AS. Salah satu 

pengusaha pengusaha sukses asal Amerika, ia 

juga seorang penulis, yang dikenal sebagai 

pendiri dan CEO dari Dell, Inc. Michael Dell 

adalah anak seorang orthodentist (dokter ahli 

merapikan gigi). Ia pertama kali memulai proyek 

komputernya saat berusia 15 tahun. Saat itu, 

karena ingin tahu ia membongkar komputer 

baru Apple II untuk melihat komponen-

komponennya dan mencoba merakitnya 

kembali. 

Universitas Texas di Austin 

Michael Dell, mungkin hanya orang-

orang tertentu yang mengetahui nama itu, akan 

tetapi kalau Dell Computer semua orang pasti 

tahu. Betul sekali Michael Dell adalah pendiri 

dari perusahaan Dell Computer yang terkenal 

tersebut. Berkat inovasi, daya kreatifitas yang 

tinggi Michael Dell berhasil membawa 

perusahaanya meraih sukses sebagai salah 

satu perusahaan yang terkemuka didunia. 

Berikut biografi singkat dari Michel Dell dan 

perusahaanya Dell Computer. 

Sebagai mahasiswa dari Universitas 

Texas di Austin, Dell memulai bisnis 

komputernya (awalnya bernama PC’s Limited) 

pada tahun 1984 dengan modal awal sebesar $ 

1.000, pekerjaan itu dijalankanya part time. 

Pada paruh kedua tahun pertamanya, Dell telah 

menjual komputer senilai $ 80.000. Dia keluar 

dari perguruan tinggi pada usia 19 untuk 

menjalankan perusahaan full time, akhirnya go 

public pada tahun 1988. PC’s Limited kemudian 
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berganti nama menjadi Dell Computer 

Corporation dan akhirnya menjadi Dell, Inc. 

Produk Dell pun sudah terdiversifikasi 

dari bisnis intinya. Saat ini, ia bukan hanya 

menjual komputer pribadi (PC), komputer jinjing 

(laptop) atau komputer server, melainkan juga 

media penyimpan (storage), printer, komputer 

genggam alias PDA, pemutar musik MP3, 

televisi plus berbagai jasa layanan komputer. 

Dell berkata, “Saat mendirikan bisnis ini di 

asrama mahasiswa, modal saya hanya 1000 

dolar AS. Sekarang Dell telah berubah menjadi 

peritel komputer online terbesar di dunia. 

Penjualan online Dell via Internet mencapai 

rata-rata 30 juta dolar AS per hari.” 

Logo DELL 

Kunci utama kesuksesan Dell adalah inovasi 

unik sang pendiri. Ia membuat gebrakan yang 

jauh berbeda dari yang dilakukan perusahaan 

komputer pada saat itu. Calon pembeli Dell bisa 

memesan langsung komputer sesuai keinginan 

mereka melalui telepon atau internet. Mereka 

bisa memasukkan spesifikasi komputer yang 

ingin dibeli secara online. Akibatnya Dell tidak 

perlu menyimpan stok barang atau melakukan 

investasi yang terlalu besar. Sebenarnya 

dengan melakukan strategi penjualan itu, Dell 

telah mengubah kelemahannya menjadi 

kekuatan. Karena modalnya terbatas, ia belum 

bisa memiliki kantor sendiri dan belum bisa 

memiliki banyak stok. Jadi ia melakukan bisnis 

dari asramanya. Ia tidak mengharap pelanggan 

untuk datang dan melihat “kantor”nya. Ia 

meminta calon pelanggan untuk memesan 

lewat telepon atau Internet sesuai keinginan 

mereka, tanpa perlu repot-repot datang. 

Ternyata strateginya berhasil. 

filosofi bisnis Dell adalah untuk meraih 

pangsa pasar PC melalui kombinasi 

pemotongan biaya, mengurangi waktu 

pengiriman, dan menyediakan layanan 

pelanggan yang sangat baik. Untuk 

melakukannya, ia mempekerjakan eksekutif 

berpengalaman, baik untuk mengisi pekerjaan 

di perusahaan dan untuk bertindak sebagai 

mentor pribadi, dan dia menekankan penjualan 

langsung di luar gerai ritel biasa. Pada tahun 

1992 Dell menjadi CEO termuda dalam sejarah 

yang memiliki perusahaan besar dan masukkan 

daftar majalah Fortune dari 500 perusahaan 

top. Dalam bukunya langsung dari Dell: Strategi 

Itu sebuah revolusi Industri (1999), Dell 

dijelaskan cerita perkembangan perusahaan 

dan diberikan strategi yang berlaku untuk 

semua bisnis. 
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Pada tahun 2004 Dell mengundurkan diri 

sebagai CEO perusahaan, tetapi ia tetap 

menjadi ketua dewan direksi. Ia menjabat di 

Dewan Yayasan Forum Ekonomi Dunia dan 

komite eksekutif Dewan Bisnis Internasional. Ia 

juga menjadi Dewan Penasehat Presiden AS 

mengenai Sains dan Teknologi dan duduk di 

pengurus Indian School of Business di 

Hyderabad. 

Pada tahun 1999 Dell dan istrinya, 

Susan, membentuk Michael & Susan Dell 

Foundation untuk mengelola investasi dan 

upaya filantropi keluarga Dell. Melalui yayasan, 

Dell menggunakan sebagian dari kekayaan 

pribadinya untuk membantu anak-anak di 

seluruh dunia dengan berfokus pada 

kesehatan, pendidikan, keamanan, 

pengembangan generasi muda, dan perawatan 

anak usia dini, yang pada tahun 2005 

memberikan sumbangan lebih dari $ 1 miliar, 

memberikan jutaan dolar untuk membantu 

korban tsunami 2004 di Asia selatan. Pada 

tahun 2006 ia juga menyumbang $ 50 juta 

kepada University of Texas di Austin. 

Masa Muda yang Penuh Perjuangan 

Meski lahir dari keluarga yang cukup 

berada, Michael Saul Dell tak lantas melewati 

masa mudanya dengan bersenang-senang 

sepanjang hari. Pria kelahiran 23 Februari 1965 

ini memiliki ayah yang berprofesi sebagai dokter 

gigi dan ibu dengan pekerjaan menjadi pialang 

saham. 

Kendati sang ayah ingin Michael kecil 

mengikuti jejaknya dan berkarir di bidang 

kesehatan, namun minat dan bakat Michael 

ternyata menunjukkan hal yang berbeda. Sejak 

usia 7 tahun, Michael begitu mencintai 

#teknologi dan pada usia tersebut ia berhasil 

memperoleh kalkulator pertamanya. Sebuah 

benda berteknologi yang begitu mengagumkan 

dan menggelitik rasa ingin tahu seorang 

Michael Dell kecil. 

Beranjak tumbuh di usia remaja, Michael 

berusaha memperoleh penghasilan secara 

mandiri dengan bekerja sebaga tukang cuci 

piring di restoran Chinese food di kawasan 

Texas. Upah sebesar USD 2.3 per jam yang 

dikumpulkan Michael kemudian digunakannya 

untuk membeli dan mengoleksi berbagi 

perangko. Hobi mengumpulkan perangko 

membawanya memperoleh uang senilai USD 

1.000 dengan menjual seluruh koleksi 

perangkonya. Nilai yang cukup menakjubkan 

bukan. Meski menjalankan pekerjaan 

sampingan dan hobi mengumpulkan perangko, 

kecintaan Michael terhadap #komputer dan 

teknologi terus berkembang. Setelah gemar 
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bermain komputer di Radio Shack, akhirnya 

Michael berhasil memperoleh Apple II sebagai 

komputer pertama yang ia miliki. Rasa 

keingintahuan yang tinggi juga mendorong 

Michael untuk membongkar komputer tersebut 

dan merakitnya kembali. 

Melirik Bisnis Berbasis TeknologI Dimulai 

Dari Nol. 

Takdir memang tidak mengantarkan 

seseorang langsung pada posisi tertinggi, 

begitu juga dengan Dell muda. Awal karirnya 

justru ia gunakan menjadi penjual koran selama 

beberapa tahun. Namun lambat laun usahanya 

menekuni dunia teknologi mulai berbuah hasil. 

Setelah sempat bekerja di Houston Post 

sebagai penjual koran, di usianya yang ke-19 

akhirnya Michael memutuskan untuk memulai 

bisnis komputernya secara mandiri. Dibawah 

bendera PCs Limited dan berlokasi di asrama 

Universitas Texas, Michael berupaya menjual 

komputer rakitan sendiri dengan spesifikasi 

unggulan dan harga yang jauh lebih terjangkau. 

Bisnis teknologi yang unik dan mampu 

berkomunikasi langsung dengan pelanggan 

membuat PCs Limited dapat meraih sukses 

besar dan meraup omset kotor mencapai USD 

73 juta. Michael mengembangkan  produk 

komputer pertamanya dengan produk yang 

dinamakan PC Turbo. Akhirnya pada tahun 

1988, PCs Limited resmi berganti nama menjadi 

Dell Computer Corporation. Mengekspansi 

bisnis ke tingkat yang lebih besar juga diiringi 

dengan pelayanan Dell yang menyediakan 

fasilitas pelayanan di tempat. Di usia yang relatif 

sangat muda yakni 27 tahun, Michael Dell 

menorehkan prestasi sebagai CEO paling muda 

dengan perusahaan besar yang masuk dalam 

daftar perusahaan top versi majalah Fortune. 

