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embuat artikel kali ini saya rasa 

sangat pas dengan momen 

pergantian tahun 2017 menuju tahun 

2018. Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap 

pergantian tahun pasti dibarengi dengan 

berbagai sugesti tentang “prediksi” atau bahasa 

spiritualnya adalah “ramalan” di tahun depan. 

Bermunculan di televisi, di koran, di artikel-

artikel internet tentang ramalan-ramalan 

bagaimana kondisi di tahun 2018. Pasti anda 

juga sudah membaca dan mengetahui juga 

kan? Ramalan sesungguhnya adalah salah 

satu bentuk sugesti yang diberikan oleh orang 

yang menulisnya untuk diketahui oleh orang 

lain. Ada istilah yang keren yaitu ramalan shio 

dimana tahun 2018 nanti adalah tahun anjing 

Bagaimana menyikapi ramalan-ramalan itu? 

Saya juga ingin sekaligus membalas 

pertanyaan yang masuk ke inbox fanpage 

facebook keajaiban bawah sadar siang tadi. 

“mas firman bagaimana menurut mas firman 

tentang ramalan-ramalan hidup di tahun 2018, 

apakah itu benar?”. Saya yang jadi bingung 

ketika ditanya apakah itu benar? hehe..kenapa? 

kalau anda bertanya kepada yang menulis 

ramalan-ramalan itu maka pasti 

mengatakannya benar, karena mereka yang 

menulis ramalan itu untuk mereka percayai 

sendiri. Padahal sesungguhnya yang membuat 

ramalan itu terjadi adalah Pikiran kita sendiri.  

Masih mau sibuk percaya kepada ramalan-

ramalan?Saat ini banyak orang yang 

mengatakan bahwa apa yang dia lakukan 

bukanlah meramal melainkan membaca 

“objek”, misalnya membaca garis tangan, 

membaca wajah, membaca hasil kartu dan 

sejenisnya. Mereka mengatakan bahwa itu 

adalah hal ilmiah, karena ada objek yang 

dibaca. Saya hanya tersenyum ketika ada orang 

yang mengatakan itu, oh ya pernah waktu ada 
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kelas AMC (Alpha Mind Control) reguler di 

bandung, ketika break makan siang seorang 

bapak melihat garis tangan saya, dia bilang ke 

saya “mas firman sering sembelit ya?” saya 

jawab “ngga pak”, lalu dia tanya lagi “mas firman 

ngga suka minum air putih ya?”, saya jawab lagi 

“lah tadi bapak dikelas lihat saya habis 2 botol 

air mineral kan?”. Bapak ini geleng-geleng 

sambil melihat lagi garis tangan saya lalu bicara 

“kok gak pas ya, padahal seharusnya seperti itu, 

berarti arti dari garis tangan itu suka-suka yang 

mengajarkan ya mas, wah trainernya bilangnya 

ilmiah padahal ya ramalan juga yang ujung-

ujungnya sugesti”. 

Maka berhentilan untuk mencari 

ramalan-ramalan tentang hidup anda di tahun 

2018 nanti, kalau anda ingin hidup di tahun 

2018 dengan penuh kebaikan maka amalkan 

saja 3 kalimat sugesti ini, maksud dari 

mengamalkan kalimat sugesti adalah 

menanamkan benar kedalam pikiran anda. Apa 

saja 3 kalimat sugesti itu? 

• “Tahun 2018 adalah tahun yang penuh 

kebaikan, tahun yang penuh dengan 

kesuksesan untuk saya dan keluarga. Saya 

percaya bahwa setiap tahun selalu baik, 

karena kebaikan dalam hidup saya 

tergantung dari sugesti saya” 

• “Tahun 2018 ini adalah Tahun yang pas bagi 

saya untuk sukses, tahun yang tepat bagi 

saya untuk menikmati hidup yang lebih baik, 

semua hal pasti sesuai dengan Pikiran saya” 

• “Tahun 2018 ini tahun yang indah dan saya 

selalu dalam selimut keindahan. Tahun 2018  

ini Tahun yang penuh keberkahan dan 

kemuliaan, saya menyadari dan percaya itu 

karena saya mengimani Tuhan saya adalah 

Tuhan yang Maha Baik. 