Memberi Kesempatan Bagi Generasi 

Penerus setelah lebih dari 15 tahun menangani 

Dell Computer Corporation, di tahun 2004 

Michael memutuskan untuk mengundurkan diri 

dari posisi CEO dan duduk di jajaran direksi 

perusahaan Dell. Namun hal tersebut tak 

menghalangi Michael untuk tetap memantau 

segala sistem manajemen dan operasional Dell 

Computer Corporation dan berusaha untuk 

memilih CEO yang tepat demi kemajuan 

perusahaan. Seperti peristiwa kembalinya 

Michael ke bangku CEO di tahun 2007 ketika 

menggantikan Kevin Rolling dan berusaha 

mengangkat kembali Dell Corporation dari 

keterpurukan bisnis. 

Kini Dell sudah banyak melakukan 

inovasi produk dan pengembangan bisnis. Tak 

hanya menjual perangkat komputer pribadi, Dell 

juga mulai merambah ke bidang penyediaan 

produk laptop, server, kamera, televisi, MP3 
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dan berbagai produk teknologi lainnya. 

Kemahiran Michael Dell dalam berbisnis dan 

minatnya di bidang teknologi sudah mampu 

membawa Dell Computer Corporation meraih 

peringkat 41 dalam daftar 500 Fortune 

Companies tahun 2011. 

Jadi, hal apa yang bisa kita pelajari dari 

Michael Dell? Apa yang nampak di awal karir 

kita bukanlah hal yang bisa menentukan 

keberhasilan hidup kita nantinya. Masih ada 

jalan panjang dan terkadang berat untuk dilalui. 

Mulailah giat berusaha dan kembangkan minat 

kita dengan cara yang positif dan bermanfaat. 
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Bagaimana Agar Tidak Menyerah Saat 

MEMBANGUN BISNIS 

Kalau Anda melihat Bill Gates atau Mark 

Zuckenberg, pasti Anda tergiur dengan 

kekayaan mereka yang luar biasa. Tapi 

sadarkah Anda, bahwa mereka juga memulai 

semuanya dari usaha kecil mereka. Dan tak 

satupun dari mereka yang menduga bakal 

mencetak keberhasilan seperti sekarang. 

Perusahaan pemula yang berubah 

menjadi perusahaan sukses bernilai miliaran 

bahkan triliunan, dalam dunia bisnis tak 

bedanya dengan pemenang lotere. 

Meletakkan semua uang Anda dan berharap 

mendapatkan jackpot, Anda justru bakalan 

terpuruk. 

Berikut 10 aturan untuk memulai usaha 

kecil. Daftar ini lebih untuk membuat Anda 

menyadari kenyataan yang ada, ketimbang 

gila-gilaan mengejar impian terdahsyat Anda 

dalam berbisnis. 

Lebih realistis. Saat membuat model 

bisnis, coba lihat ke sekeliling dan cari contoh 

sukses dari model bisnis yang Anda 

kehendaki, lalu pelajari. Bila Anda tak dapat 

menemukan, entah Anda yang luar biasa 

jenius, atau model bisnis Anda tidak bakal 

berhasil di dunia nyata.  

Jangan menginvestasikan uang sendiri 

Karena kebanyakan bisnis adalah perjalanan 

yang berisiko, carilah partner. Jadi, jika 

semuanya tidak berjalan semua rencana, Anda 

tidak bakal bangkrut karena dana start-up tadi, 

dan tidak dikejar utang. 

Perbudak diri sendiri 

Jika Anda tidak bersedia bekerja keras, 

lembur, melupakan keuntungan pribadi dan 

kesehatan, maka wirausaha bukan untuk 

Anda. Pada awalnya, Anda pasti tidak akan 

mampu membayar karyawan, sekalipun 
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karyawan yang murah. Jadi, karyawan Anda, 

adalah Anda sendiri. 

Hargai waktu 

Beri nilai uang pada waktu Anda, misalnya 

Rp20 ribu perjam. Ini akan membantu saat 

Anda harus mengambil keputusan: Bila sebuah 

toko mengenakan biaya Rp10 ribu untuk 

pengiriman setiap minggu, dan Anda 

membutuhkan waktu 2 jam untuk pergi ke toko 

tersebut sendiri, maka bayar terus ongkos kirim 

dari perusahaan tersebut, karena lebih murah. 

Ini mungkin bertentangan dengan aturan ke 3, 

tapi bahkan budak sekalipun juga memiliki nilai 

ekonomi. 

Rekrut karyawan dengan baik 

Tanpa memedulikan ukuran usaha Anda, pada 

akhirnya Anda akan merekrut karyawan dari 

luar. Untuk itu, lakukan proses rekrutmen 

dengan hati-hati, tanpa tergesa-gesa, dan 

perlakukan hal tersebut sepenting saat Anda 

memulai usaha. Sangat disayangkan sikap 

pemilik usaha yang punya visi untuk usahanya, 

tapi merekrut karyawan yang justru 

menghalanginya meraih visi tersebut. 

Jual kelebihannya, bukan harganya 

Saat Anda memulai usaha, sudah sewajarnya 

Anda frustasi memasarkannya.Tapi, jika Anda 

bersaing pada harga, Anda pada akhirnya kan 

menjual dengan harga pas-pasan atau bahkan 

di bawah modal. Kuasai keahlian 

berkomunikasi dengan pelanggan, untuk 

menjelaskan bahwa harga produk Anda lebih 

tinggi karena memiliki nilai yang lebih baik. 

Ketahui angka dasar 

Mengetahui berapa banyak uang yang Anda 

butuhkan untuk menjalani usaha – mulai dari 

sewa toko, listrik, asuransi karyawan, sampai 

harga tinta printer, kertas, dan pajak. Lalu bagi 

semua itu dengan berapa hari dalam setahun 

Anda akan buka, dan… itulah angka dasar – 

jumlah minimum pendapatan yang Anda 

butuhkan setiap hari. Jika Anda tidak pernah 

berpikir tentang angka dasar, coba pikir ulang. 

Gunakan teknologi terbaru 

Teknologi anyar seperti aplikasi dan 

penyimpaanan data dengan cloud technology 

sangat murah dan membuat perusahaan kecil 

dapat bersaing dengan perusahaan besar. 

Manfaatkan teknologi rendah biaya yang ada di 

pasaran. 

Perlakukan vendor dengan baik 

Perlakukan vendor dan suplier Anda sebaik 

mungkin, seperti halnya Anda memperlakukan 

para pelanggan. Mereka bisa saja memberikan 

diskon berdasarkan besarnya volume 

pemesanan Anda, atau bahkan demi menjaga 

hubungan baik, serta berharap ada 

peningkatan volume di masa mendatang. 

Hubungan yang baik membuat mereka juga 

dapat memahami keterlambatan pembayaran, 

bahkan memberikan pengiriman gratis. 

Jadilah yang terbaik 

Anda tidak boleh setengah-setengah.Setiap 

hal yang Anda lakukan untuk klien harus lah 

yangterbaik. Apapun yang Anda buat dan jual, 

haruslah yang terbaik. Lakukan itu terus 
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menerus, dan kekuatan word of mouth akan 

menyebar.   

(Sumber: The Washington Post/Slate 

Magazine) 

BAGAIMANA AGAR TIDAK MENYERAH 

SAAT MEMBANGUN BISNIS 

Menyerah Saat Membangun Bisnis Adalah 

Satu-satunya Penyebab Gagal 

Anda boleh beralasan dengan berbagai 

macam alasan Anda, namun penyebab 

sesungguhnya Anda gagal dalam bisnis adalah 

… menyerah atau berhenti. Serius, apa pun 

yang terjadi pada diri Anda, itu bukan yang 

terpenting, tetapi yang paling penting adalah 

bagaimana Anda menyikapinya. Apakah Anda 

memilih untuk bertahan atau Anda menyerah? 

Saat Anda memilih menyerah, Anda gagal! 

“Saya bukan menyerah … tapi …” Itu adalah 

kalimat menyerah. Apa pun alasan Anda, tidak 

perlu diperjelas, jika Anda berhenti artinya 

Anda memang menyerah dan Anda sendiri 

yang memutuskan untuk gagal dalam bisnis. 

Lalu, bagaimana agar tidak gagal dalam 

bisnis? Jawabannya sederhana, jangan 

menyerah. Nah, artikel ini saya akan 

membahas bagaimana caranya agar tidak 

menyerah dalam bisnis. Saya menulis artikel 

karena terinspirasi oleh sebuah infographic 

yang saya baca di sebuah website ternama di 

luar negeri. Tentu saja bahasan saya disini 

tidak akan menjiplak sumber diatas, hanya 

menjadikannya sumber inspirasi. Saya akan 

membahas sesuai dengan gaya, ilmu, dan 

pengalaman saya sendiri. 

Posting ini akan panjang. Akan mencapai 

1.000 kata lebih plus artikel-artikel 

pendukung. Apakah Anda akan menyerah 

membaca posting yang panjang? Itu 

keputusan Anda! Jika menurut Anda artikel ini 

kepanjangan, jangan berbisnis, sebab 

perjalanan bisnis jauh lebih panjang dari 

membaca artikel ini. 

OK, mari kita mulai. 

Pertama: Selama Hayat Di Kandung Badan, 

Masih Ada Harapan 

Selama Allah memberikan kesempatan 

kepada kita, artinya masih ada kesempatan 

untuk meraih yang kita inginkan, termasuk 

membangun bisnis. Satu-satunya kesempatan 

itu hilang, saat ajal sudah menjemput. Kenapa 

harus menutup diri dengan kesempatan? 

Padahal Allah masih memberikan kesempatan. 

Jadi langkah pertama adalah yakinkan diri 

bahwa kesempatan itu masih ada, selama 

Anda masih hidup. 

Kedua: Anda Harus Banyak Mencoba dan 

Coba Lagi Jika Gagal 

Yang dimaksud lower expectations bukan 

berari kita menurunkan tujuan atau target. 

Maksud sebenarnya adalah memberitahu kita 

bahwa tidak semua usaha kita akan berhasil. 
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Contohnya adalah seorang ahli bola basket 

pun tidak selalu memasukan bola ke 

keranjang. Sejago apa pun pemain golf, tidak 

selalu memasukan bola ke lubang, dan sejago 

apa pun pemain bola, tidak selalu mampu 

mencetak goal. 

Begitu juga dengan usaha kita dalam berbisnis. 

Usaha-usaha kita tidak akan selalu berhasil. 

Mungkin Anda memasang iklan, tidak 

selamanya iklan akan mendatangkan 

penjualan. Mungkin Anda melakukan selling ke 

prospek, tidak selamanya usaha penjualan 

Anda menghasilkan penjualan. 

Jadi, Anda harus banyak mencoba dan coba 

lagi jika gagal. Jangan pernah berpikir setiap 

usaha Anda akan berhasil. Jika Anda 

beranggapan selalu berhasil, Anda akan 

menyerah, sebab pada kenyataannya tidak 

seperti itu. Hadapilah bahwa ada sebagian 

usaha, mungkin sebagian besar, yang tidak 

berhasil. 

Ketiga: Jangan Rendah Diri 

Jangan rendah diri, jangan anggap diri tidak 

mampu. Kalau ada pekerjaan yang sulit, itu 

bukan berarti Anda tidak mampu, Anda hanya 

belum mengetahui caranya. Pelajari saja, 

jangan dijadikan alasan untuk menyerah. 

Jangan menyerah karena sulit. Jika ada 

kesulitan, artinya Anda harus lebih banyak 

belajar lagi. 

Anda akan melihat bahwa Anda lebih baik 

dibandingkan sangkaan Anda sendiri. 

Kuncinya Anda mau terus mencoba, terus 

belajar, dan terus mengembangkan diri. 

Keempat: Bersabarlah 

Untuk mencapai tujuan, untuk mencapai posisi 

yang baik, Anda memerlukan proses. Akan 

membutuhkan waktu. Banyak kasus, 

seseorang mulai merasakan hasil setelah 

berusaha bertahun-tahun. Ada pebisnis yang 

membangun bisnis selama 5 tahun dan tidak 

menghasilkan. Setelah itu baru menghasilkan. 

Semua butuh perjuangan dan butuh kesabaran 

untuk meraih hasil. Salah satu penyebab orang 

menyerah, karena dia tidak punya kesabaran. 

Kesabaran dalam bisnis itu adalah teguh 

dalam membangun bisnis, terus berusaha dan 

berusaha. Sampai kapan kita harus 

bershabar? Selamanya, karena hidup 

membutuhkan kesabaran. Bahkan setelah 

Anda berhasil, Anda pun harus tetap shabar 

dalam berusaha menjaga keberhasilan Anda. 

Sabar bukan hanya diam!  

Kelima: Fake It? 

Apa itu? Kedengaran seperti pura-pura sukses. 

Ya, bukan berarti Anda lupa akan diri sendiri. 

Yang dimaksudkan disini adalah Anda harus 

mulai bersikap seperti pebisnis sukses. Anda 

harus menjadi (be) seorang pebisnis sukses, 

terlepas Anda sudah sukses atau belum. 

Artinya Anda harus memiliki mental seorang 

pebisnis sukses. Diantaranya berpikir besar, 

berani, dan berpikir strategis. 
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Keenam: Jangan Membandingkan Diri 

Dengan orang Lain 

Salah satu yang bisa meruntuhkan semangat 

saat kita suka membanding-bandingkan 

dengan orang lain. Contohnya seperti ini: 

“Saya sudah bisnis lama, kenapa yang baru 

saja memulai langsung kaya?” 

“Saya lebih hebat, kenapa dia yang tidak tahu 

apa-apa sudah sukses?” 

“Dia itu belajar kepada saya dan sekarang 

sudah melebihi saya.” 

Jangan. Tidak peduli apa pun kondisinya, kita 

tidak perlu membanding-bandingkan diri 

dengan orang lain. Kalau mau belajarlah 

kepada mereka. Setiap orang punya cerita dan 

pengalamannya masing-masing dan kita tidak 

mengetahuinya persis. Jadi jangan dipikirkan. 

Sebaliknya kita sendiri jauh lebih beruntung 

dibandingkan orang lain. Namun ini juga tidak 

bermanfaat. Yang penting adalah fokus pada 

diri Anda, bagaimana membangun bisnis 

Anda. 

Ketujuh: Anda Akan Jatuh … Bangkitlah 

Lagi 

Saya katakan, Anda akan akan jatuh, bukan 

gagal. Jatuh bisa menyebabkan kegagalan jika 

Anda jatuh dan tidak bangkit lagi. Inilah 

mengapa banyak orang yang menentang 

konsep Bisnis Anti Gagal saya, karena tidak 

bisa membedakan antara jatuh dan gagal. Saat 

seorang anak yang belajar sepeda, dia pasti 

jatuh dulu. Jika dia berhenti mencoba, dia akan 

gagal bisa bersedepeda. Jika dia bangkit lagi 

dan menoba lagi, dia akan berhasil. 

Begitu juga dalam membangun bisnis. Hampir 

semua orang yang sukses dalam bisnis, dia 

pernah mengalami sebuah kejatuhan besar. 

Kejatuhan besar maksudnya, saat bisnis Anda 

sudah berkembang, sudah mulai 

menghasilkan, bahkan dengan penghasilan 

besar, Anda tiba-tiba jatuh. Jatuhnya akan 

terasa lebih sakit, karena Anda sudah berada 

di posisi yang tinggi. 

Kebanyakan pebisnis akan mengalaminya. 

Selanjutnya terserah Anda, apakah Anda akan 

menyerah atau bangkit lagi. Saya kasih tau, 

meski pun jatuhnya sakit, namun Anda akan 

lebih mudah untuk bangkit karena Anda sudah 

punya ilmu, pengalaman, dan kekuatan mental 

yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. 

Disinilah ujian yang cukup berat. Tidak sedikit 

saya melihat orang yang merah pada tahapan 

ini. Saya memberitahu ini sejak awal, supaya 

kita siap menghadapinya. Kesiapan mental 

akan menjadikan Anda tidak kenal menyerah. 

Ke delapan: Miliki Kemampuan Mengatasi 

Masalah Dan Memenuhi Kebutuhan Bisnis 

Ada dua kalimat yang juga bisa membuat 

orang menyerah, yaitu: 

“Saya tidak bisa … ” 

“Saya tidak punya …” 

Atau ada juga dengan bahasa lainnya, yaitu 

“Saya bingung”. 

Lalu apa, apakah karena Anda tidak bisa atau 

tidak punya, Anda sudah punya alasan 
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menyerah? Tentu tidak, yang perlu Anda 

lakukan Anda Anda membangun kemampuan 

diri agar mampu mengatasi masalah bisnis 

Anda dan mampu memenuhi kebutuhan bisnis 

Anda. Ini PR Anda, harus belajar ini. Tentu 

akan panjang jika dibahas lagi, kabar baiknya 

saya sudah membahas sebelumnya. Silahkan 

baca, dijamin kemampuan Anda akan 

meningkat sehingga Anda tidak akan 

menyerah, meski sesulit apa pun. 

Tips memulai Usaha Dari Nol & Pasti Sukses - 

Mempunyai usaha sendiri dari nol hingga 

menuai kesuksesan merupakan keinginan dan 

impian banyak orang. Suatu hal yang sangat 

membanggakan dan membahagiakan ketika 

kita bisa merintis usaha kita sendiri dari nol dan 

berkembang menjadi kesuksesan. Lalu 

pertanyaannya bagaimana cara memulai 

usaha baru dari bawah? Banyak hal yang 

mungkin terlalu ribet jika anda hanya 

membayangkannya saja, tanpa melakukan 

suatu tindakan nyata, sebenarnyanya cara 

untuk memulai usaha sangatlah mudah. Yang 

anda butuhkan hanya dengan mempunyai 

impian. 

Karena dengan impian kita dapat menciptakan 

ide usaha yang luar biasa, hingga akhirnya ide 

usaha tersebut direalisasikan menjadi sebuah 

peluang usaha baru yang menguntungkan. 

Setelah anda memiliki ide memulai usaha 

apapun itu anda sudah memiliki satu langkah 

menggapai kesuksesan, kesuksesan yang 

menunggu anda selanjutnya adalah 

bagaiamana anda merealisasikan bisnis atau 

usaha yang anda jalankan dengan beberapa 

langkah proses yang mesti dilakukan. Berikut 

adalah beberapa tips & cara memulai usaha. 