Anda tanamkan dengan benar 3 kalimat 

sugesti itu kedalam pikiran anda maka pasti 

hidup anda di tahun 2018 selalu dalam 

kebaikan. Lepaslah dari ramalan-ramalan 

apapun bentuknya, baik itu yang katanya 

membaca kartu, membaca wajah, membaca 

tanggal lahir, bentuk shio, bentuk aura dan lain-

lain itu, karena memang sesungguhnya sugesti 

kitalah yang membuat itu terjadi, kalau anda 
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mau memahami kekuatan sugesti yang 

merupakan kekuatan pikiran dengan benar, 

maka bisa belajar dalam kelas AMC  maka pasti 

anda terkagum-kagum sendiri dengan hebatnya 

sugesti pikiran itu, dan tentu kita juga terkagum 

kepada pencipta kita, yaitu Tuhan yang Maha 

Baik. Selamat memasuki tahun baru 2018, 

untuk menemani pergantian tahun ini maka 

anda bisa membaca juga majalah kekuatan 

sugesti edisi bulan Desember supaya membuat 

hidup anda selalu dalam sugesti-sugesti yang 

positif dan mencerahkan. 
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Coba Selalu Melakukan yang Satu Ini,Pasti 

Hidupmu Selalu Dalam Kebaikan

Di sekitar anda, tentu sering melihat orang-

orang yang terus mengharapkan kehidupan 

yang baik, terus berdoa kepada Tuhan untuk 

selalu diberikan kebaikan dalam hidupnya. 

Tetapi yang didapan justru kebalikannya, lantas 

anda dan mereka menganggap bahwa kondisi 

hidup yang seperti itu sudah digariskan Tuhan, 

kalau bahasa yang sering saya dengar adalah 

“sudah jalannya begini”, “sudah garis hidup 

begini”. Apa iya Tuhan yang membuat jalan dan 

garis hidup seseorang menjadi tidak baik? 

Padahal Tuhan sendiri adalah dzat Yang Maha 

Baik, maka sebuah kemustahilan bagi Tuhan 

untuk menggariskan kehidupan yang tidak baik 

bagi ciptaan-Nya. Lantas apa yang membuat 

kehidupan seseorang tidak baik?  

Yang membuat kehidupan seseorang itu 

tidak baik adalah diri orang itu sendiri, anda 

pasti kaget ketika saya mengatakan bahwa 

yang membuat tidak baik adalah dirinya sendiri. 

Banyak orang juga sama seperti anda, kaget 

ketika menyadari bahwa ternyata 

ketidaknyaman, sakit, susah dan berbagai 

kondisi tidak baik lainnya ternyata adalah hasil 

dari keinginannya sendiri. Bahkan saya ingat 

ketika di kelas AMC (Alpha Mind Control), 

sering ada ungkapan “selama ini kemana aja ya 

saya”, “jadi terasa bodoh dengan kehidupan 

yang dulu ya mas”, “baru umur segini 

tersadarkan saya mas”. Saya ingin 

menyadarkan anda dan banyak orang lainnya 

bahwa kondisi tidak baik di hidup anda itu terjadi 

karena keinginan anda sendiri, sehingga kalau 

anda mau mengubahnya maka ubahlah diri 

anda. 

Selama saya memberikan pemahaman 

tentang AMC baik itu kelas reguler, privat 

maupun platinum, saya menemukan banyak 

orang lupa atas dirinya, bahasa gaulnya “lupa 

diri”, tahukah anda maksud dari lupa diri? Saya 

ilustrasikan ya, anda memiliki sebuah 

smartphone yang canggih, tapi hanya anda 

gunakan untuk telepon saja lalu anda anggap 

smartphone ini barang yang tidak ada bagus-

bagusnya, maka yang terjadi tentu anda 
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membiarkan saja smartphone anda, mau jatuh, 

mau rusak, mau hilang juga tidak anda 

pedulikan. Anda tidak mempunya rasa yang 

kuat untuk memeliharanya, karena tidak 

mengenali kebaikan dan keistimewaannya. 

Begitu juga dengan kehidupan kita, diri kita. Diri 

saya dan diri anda, sesungguhnya pada 

awalnya diciptakan dengan penuh kebaikan. 