TIPS MEMULAI USAHA DARI NOL & PASTI 

SUKSES 

Menentukan Ide Bisnis 

Anda harus memulai dengan memiliki 

ide bisnis atau usaha yang akan anda jalankan. 

Pikirkan dengan matang dan teliti namun 

jangan sampai anda takut untuk memulainya 

dengan membayangkan hambatan yang 

mungkin dilalui. Ide usaha bisa berupa apa 

saja, namun saya sarankan anda memilih ide 

usaha sesuai dengan keampuan atau bakat 

yang anda miliki. Jangan takut anda memiliki 

ide usaha yang menurut sebagian orang atau 

bahkan anda sendiri usaha itu hanya sepele 

dan tidak menghasilkan. 

Usaha apapun itu tergantung proses 

anda menjalankannya biarpun itu usaha yang 

dipandang sebelah mata bisa sangat 

menghasilkan kesuksesan yang luar biasa. 

Sebagai motivasi anda lihatlah Bob Sadino 

seorang yang super kaya di Indonesia dulunya 

hanya memiliki ide usaha menjual telur di 

pasar, tapi lihatlah sekarang dia memiliki 

peternakan ayam petelur jutaan ekor dengan 

omzet miliaran perbulan. Atau anda coba pikir 

tahun 2004 ketika facebook pertama kali 

diluncurkan orang akan menganggap apa sih 

keuntungan facebook website tanpa potensi 

yang menguntungkan sama sekali tetapi lewat 

proses yang dilakukan mark zuckerberg dan 

beberapa temannya sekarang ini Facebook 

menjadi situs web media sosial terbesar di 
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dunia, perlu anda ketahui saja dari Facebook 

ini saja Mark sekarang memiliki kekayaan 

sekitar lebih dari 500 triliun dan akan terus 

meningkat. angka yang fantastis, untuk itulah 

jangan menganggap ide usaha anda tidak 

memiliki potensi, semua usaha memiliki 

potensi tinggal anda melalui prosesnya dengan 

keunikan tersendiri dan terpenting anda 

memiliki ide usaha. 

Ciptakan visi dan misi usaha 

Sebuah usaha harus mempunyai visi 

dan misi yang jelas, sehingga tujuan dan 

langkah usaha tersebut dapat terstruktur 

dengan baik untuk menunjang pengembangan 

usaha yang dibangun. Nah disinilah visi dan 

misi penting diperlukan untuk menunjang 

kesuksesan ide usaha anda. Buatlah visi dan 

misi ide usaha anda dengan matang, jelas dan 

terstruktur dengan baik. 

Take  action 

Sebaik apapun ide usaha yang kita 

punya, tidak akan pernah menjadi usaha yang 

sukses jika kita tidak segera bertindak. 

Mulailah usaha yang kita rencanakan dengan 

penuh keyakinan dan ketekunan, karena 

menjalankan sebuah usaha hingga mencapai 

kesuksesan membutuhkan perjuangan dan 

perjalanan yang cukup panjang dengan kerja 

keras yang harus dijalankan. Ibarat anda 

memiliki sepetak sawah dan anda memiliki 

cangkul sedang di impian anda memimpikan 

memiliki kebun tomat, jika anda cuma diam 

saja hanya membayangkan tomat anda akan 

tumbuh dan berbuah dengan sendirinya itu 

adalah hal yang mustahil terjadi, anda harus 

bertindak untuk mewujudkan ide usaha yang 

anda miliki. 

Selalu belajar dan lakukan pengamatan 

Langakah selanjutnya yang penting 

adalah dengan selalu belajar dan lakukan 

pengamatan. Amati pengusaha yang telah 

sukses dengan bidang yang sama, bila usaha 

kita tergolong baru amatilah strategi 

manajemen yang mereka gunakan. Hal 

penting lainnya yaitu perdalam pengetahuan 

mengenai semua hal yang berhubungan 

dengan bisnis yang kita jalankan, agar produk 

kita bisa lebih inovatif. Jika anda bertindak 

sendiri sesuai keinginan anda dan 

menganggap cara anda lebih benar tanpa 

mempertimbangkan referensi bisnis yang anda 

dapatkan maka usaha anda kemungkinan 

akan gagal. 

Hadapi hambatan dan kegagalan 

Saya ingat kata para pebisnis yang 

sukses saya temui mereka menceritakan ada 

kisah dimana ada seorang penambang emas 

harus menggali sedalam ratusan meter di 

kedalaman tanah untuk mendapatkan emas, 

penambang tersebut yakin akan mendapatkan 

emas dari kedalaman tersebut, namun setelah 

beberapa kali ia mematahkan cangkul dan 

mendapatkan banyak batuan keras ynag ia 

temukan ia menyerah dan tidak melanjutkan 

penggaliannya. 

Seorang yang berpengalaman karena 

beberapa kali mengalami kegagalan namun ia 

terus mencoba akhirnya meneruskan 
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penggalian emas tersebut, ia hafal jika ia terus 

menggali dan terus berusaha ia akan 

mendapatkan apa yang ia impikan, benar saja 

baru satu meter menggali di bawah batu keras 

yang membuat penggali emas pertama 

berhenti melakukan pekerjaannya ternyata ada 

bongkah emas yang ia temukan. penggali 

emas pertama menyesal ia telah menggali 

puluhan meter di kedalaman tanah dan ia 

menghentikan pekerjaannya padahal emas 

yang ia impikan tinggal sejengkal lagi ia 

dapatkan namun ia berhenti karena hambatan 

dan ia gagal. untuk itulah anda harus memiliki 

motivasi apapun hambatan yang datang 

pikirkan dalam benak anda bahwa dibelakang 

hambatan tersebut impian anda akan anda 

temukan.  

Membangun sebuah usaha hingga 

sukses tidaklah mudah, adanya hambatan 

serta resiko kegagalan hampir selalu 

membayangi setiap usaha. Untuk itu sebaiknya 

kita harus selalu berpikiran positif terhadap 

hambatan serta kegagalan yang ada, karena 

dalam tiap kesulitan akan ada kemudahan jika 

kita mau bekerja keras. Tanpa kita sadari, 

dalam keadaan terdesak kreativitas seseorang 

akan meningkat untuk mencari solusi dari 

masalah yang ada. Oleh karena itu, hadapi 

serta nikmati hambatan usaha karena akan 

menguatkan mental usaha kita dan menambah 

kemampuan kita dalam membangun usaha.  

Kunci kesuksesan memulai usaha 

adalah berani menjadikan mimpi kita menjadi 

ide bisnis yang nyata. Jangan pernah takut 

gagal dalam memulai bisnis, karena setiap 

kegagalan akan memberikan pelajaran 

berharga bagi langkah bisnis Anda 
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Seekor anak jangkrik baru pertama kali 

keluar dari liangnya. Dia sangat terkagum-

kagum dengan dunia luar. Ada bintang, bulan, 

angin yang bertiup. Tiba-tiba dia mendengar 

suara nyanyian yang menurutnya sangaaat 

merdu. Dia mencari sumber nyanyian itu. 

 

Didapatinya binatang mirip dirinya 

sedang menyanyi… krik…! krik…!! Lalu 

didekatinya binatang yang mirip dirinya itu. Lalu 

dia berkata, ” wahai, binatang yang sedang 

bernyanyi, binatang apakah engkau bisa 

bernyanyi semerdu itu?” 

“Aku jangkrik juga seperti dirimu, jangkrik 

kecil…!” jawab jangkrik dewasa. 

 

” Ooo begitu, apakah kalau kita sama, 

apakah aku bisa bernyanyi semerdu yang 

enagkau lakukan?” kata jangkrik muda. 

 

” Tentu saja…!” kata jangkrik dewasa ” 

Sebagai jangkrik, enagkau PASTI bisa 

bernyanyi. Engkau hanya perlu tahu caranya 

dan latihan yang rajin untuk dapat bernyanyi 

seperti ini, bahkan mungkin bisa lebih merdu 

dari yang aku lakukan.” 
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Lalu jangkrik dewasa mengajarkan cara 

bernyanyi. Jangkrik muda mengamati betul-

betul cara yang dijarkan jangkrik dewasa. 

Jangkrik muda mulai mempraktekkan yang 

diajarkan jangkrik dewasa. Tetapi… yang 

terdengar nyanyian yang tidak merdu sama 

sekali… Krekk…!! Krekk..!!! 

 

“Engkau hanya perlu latihan terus 

menerus untuk dapat bernyanyi lebih merdu,” 

kata jangrik dewasa. 

 

Maka dengan penuh suka cita pulanglah 

jangkrik muda ini ke liangnya. Di sarangnya dia 

berlatih terus sepanjang malam… Sampai pagi 

hampir menjelang, matanya sudah mulai 

mengantuk. Dia coba bernyanyi, tetapi yang 

terdengar hanya sedikittt sekali kemajuan…,” 

krek…!!! Kreik…!!! Kreik…!! 

 

Malam harinya dia coba lagi berlatih 

bernyanyi, tetapi yang terdengar masih, ” 

Krek…!! Kreik…!!! Kreik…!!! masih jauh sekali 

dari suara merdu. 

 

Jangkrik muda hampir putus asa. 

Mungkin saya memang tidak berbakat untuk 

bernyanyi, katanya dalam hati. Akhirnya dia 

memutuskan untuk menemui jangkrik dewasa. 