Karena awalnya adalah baik maka sudah 

seharusnya kita pelihara kebaikannya.

  

Memelihara diri adalah kunci untuk 

membuat hidup selalu dalam kebaikan. Kembali 

ke smartphone tadi, kalau anda pelihara, anda 

jaga dengan baik dan benar maka pasti 

smartphone anda selalu dalam kebaikan kan? 

Maka begitu juga dengan memelihara diri, 

menjaga diri dengan baik dan benar tentu 

menghasilkan kehidupan yang selalu dalam 

kebaikan. Memelihara diri dan menjaga diri itu 

adalah dengan menjaga dan memelihara 

Pikiran, karena pikiran adalah sumber dari 

segala kejadian dalam diri kita, kalau Pikiran 

kita selalu terjaga dan terpelihara maka sudah 

pasti hidup kita terjaga dalam kebaikan juga. 

Jagalah pikiranmu dari hal-hal yang merugikan, 

dari hal-hal yang tidak bermanfaat, peliharalah 

pikiranmu dari berpikir yang jelek dan negatif. 

Caranya selalu menjaga dan memelihara 

pikiran untuk selalu berpikir yang baik-baik saja 

maka pasti yang ada dalam hidup kita hanya 

kebaikan. 

 

Sungguh sia-sia jika kita membiarkan diri 

kita, sungguh merugi jika kita tidak memelihara 

pikiran kita. Dengan membiarkan diri, dengan 
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tidak memelihara pikiran maka itu artinya sama 

saja kita tidak menghargai apa yang sudah 

Tuhan berikan kepada kita.  
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Berani Mengakui Kesalahan Diri itu sebuah Kebaikan
 

Sebuah kesalahan mungkin dianggap 

sebuah aib atau sesuatu yang negatif, sebuah 

kesalahan seringkali mudah terlihat kalau ada 

diluar diri. Kita seringkali dengan mudah melihat 

kesalahan yang ada dalam diri orang lain, tetapi 

sering lupa, bahkan malu untuk melihat 

kesalahan yang ada dalam diri sendiri. Seperti 

dalam pepatah, “semut diseberang lautan 

tampak, gajah dipelupuk mata tidak tampak”, 

melihat kesalahan orang memang mudah, 

sebab kita bisa melihatnya, misalnya dari segi 

pakaian, kita bisa dengan mudah menilai 

ketidakcocokan pakaian yang digunakan oleh 

seseroang, ya kan? atau dari sikap seseorang 

yang sedang ada didepan kita, pasti kita sudah 

“ngedumel” dalam hati. Ada lho orang yang 

hobinya sibuk mengomentari orang, apakah 

anda termasuk? Saya tiga hari ini bersama 

seorang bapak yang mengambil kelas AMC 

Platinum, “mengobrol” asik dengan beliau. 

Bapak ini mengatakan motivasi dia mengambil 

kelas Platinum karena merasa ada yang salah 

dalam PIKIRANnya, yang membuat hidupnya 

jauh tertinggal dibandingkan dengan teman-

temannya seangkatan, atau usia yang sama, 

khusunya dalam segi keuangan dan kebebasan 

hidup, bapak ini memang sudah berusia senior. 

Dalam obrolan hari pertama, saya berusaha 

mencari data-data yang ada dalam PIKIRAN 
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bapak ini, setelah mengisi pertanyaan-

pertanyaan saya tentang kaya dan sukses, 

barulah bapak ini tersadar tentang kesalahan 

yang ada dalam PIKIRANnya tentang kekayaan. 

Kesadaran untuk mengakui kesalahan, inilah 

poin penting dalam sebuah perubahan diri. 

“percuma ya pak firman melakukan affirmasi 

kalau program-program dalam diri yang lama 

masih berjalan, maka tetap saja hidupnya” 

ungkap bapak ini ke saya. 