 

Dengan lemah lesu berceritalah jangkrik 

muda ini tentang permasalahannya. Tetapi, 

jangkrik dewasa malah tertawa terbahak-bahak. 

Jangkrik muda heran. 

 

“Mengapa engkau malah tertawa wahai 

jangkrik dewasa,” kata jangkrik muda. 

 

“Wahai jangkrik muda, aku bisa 

bernayanyi semerdu ini memerlukan waktu 

berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun berlatih. 

Engkau baru berlatih satu malam saja sudah 

menyerah… bahkan menganggap dirimu tidak 

berbakat belum ada kemajuan. Bangkitlah 

jangkrik muda, berlatihlah terus… saya yakin 

engkau akan bisa bernyanyi lebih merdu dari 

diriku.” kata jangjrik dewasa. 

 

Maka terbukalah pikiran si jangkrik 

muda. Akhirnya dia pulang ke sarangnya 

dengan penuh suka cita…. Dan berniat akan 

ulet berlatih SAMPAI BISA . Karena dia 

memang PASTI BISA... 
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Pada zaman ini,banyak sekali 

masyarakat dunia yang terjangkit penyakit 

penyakit yang tergolong sebagai penyakit yang 

sangat sukar ditemukan obatnya seperti 

penyakit HIV/AIDS, lupus, alzheimer dan masih 

banyak lagi. 

Saat ini banyak para ilmuan di bidang 

kedokteran yang berusaha untuk menemukan 

obat dari penyakit penyakit tersebut,namun itu 

sangat sulit dilakukan karena virus dan bakteri 

pada penyakit sangat sulit ditaklukkan. Namun, 

kebalikannya pasti ada penyakit yang dapat 

ditaklukkan dan dapat ditemukan obatnya, 

seperti penggunaan vaksin yang sangat 

berpengaruh di dunia dari masa ke masa. 

 

1. Sejarah Penemuan Vaksin 

a. Penemuan Oleh Bangsa Cina abad ke-

9 SM  

Penemuan vaksin pertama kali disebut 

disebut berasal dari cina pada 900 

SM.Bangsa cina saat itu menemukan 

bentuk vaksinasi yang disebut variolasi. 

Metode vaksinasi ini digunakan untuk 

mencegah penyakit cacar yang 

menyerang orang sehat pada jaringan 

scabs yang disebabkan oleh virus. 

Mereka melakukan hal ini dengan 

menghapus nanah dan cairan dari lesi 

cacar, kemudian  menyuntikkannya pada 

bagian bawah kulit orang yang akan 

dilindungi.Atau dengan cara mengupas 
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scabs dari lesi yang telah kering 

kemudian menggilingnya menjadi bubuk 

dan membiarkan orang yang tidak 

terinfeksi menghirupnya. Metode lain 

yang digunakan yaitu mengambil 

beberapa bubuk keropeng dalam jumlah 

sedikit dengan jarum kemudian 

menyuntikkannya langsung ke dalam 

pembuluh darah seseorang. 

b. Penemuan Oleh Edward 

Jenner(Penemu Vaksin Cacar) tahun 

1796 

Penemuan vaksin yang dilakukan oleh 

ilmuan asal inggris benama Edward 

Jenner pada tahun 1796 awalnya 

merupakan percobaannya dalam meneliti 

penyakit cacar saat itu.Ia meneliti 

peternak sapi yang tidak terjangkit cacar 

sapi memerah susu sapi yang terkena 

cacar sapi .Dengan penelitiannya,ia mulai 

melakukan percobaan terhadap dengan 

mengambil beberapa cairan luka dari si 

penderita kemudian ia tularkan pada anak 

berusia 8 tahun lalu anak tersebut 

sembuh dari penyakitnya.Hingga saat itu 

di berilah nama obat penyembuh tersebut 

dengan nama "vaksin"(bahasa latin dari 

sapi). 

c. Penemuan Oleh Louis 

Pasteur(Penemu Vaksin Rabies) tahun 

1880 

Sebelum ia menemukan vaksin saat itu,ia  

terlebih dahulu membuat konsep atau 

teori bagaimana vaksin itu bekerja.Ia 

berpendapat bahwa penyakit infeksi 

diakibatkan oleh adanya 

mikroorganisme,sehingga dengan teori 

ini ia menyatakan bahwa vaksin yang ia 

buat dapat melindungi tubuh dari penyakit 

yang diakibatkan dari mikroorganisme itu 

sendiri dengan cara menyuntikkan 

mikroorganisme tersebut ke tubuh dalam 

bentuk yang sudah 

dilemahkan.Contohnya saja vaksin 

rabies.Vaksin ini pertama kali disuntikkan 

pada manusia pada tahun 1885 yang 

disuntikkan pada anak berusia 9 tahun 

bernama Joseph Meister yang telah 

diserang anjing gila.Percobaannya 

tersebut berhasil dan membuat tersebut 

sembuh dari penyakitnya.Sebelumnya 

penyuntikkan vaksin ini ditentng oleh 

masyarakat karena menggunakan 

mikroorganisme dari penyakit rabies itu 

sendiri. 

d. Penemuan Oleh Emil von Behring Dan 

Kitasat (Penemu Vaksin Difteri dan 

Tetanus) tahun 1890 

Mereka merupakan ilmuan yang berasal 

dari Jerman yang telah menemukan 

vaksin antitoksin shibasaburo untuk 

penyakit difteri dan tetanus.Temuan 

vaksin tersebut kemudian diimunisasikan 

untuk tikus,marmut,dan kelinci dimana 

hewan hewan tersebut sangat lemah 

terhadap bakteri.Para antitoksin yang 

dihasilkan oleh hewan hewan tersebut 

kemudian disuntikkan pada hewan yang 

belum diimunisasi yang sebelumnya telah 

terinfeksi oleh bakteri mematikan.Hewan 

hewan yang sakit dapat disembuhkan 

dengan pemberian serum.Racun dari 

38 | Edisi Oktober 2017 

| Kolom Techno 



 

bakteri yang beracun menjadi tidak 

berbahaya dengan serum hewan yang 

telah diimunisasi dengan bentuk lemah 

dari infeksi bakteri. 

e. Penemuan Oleh Jhon Salk dan Albert 

Sabin (Penemu Vaksin Polio) tahun 

1955 dan 1961 

Jhon Salk adalah ilmuan yang pertama 

kali berhasil menguji vaksin polio,yaitu 

dengan membunuh beberapa virus 

mematikan dan kemudian menyuntikkan 

virus yang telah jinak ke dalam  aliran 

darah manusia. Ia melakukan percobaan 

untuk pertama kalinya dalam menguji 

vaksin ciptaanya pada seseorang yang 

pernah mengidap penyakit polio, pada 

dirinya sendiri, dan keluarganya.Pada 

tahun 1953, ia kemudian mengumumkan 

hasil penemuannya pada jaringan radio 

nasional.Dan saat itu vaksin polio mulai 

banyak digunakan karena telah terbukti 

aman dan efektif. Kemudian pada tahun 

1954,vaksin ini kemudian dipatenkan dan 

digunakan untuk kampanye imunisasi. 

Kurang dari enam tahun, kasus polio 

mulai menurun 90%. Tetapi vaksin salk 

tidak melengkapi imunisasi secara 

menyeluruh untuk semua jenis virus polio. 

Kemudian pada tahun 1961, Albert Sabin 

telah menemukan vaksi oral yang dapat 

mempermudah penggunanya dalam 

menggunakan vaksin tersebut. Vaksin 

oral yang ia buat berupa mikroorganisme 

dari virus itu sendiri yang masih hidup dan 

sudah dilemahkan. Vaksin oral digunakan 

untuk mengganti vaksin suntik yang 

digunakan oleh Jhon Salk. 

f. Penemuan oleh Ian Frazer (Penemu 

Vaksin Kanker Serviks) tahun 2008 

Ia saat itu melakukan percobaan untuk 

merancang vaksin yang dapat mengatasi 

penyakit kanker. Alhasil pada tahun 

2008,ia berhasil menciptakan vaksin 

dalam mencegah penyakit kanker serviks 

(Human papillomavirus(HPV)) dengan 

melemahkan mikroorganisme dari virus 

itu sendiri, kemudian disuntikkan pada 

penderita kanker serviks tersebut 

 

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN VAKSIN 

Vaksin menerobos dunia modern 

pertama kali pada tahun  1796, ketika Edward 

Jenner, seorang dokter dari Inggris, meneliti 

seorang pekerja harian yang terkena penyakit 

cacar, dengan diimunisasi dengan cacar sapi 

ringan. Dia mengambil beberapa cairan dari 

luka penderita cacar sapi dan menggoreskan di 

permukaan lengan anak berusia 8 tahun. Empat 

pulah delapan (48) hari kemudian Jenner 

memberi nama “vaksin” (bahasa latin dari Sapi). 

Sejak saat itu vaksin mengalami 

perkembangan baik dari cara menentukan 

epitop imunodominan, strategi perbanyakan 

protein maupun cara aplikasinya. 

Selanjutnya tahun 1886 Salmon dan 

Smith di Amerika Serikat telah memperkenalkan 

macam vaksin inaktif dengan menggunakan 

bakteri vibrio cholera yang dimatikan dengan 

pemanasan. 