Bapak ini punya pengalaman bahwa dulu 

ketika mengikuti sebuah bisnis MLM selalu 

disuruh untuk melakukan affirmasi, “saya kaya, 

saya sukses”, mungkin dari anda masih ada 

yang melakukan ini kan?. Affirmasi itu bagus, 

kalau program-program dalam diri sudah 

berubah, tetapi kalau program-program lama 

dari diri masih belum berubah dan tidak 

mengetahui kesalahannya maka affirmasi hanya 

buang waktu saja. Karena kunci perubahan diri 

bukan dengan affirmasi, tetapi dengan 

melakukan “perubahan”, apa yang dirubah? ya, 

program dalam PIKIRAN kita. Untuk mengubah 

maka harus tahu, mana yang kita anggap salah. 

Dalam hal ini artinya mengakui kesalahan diri. 

Mengakui bahwa semua kejadian dalam hidup 

atas PIKIRAN kita sendiri, sehingga kalau hidup 

anda sekarang dianggap kurang bagus, maka itu 

artinya ada program dalam PIKIRAN anda yang 

membuatnya. Ketika sudah tahu program mana 

yang membuatnya, maka kita cukup dengan 

mengubahnya saja. Mudah kan? 

Saya jadi teringat ketika kelas reguler 

AMC tanggal 28 maret kemarin di Jakarta, sore 

harinya ketika mau selesai ada seorang peserta 

perempuan yang berbicara “saya sadar 

sekarang kenapa saya belum hamil-hamil pak, 
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ternyata benar seperti yang pak firman katakan, 

saya belum mau”. Lalu ada juga seorang 

perempuan yang belum menemukan jodohnya 

yang juga bicara “saya juga tahu kenapa saya 

sekarang belum menikah juga”. Mengakui 

kesalahan diri itu adalah sebuah kesadaran 

tertinggi manusia, sebab dengan mengakui 

kesalahan yang ada dalam diri maka tidak lagi 

menyalahkan keadaan, atau menyalahkan 

orang lain, apalagi menyalahkan takdir Tuhan. 

Tetapi ada juga orang yang tidak mau 

mengakui kalau kesalahan ada dalam dirinya, 

ada lho..:), seperti tadi siang ada seseoang yang 

menelepon saya dia bertanya, “pak firman apa 

bisa dengan AMC mengatasi sakit yang 

diakibatkan orang lain, dan diguna-guna”. Saya 

hanya jawab, “yang membuat sakit sebenarnya 

adalah orang itu sendiri, orang itu sendiri yang 

mau untuk sakit”, tapi orang ini malah menjawab, 

“saya sudah pergi ke beberapa orang pinter, 

semua bilang kalau sakitnya ibu saya ini karena 

dibuat orang lain”. Lalu saya jawab lagi “ya biasa 

mas, kalau anda perginya ke mereka pasti 

seperti itu jawabannya, tapi kalau mas mau 

mengajak bicara dengan ibu mas, maka pasti 

ditemukan penyebab PIKIRAN yang membuat 

ibu mas sakit, mungkin memikirkan mas, atau 

memikirkan keluarga lainnya”. Orang yang 

menelepon saya ini diam sebentar lalu 

menjawab “apa mungkin ibu saya memikirkan 

kakak perempuan saya yang pergi ketika 

cintanya gak direstui ya pak”. Saya hanya jawab 

“nah itu, tahu”. 

AMC memang saya buat untuk memberikan 

penyadaran diri sepenuhnya kepada setiap 

orang, penyadaran diri untuk lebih sibuk melihat 

kedalam diri, lebih sibuk untuk masuk kedalam 

diri mengetahui program-program yang berjalan 

dalam diri. Dan mau berani untuk mengakui 

kesalahan, dengan mengakui sebuah kesalahan 

dalam diri maka disitulah kita bisa 

mengubahnya. Bukankah itu makna TAUBAT, 

Mengakui kesalahan lalu mau mengubahnya 

dan berjani untuk menjalankan perubahan itu. 