Terobosan baru lainnya datang pada 

akhir abad 19, ketika Louis Pasteur seorang ahli 

39 | Edisi Oktober 2017 

| Kolom Techno 



 

kimia dari Perancis, mengembangkan tehnik 

kimia untuk mengisolasi virus dan 

melemahkannya, yang efeknya dapat dipakai 

sebagai vaksin. Sebelum vaksinasi memancing 

kontroversi. Pasteur pertama kali mencatat, 

memasukkan vaksin rabies ke tubuh manusia 

yang mendapat protes keras oleh ahli jiwa dan 

masyarakat. Dan Jka Pemikiran Salafi  di 

terapkan dengan Konskuen, masalah ini juga 

harus di anggap Bid’ah, sebab Rosulullah telah 

mencontohkan Pengobatan, bukankah Ketika 

Sunnah di Matikan maka Akan tumbuh sebuah 

Bid’ah? dan seperti yang sudah terkenal, 

mereka ini punya konsep Memahami Hadits 

Tentang Bid’ah sendiri? 

Louis Pasteur 

Upaya untuk menggalakkan imunisasi di Inggris 

yang menurun pada abad tersebut merupakan 

kenyataan pahit akibat dari penentangan/protes 

terhadap imunisasi. Meskipun Inggris 

menghadapi resiko serius terhadap penyakit 

Tipus yang mewabah di medan perang Boer 

(Afrika Selatan). 

Pada perubahan jaman ini, peneliti 

lainnya telah mengembangkan vaksin yang 

tidak aktif untuk melawan Tipus, wabah Rabies 

dan Kolera. Pada pertengahan tahun 1920-an, 

vaksin telah dikembangkan untuk melawan 

Dipteri (penyakit yang sering menyebabakan 

kematian pada anak-anak) dan Pertusis. 

Dua tim ahli dipimpin oleh Jonas Salk 

and Albert Sabin mengembangkan vaksin Polio. 

Vaksin untuk mencegah Polio, digunakan untuk 

membunuh virus, dipatenkan pada tahun 1954 

dan digunakan untuk kampanye imunisasi. 

Kurang dari enam tahun, kasus Polio menurun 

90%. Tetapi vaksin Salk tidak melengkapi 

imunisasi secara menyeluruh untuk semua jenis 

virus Polio. Pada tahun 1961, Sabin telah 

mengembangkan vaksin oral yang bekerja 

secara aktif (hidup) berupa virus yang telah 

dilemahkan, untuk menggantikan imunisasi 

dengan suntik jenis Salk di Amerika Serikat. 

Pada tahun 1960-an, vaksin digunakan secara 

rutin dan tidak menyebabkan kontroversi pada 

masyarakat dan paramedis, dan vaksin virus 

aktif (hidup) telah dikembangkan untuk Campak 

(1963), Rubella/ campak Jerman (1966) dan 

penyakit Gondong (1968). 

Bahaya Serangan DPT (Mary H. Cooper, 

1995) Pada awal tahun 1980-an, wabah infeksi 

yang membunuh ratusan anak-anak tiap tahun 

telah mencemaskan orang tua. Sebagian kecil 

orang tua merasa anaknya menderita akibat 

vaksin yang diberikan tidak aman bagi anak 

mereka terutama DPT. Di antara mereka adalah 

anggota National Vaccine Information Center 
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(NVIC) Pada tahun 1982. Fisher dan para ibu 

menemukan kelompok pembela yang 

tergabung dalam NVIC dan meyakinkan 

kongres untuk menyediakan vaksin DPT yang 

aman.  

Pada tahun 1991, Fisher 

mendokumentasikan perkembangan vaksin 

DPT dalam “A Shot in the Dark” (menyerang 

dalam kegelapan), dan menerangkan 

bagaimana lebih banyak racun pertusis 

menyebabkan banyak masalah, dan mengapa 

diamankan dan tidak dipasarkan secara luas di 

Amerika Serikat. 

Tidak tahu secara pasti mengapa 

pemerintah Amerika Serikat menarik vaksin 

DPT dari pasaran pada tahun 1996 dan 

merekomendasikan dokter menutup vaksin 

jenis DTP. Hanya 6-7 persen dari vaksin 

pertusis di Amerika Serikat masih mengandung 

DPT. Tetapi itu telah digunakan secara luas di 

masyarakat dunia ketiga (negara berkembang). 

Pada masa pemerintahan Clinton telah diijinkan 

untuk memperpanjang program vaksinasi untuk 

masyarakat miskin dan merekomendasikan ijin 

baru untuk memperbaiki tingkat vaksinasi. 

Sejak tahun 1994, program vaksinasi telah 

dijalankan dalam pemerintahan untuk anak-

anak miskin secara Cuma-Cuma. 

 

Vaksin 

Vaksin adalah bahan antigenik yang 

digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif 

terhadap suatu penyakit sehingga dapat 

mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi 

oleh organisme alami atau “liar”. Berasal dari 

kata vaccinia, penyebab infeksi cacar sapi yang 

ketika diberikan kepada manusia, akan 

menimbulkan pengaruh kekebalan terhadap 

cacar. 

Vaksin dapat berupa galur virus atau 

bakteri yang telah dilemahkan sehingga tidak 

menimbulkan penyakit. Vaksin dapat juga 

berupa organisme mati atau hasil-hasil 

pemurniannya (protein, peptida, partikel serupa 

virus, dsb.). 

 

Jenis-Jenis Vaksin : 

Berdasarkan bahan imun yang digunakan ada 

dua jenis vaksin, yaitu : 

Attenuated whole-agent vaccines 

· Mempunyai kemampuan proteksi jangka 

panjang 

· Virus yang telah dilemahkan tersebut dapat 

bereplikasi di dalam tubuh, meningkatkan dosis 

asli, dan berperan sebagai imunisasi ulangan. 

· Keefektifan dapat mencapai 95% 

· Seringkali tidak memerlukan imunisasi 

ulangan 

· Tidak disarankan untuk pasien kompromis 

· Contoh : vaksin polio (Sabin), vaksin MMR, 

vaksin TBC, vaksin demam tifoid 

Vaksin hidup terbuat dari virus hidup 

yang diatenuasikan dengan cara pasase berseri 

pada biakan sel tertentu atau telur ayam 

berembrio. Dalam proses ini akumulasi dari 
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mutasi umumnya menyebabkan hilangnya 

virulensi virus secara progresif bagi inang 

aslinya. Didalam vaksin mengandung virus 

hidup yang dapat berkembang biak dan 

merangsang respon imun tanpa menimbulkan 

sakit. 

 

Inactivated whole-agent vaccines 

· Memakai mikroba yang sudah dibunuh dengan 

formalin ataupun fenol 

· Contoh : vaksin rabies, vaksin influenza, 

vaksin polio (Salk), vaksin pneumonia 

pneumokokal, vaksin kolera, vaksin pertusis, 

dan vaksin demam tifoid 

Vaksin inaktif dihasilkan dengan 

menghancurkan infektivitasnya sedangkan 

imunogenitasnya masih dipertahankan dengan 

cara : 

· Fisik misalnya dengan pemanasan, radiasi 

· Chemis, dengan bahan kimia fenol, 

betapropiolakton, formaldehid, etilenimin. 

Dengan perlakuan ini virus menjadi 

inaktif tetapi imunogenitasnya masih ada. 

Vaksin ini sangat aman karena tidak infeksius, 

namun diperlukan jumlah yang banyak untuk 

menimbulkan respon antibodi. 

 

Vaksin sub unit 

Vaksin sub unit merupakan vaksin yang 

dibuat dari komponen virus Teknik yang relatif 

baru dalam produksi vaksin adalah dengan 

melakukan kloning dari gen virus melalui 

rekombinasi DNA, vaksin vektor virus dan 

vaksin antiidiotipe. 

Vaksin sub unit merupakan vaksin yang 

dibuat dari bagian tertentu dari mikroorganisme 

yang imunogenik secara alamiah misalnya 

hepatitis B, atau virus yang dipisahkan dengan 

detergen misalnya influensa. 

 

Vaksin idiotipe 

Vaksin idiotipe merupakan vaksin yang 

dibuat berdasarkan sifat bahwa Fab (fragment 

antigen binding) dari antibodi yang dihasilkan 

oleh tiap klon sel B mengandung asam amino 

yang disebut sebagai idiotipe atau determinan 

idiotipe yang dapat bertindak sebagai antigen. 

Vaksin ini dapat menghambat pertumbuhan 

virus melalui netralisasai dan pemblokiran 

terhadap reseptor pre sel B. 

 

Vaksin rekombinan 

Vaksin rekombinan memungkinkan 

produksi protein virus dalam jumlah besar. Gen 

virus yang diinginkan diekspresikan dalam sel 

prokariot atau eukariot. Sistem ekspresi 

eukariot meliputi sel bakteri E.coli, yeast, dan 

baculovirus. Dengan teknologi DNA 

rekombinan selain dihasilkan vaksin protein 

juga dihasilkan vaksin DNA. Penggunaan virus 

sebagai vektor untuk membawa gen sebagai 

antigen pelindung dari virus lainnya, misalnya 

gen untuk antigen dari berbagai virus disatukan 

ke dalam genom dari virus vaksinia dan 

imunisasi hewan dengan vaksin bervektor ini 

menghasilkan respon antibodi yang baik. 

 

Vaksin DNA 

Vaksin DNA (naked plasmid DNA) , 

suatu pendekatan yang relatif baru dalam 

teknologi vaksin yang memiliki potensi dalam 

menginduksi imunitas seluler. Dalam vaksin 
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DNA gen tertentu dari mikroba diklon kedalam 

suatu plasmid bakteri yang direkayasa untuk 

meningkatkan ekspresi gen yang diinsersikan 

kedalam sel mamalia. Setelah disuntikkan DNA 

plasmid akan menetap dalam nukleus sebagai 

episom, tidak berintegrasi kedalam DNA sel 

(kromosom), selanjutnya mensintesis antigen 

yang dikodenya. Selain itu vektor plasmid 

mengandung sekuens nukleotida yang bersifat 

imunostimulan yang akan menginduksi imunitas 

seluler . 

Beberapa kelemahan vaksin DNA bahwa 

kemungkinan DNA dalam vektor plasmid akan 

berintegrasi kedalam genom host/inang, 

kemungkinan akan menginduksi tumor atau 

menginduksi terbentuknya antibodi terhadap 

DNA. Selain itu vaksin DNA dapat menginduksi 

respon imun seluler yang kuat tidak hanya 

terhadap antigen mikroba melainkan juga 

terhadap antigen inangnya. Penelitian lebih 

lanjut masih diperlukan untuk mengetahui 

keamanan vaksin DNA yang efektif terhadap 

patogen intraseluler. 

 

Imunisasi yang Menumbuhkan Kekebalan 

Pemberian vaksin untuk mencegah 

terjadinya penyakit tertentu disebut Vaksinasi. 

Disebut juga Imunisasi karena vaksin akan 

mempersiapkan sistem kekebalan manusia 

atau hewan untuk bertahan terhadap serangan 

patogen tertentu, terutama bakteri, virus, atau 

toksin. Sistem kekebalan mengenali partikel 

vaksin sebagai agen asing, 

menghancurkannya, dan “mengingat”-nya. 

Ketika di kemudian hari agen yang virulen 

menginfeksi tubuh, sistem kekebalan telah siap: 

1. Menetralkan bahannya sebelum bisa 

memasuki sel; dan 

2. Mengenali dan menghancurkan sel yang 

telah terinfeksi sebelum agen ini dapat berbiak. 

Imunisasi dibedakan dalam dua jenis, imunisasi 

aktif dan imunisasi pasif. Pada imunisasi aktif, 

tubuh ikut berperan dalam membentuk 

kekebalan (imunitas). Tubuh seseorang 

dirangsang untuk membangun pertahanan 

imunologis terhadap kontak alamiah dengan 

berbagai penyakit. Sedangkan dalam imunisasi 

pasif, tubuh tidak dengan sendirinya 

membentuk kekebalan, tetapi diberikan dalam 

bentuk antibodi dari luar. 

Seseorang yang mempunyai risiko 

terjangkit penyakit tertentu, diberi antibodi yang 

spesifik. Umumnya bayi dan anak diberi 

imunisasi aktif karena imunisasi jenis ini 

memberi kekebalan yang lebih lama. 

Sedangkan imunisasi pasif hanya diberikan 

dalam keadaan sangat mendesak, yakni jika 

tubuh anak diduga belum mempunyai 

kekebalan ketika terinfeksi oleh kuman penyakit 

ganas, seperti tetanus. 

Tapi tak jarang pula imunisasi aktif dan 

pasif diberikan dalam waktu bersamaan. 

Misalnya, seorang anak yang terserang 

penyakit tertentu akan memperoleh imunisasi 
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pasif untuk segera menetralisir racun kuman 

yang beredar. Sedangkan imunisasi aktif 

diberikan juga untuk mendapatkan kekebalan 

setelah sembuh dari penyakit tersebut. Kedua 

jenis imunisasi tersebut juga berbeda dalam 

segi bahan bakunya. Dalam imunisasi aktif, 

tubuh diberi sebagian atau seluruh komponen 

kuman atau suatu bentuk rekayasa kuman 

sehingga terjadi rangsangan kekebalan tubuh 

(imunologik) yang menyerupai respon terhadap 

infeksi alamiah oleh kuman itu. Sedangkan 

respon dalam tubuh itu sendiri bisa berupa 

terbentuknya antitoksin (zat anti terhadap racun 

yang dibuat oleh mikroorganisme) atau bentuk 

lain yang efeknya menetralisir kuman. 

 

Anak sedang di vaksinasi 

Dalam imunisasi pasif, tubuh diberi antibodi 

spesifik (sudah siap pakai) yang dapat habis 

dalam tubuhnya. Beberapa imunisasi dapat 

membentuk kekebalan tubuh seumur hidup, 

seperti campak. Namun ada pula bentuk 

imunisasi yang memberikan kekebalan tubuh 

dalam jangka waktu tertentu. Misalnya saja, 

DPT (difteri, pertusis, tetanus) dan polio. 

 

 

Efektivitas suatu imunisasi aktif dapat 

diukur dengan memeriksa adanya proteksi 

terhadap suatu penyakit yang dituju. 

Pemeriksaan imunoglobin sering dipakai untuk 

pembuktian terjadinya proteksi terhadap 

penyakit tertentu. Tetapi bukan merupakan 

jaminan mutlak, karena pada keadaan tertentu 

kadar imunoglobin tidak dapat digunakan 

sebagai patokan terjadinya proteksi.Pada 

dasarnya ada vaksin yang dibuat dari kuman 

yang dilemahkan atau dimatikan. Kuman yang 

dimatikan ini tidak dapat berkembang biak 

(replikasi) dalam tubuh manusia, sehingga 

untuk merangsang pembentukan antibodi 

diperlukan dalam jumlah banyak. Selain itu, 

secara berkala dibutuhkan juga pemberian 

vaksin ulangan untuk memperkuat antibodi. 

 

Tujuan imunisasi  

Tujuan dari diberikannya suatu imunitas 

dari imunisasi adalah untuk mengurangi angka 

penderita suatu penyakit yang sangat 

membahayakan kesehatan bahkan bisa 

menyebabkan kematian pada penderitanya. 

 

Manfaat Imunisasi 

1. Untuk Anak: mencegah penderitaan yang 

disebabkan oleh penyakit, dan kemungkinan 

cacat atau kematian. 

2. Untuk Keluarga: menghilangkan kecemasan 

dan psikologi pengobatan bila anak sakit. 

Mendorong pembentukan keluarga apabila 

orang tua yakin bahwa anaknya akan menjalani 

masa kanak-kanak yang nyaman. 

3. Untuk Negara: memperbaiki tingkat 

kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan 
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berakal untuk melanjutkan pembangunan 

negara. 

 

Sasaran Imunisasi 

1. Bayi (0-11 bulan) 

2. Ibu hamil (0-8 bulan) 

3. Wanita usia subur 

4. Anak SD kelas I dan VI 

5. Orang yang akan bepergian ke daerah 

endemic penyakit 

 

Jenis-Jenis Imunisasi 

Imunisasi polio 

Imunisasi BCG 

Imunisasi DPT 

Imunisasi DT 

Imunisasi TT 

Imunisasi Campak 

Imunisasi Hib 

Imunisasi MMR 

Imunisasi Varisella 

Imunisasi HBV 

Teknologi Vaksin Vaccinia Rekombinan 

 

Vaksin Vaccinia merupakan hasil dari 

rekayasa genetika teknik DNA rekombinan. 

Teknologi DNA rekombinan merupakan 

kumpulan teknik yang digunakan untuk 

mengkombinasikan gen. Teknik tersebut 

meliputi teknik untuk mengisolasi DNA, 

memotong DNA atau menggabungkan DNA, 

seleksi dan pemurnian DNA, serta pemasukkan 

DNA ke dalam sel hidup. Virus vaccinia sudah 

lama dikenal dan digunakan untuk 

vaksinasismallpox. Selama digunakan, sudah 

tak diragukan lagi keefektifannya dan relatif 

aman, stabil, serta mudah cara pemberiannya. 

Virus vaccinia mempunyai beberapa 

karakteristik yang khas sehingga terpilih 

sebagai vektor untuk menghasilkan vaksin 

rekombinan hidup. la merupakan virus DNA, 

manipulasi genetik dapat dilakukan relatif 

mudah, ia mempunyaigenome yang dapat 

menerima banyak DNA asing, mudah 

ditumbuhkan dan dimurnikan serta mempunyai 

range host yang lebar pada manusia dan 

hewan. Vaksin Vaccinia merupakan terobosan 

baru untuk memproduksi vaksin dalam skala 

besar dan merupakan solusi dari kekurangan 

vaksin konvensional. 

Inovasi bioteknologi terutama 

rekombinan DNA telah membuka kemungkinan 

baru untuk memproduksi vaksin hidup dengan 

mudah. Untuk melakukan itu dibutuhkan 

organisme vektor yang sesuai, dan virus 

vacciniamerupakan vektor yang paling terkenal 

saat ini disamping cytomegalovirussebagai 

calon vektor potensiil. (Suwandi, 1999). 

Vaksin Vaccinia merupakan hasil dari 

rekayasa genetika teknik DNA rekombinan. 

Teknologi DNA rekombinan merupakan 

kumpulan teknik yang digunakan untuk 

mengkombinasikan gen. Teknik tersebut 

meliputi teknik untuk mengisolasi DNA, 

memotong DNA atau menggabungkan DNA, 

seleksi dan pemurnian DNA, serta pemasukkan 

DNA ke dalam sel hidup (Tjahjoleksono, 2010). 

Sifat virus vaccinia memungkinkan 

dilakukan rekayasa genetika dan mampu 

mengekspresikan informasi antigen asing dari 

berbagai patogen. Bila vaksin hidup hasil 

rekombinan ini digunakan untuk vaksinasi 
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binatang maka binatang tersebut akan 

memperlihatkan respon imunologis terhadap 

antigen patogenik yang dimaksud. Beberapa 

laporan percobaan telah memperlihatkan 

vaksinasi binatang percobaan dengan virus 

rekombinan berhasil melindungi binatang ini 

terhadap penyakit yang berhubungan. 

Beberapa laporan telah mengekspresikan 

erbagai penyakit, seperti herpes simplex virus 

glycoprotein, influenza virus hemagglutinin, 

hepatitis B virus surface antigen, rabies virus 

glycoprotein, plasmodium knowlesi sporozoite 

antigen dan sebagainya. Rekombinan ini telah 

memperlihatkan reaksi kekebalan terhadap 

patogen-patogen (Suwandi, 1999). 

Pada prinsipnya rekombinasi gen asing 

ke dalam rangkaian DNA vacciniameliputi 

beberapa tahap (Suwandi, 1999) : 

1. kloning rangkaian DNA vaccinia yang tidak 

mengandung informasi penting untuk replikasi 

ke dalam plasmid  bakteri E.Coli 

2. Gen pengkode antigen asing dimasukkan ke 

dalam rangkaian DNA vaccinia dalam plasmid, 

sehingga DNA Asing ini akan diapit olh DNA 

Vaccinia 

3. plasmid yang mengandung DNA asing dan 

DNA vaccinia  dimasukkan ke dalam sel yang 

telah diinfeksi dengan Vaccinia dalam bentuk 

Ca Phospate DNA Co-presipitate 

4. rekombinasi antara Vaccinia pengapit gen 

asing dan DNA homolog 

5. Virus infeksi dilepaskan dari sel berupa 

campuran virus vacciniayang tidak 

mengandung gen asing dan yang mengandung 

gen asing.  Virus vaccinia rekombinan diseleksi, 

dimurnikan dan ditumbuhkan untuk pembuatan 

vaksin secara in vitro 

 

Aplikasi Virus Vaccinia 

 

Vaccinia rekombinan untuk Vaksin Rabies  

Rabies merupakan infeksi akut dari 

susunan saraf pusat yang berakibat fatal. Virus 

ditularkan ke manusia melalui gigitan dan 

kadang melalui jilatan (air liur) hewan yang 

terinfeksi rabies. Hewan yang dapat 

menularkan penyakit rabies antara lain anjing, 

kucing, kera, dan kelelawar. 

cDNA glikoprotein telah dapat 

dimasukkan ke dalam rangkaian DNAvaccinia 

dan mampu mengekspresikan antigen virus 

rabies. Kelinci dan mencit yang diinokulasi 

vaksin ini mampu menginduksi keluarnya 

antibodi yang sesuai. Binatang lab yang 

divaksinasi dengan virus rekombinan ini 

memperlihatkan reaksi imunitas terhadap 

beberapa strain rabies intraserebral. 

 

Vaccinia rekombinan pengekspresi Hepatitis B 

Virus Surface Antigen.   

HBSAg dianggap sebagai antigen 

hepatitis B, dan ternyata HBSAg yang diperoleh 

dari plasma orang terinfeksi merupakan 

imunogen yang menimbulkan kekebalan. 

Vaccinia rekombinan pengekspresi HBSAg 

dilaporkan telah dapat dibuat. Sel-sel yang 

diinfeksi dengan virus rekombinan ini 

mensekresikan bahan HBSAg yang bereaksi 

dengan anti-HBSAg; hasil sintesis ini ternyata 

tak dapat dibedakan dengan HBSAg asli. Bila 

binatang diinokulasi dengan uaccinia 
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rekombinan ini secara intravena atau 

intraderma, maka binatang tersebut 

memproduksi anti-HBSAg. Simpanse yang 

divaksinasi dengan virus ini memperlihatkan 

proteksi terhadap virus hepatitis B.  

 

Vaccinia rekombinan pengekspresi antigen 

malaria 

Organisme penyebab malaria 

mempunyai tiga fase dalam siklus hidupnya dan 

vaccinia rekombinan telah berhasil dibuat. 

Binatang yang diinokulasi virus ini memproduksi 

antibodi yang sesuai. Karena perbedaan 

stadium dalam siklus hidup organisme ini, maka 

masing-masing mempunyai antigen spesifik. 

Kekebalan terhadap yang satu, tidak akan 

melindungi manusia terhadap dua stadia 

lainnya, sehingga vaksinasi optimal 

memerlukan beberapa antigen yang diperoleh 

dari setiap stadium. Dengan vaksinvaccinia, 

beberapa gen mungkin dapat dimasukkan dan 

dapat diekspresikan pada vaksin vaccinia 

tunggal. 
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Pertanyaan: 

Saya bingung, kenapa doa-doa saya 

sepertinya tidak ada yang dikabulkan oleh 

Allah ya mas, apakah karena saya banyak 

dosa, atau gimana ya mas?  

Rina - Banjarmasin  

Jawab: 

Ibu atau mbak rina di banjarmasin, terima kasih 

sudah mengirimkan pertanyaan yang bagus ini 

ke majalah kekuatan sugesti, terus membaca 

majalah ini dan menyebarkannya ke teman-

teman lainnya.  

Ngomongin tentang doa, maka hal ini 

diperlukan pemahaman yang benar dan utuh. 

Sebenarnya doa-doa mbak/ibu rina ini tidak 

terjadi bukan karena tidak dikabulkan tapi 

memang diri mbak/ibu rina sendiri yang 

memang belum mengiginkan hal itu terjadi. 

Jangan buru-buru menyalahkan ALLAH, atau 

berprasangka buruk kepada Allahnya. Karena 

kebanyakan dari orang-orang yang saya temui 

di kelas AMC, baru sadar bahwa ada program 

di pikirannya yang memang membuat tidak 

terkabul. Apakah itu termasuk dosa-dosa? 

mungkin iya juga. hehe. 

Kemudian, cara doa mbak/ibu rina yang pasti 

keliru sehingga doanya tidak terjadi. 2 hal ini 

yang perlu diperbaiki, yaitu pikiran mbak dan 

cara berdoanya. 

Pertanyaan : 

Mas firman, terima kasih atas majalah 

kekuatan sugestinya, membuat saya banyak 

sadar dalam hidup ini. Dan tulisan-tulisan mas 

firman lainnya yang begitu menginspirasi. Saya 

adalah seoang ibu rumah tangga yang hidup 

sendiri, alias single parent. Saya memiliki 2 

anak. Kira-kira bisnis apa yang cocok ya mas, 

supaya saya bisa mencukupi kehidupan 2 anak 

itu sampai nanti. 

Ibu Liana - Denpasar 

Jawab: 

Terima kasih bu liana atas pertanyaanya, dan 

terus membaca majalah kekuatan sugesti ya 

setiap bulannya. Bagikan juga kepada teman-
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teman ibu lainnya agar semakin banyak orang 

yang tersadarkan.  

Hmm, bisnis yang cocok ya?, sebenarnya 

semua bisnis cocok untuk ibu, apapun yang 

mau ibu jalankan maka pasti menghasilkan 

kebaikan, pasti memberikan keuntungan yang 

bagus asalkan pikiran ibu memang sudah 

benar. Karena yang membuat seseorang itu 

bagus dalam bisnis, bukan jenis bisnisnya tapi 

sepenuhnya dari pikiran orang itu sendiri. 

Maka, yang harus diperbaiki dulu adalah 

pikirannya. Percuma berganti-ganti bisnis, 

kalau pikirannya masih belum mamu dengan 

uang maka hasilnya pasti negatif. Banyak 

orang sebenarnya tidak mau dengan uang, 

sehingga kondisi keuangannya belum bagus, 

ini terbukti waktu dikelas AMC. 

Ibu, coba meniatkan diri supaya ada 

kesempatan untuk belajar AMC sehingga bisa 

membenahi pikirannya, dan mampu 

menjalankan bisnis dengan benar. 

Pertanyaan : 

Mas, apa solusi untuk saya bisa cepat 

melunasi hutang dengan cepat. Karena 

rasanya hutang selalu datang dan berganti 

saja. Tapi tidak lunas.  

Iwan - Jakarta  

Jawab: 

Hutang yang berat adalah efek dari pikiran 

anda sendiri, ketika hutang terus ada dan 

berganti maka itu sesungguhnya adalah hasil 

dari requestmu sendiri. Solusinya maka 

berhentilah mengeluh, karena dengan 

mengeluh bukan menyelesaikan hutang itu tapi 

justru memperberat.  

Coba berhenti mengeluh dan terimalah dengan 

tenang.  

Kemudian ubahlah pikiranmu, ubahlah cara 

berpikirmu, karena apa yang terjadi dalam 

hidupmu itu karena pikiranmu. Ketika 

pikiranmu berubah maka pasti hidupmu 

berubah. 

baca majalah kekuatan sugesti edisi-edisi 

sebelumnya, banyak yang membahas tentang 

hutang. Jika ada kesempatan maka silahkan 

mempelajari AMC. 

 

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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