Jadi, cobalah mengenali program-program 

dalam PIKIRAN anda karena HIDUP seseorang 

sebenarnya sudah SESUAI dengan 

PIKIRANnya sendiri.  
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ari ini, saya ada janji dengan seorang 

bapak muda yang ingin belajar 

hipnotis, terlihat memang bapak ini 

belum memahami sama sekali hipnotis, 

namanya juga baru belajar kan. Ketika saya 

tanyakan kepada dia, apa tujuannya untuk 

belajar hipnotis, bapak ini menjawab, “agar saya 

lebih percaya diri mas kalau menghadapi orang 

lain”. Lalu saya menjawab, “lho memang 

gimana caranya belajar hipnotis bisa percaya 

diri, saya jadi bingung pak”. “kan kalau saya bisa 

menghipnotis orang, seperti di tv itu kan saya 

jadi percaya diri, merasa punya kelebihan gitu 

mas, nah itu makanya saya mau belajar” bapak 

ini menjelaskan ke saya. Mungkin anda juga 

merasa seperti bapak ini kan?, belajar hipnotis 

dengan harapan bisa percaya diri karena 

“merasa” sudah bisa menidurkan orang lain 

seperti di tv. Mungkin anda merasa “sakti” 

setelah belajar hipnotis? Kalau itu harapan 

anda? Lebih baik urungkan niat anda, he.he 

karena hipnotis tidak membuat anda sakti, 

karena hipnotis adalah ilmu berkomunikasi. 

Dalam tulisan-tulisan saya sebelumnya 

di blog ini, saya jelasan bahwa hipnotis adalah 

ilmu berbicara, bahkan dalam kelas pelatihan 

saya mengatakan bahwa orang itu bisa 

terhipnotis atas “kemauan” diri orang itu sendiri, 

karena peran dari penghipnotis hanya sebagai 

pembimbing, kalau yang dibimbing tidak mau 

maka ya sudahlah, buat apa juga diteruskan. 

Anda pasti bingung, “kan yang ditv itu ada yang 

bilang tidak mau dihipnotis tetapi tetap aja bisa 

ditidurkan, gimana itu?”. Kalau ini pertanyaan 

anda, sah-sah saja. Makna MAU dalam 

menghipnotis orang adalah menurut, bukan 

ditawari hipnotis. Tentu tidak akan ada satu 

orang pun yang mau anda hipnotis, kalau anda 

menawarinya. Coba saja, anda tanyakan ke 

teman2 anda, “Eh..kamu mau ya aku hipnotis?” 

Pasti jawabannya tidak mau kan,kenapa tidak 

mau? 

Karena HIPNOTIS hampir disemua 

kepala orang adalah sesuatu yang negatif dan 

jelek, membuat orang tidak sadar dan 

sebagainya, sehingga tidak mau, Tetapi kalau 

kita mengatakannya seperti ini : 

“kamu mau aq kasih tau caranya agar 

besok kalau ujian dapat nilai yang bagus?” pasti 

teman anda mengatakan “mau,gimana 

caranya” lalu kalau anda sudah pernah 

mengikuti workshop hipnotis atau AMC, anda 

bisa memberikan jawaban “kalau kamu 

mau,nurut ya ama aku”, hehe…saat teman 

anda berkata “iya”, maka selanjutnya terserah 

anda.. 

Nah.. kalau seperti itu, apakah itu 

penghipnotisnya yang sakti? atau yang 

hebat?kalau menurut saya, yang dihipnotislah 

yang hebat, yang memiliki kemampuan 

berimajinasi yang bagus, yang mudah fokus, 

sementara penghipnotis hanya berbicara. Jadi, 

apakah belajar hipnotis bisa membuata anda 

percaya diri? bisa jadi ya, sebab dengan 

mempelajari ilmu hipnotis, anda saya latih untuk 

berbicara, untuk berkomunikasi, sebab itu 

syaratnya. Saya sering menjawab banyak 

pertanyaan  baik melalui telepon, sms atau acc 

messenger, “Mas firman apa sih syaratnya 

belajar hipnotis itu?”, dan saya pun menjawab, 

H 
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syaratnya anda berani berbicara itu saja. Kalau 

tidak berbicara bagaimana caranya anda 

memberikan “sugesti” kepada orang yang mau 

anda hipnotis? Semakin anda lancar berbicara 

maka semakin mudah anda menguasai 

hipnotis. 

Ketika anda belajar hipnotis maka 

otomatis anda belajar berbicara, karena hipnotis 

adalah ilmu berbicara, sehingga dengan sering 

berlatih menghipnotis orang maka tentu 

percaya diri anda mulai meningkat. Tetapi 

percaya diri itu anda sendiri yang memulainya, 

bukan saya juga bukan orang lain. Masih 

menganggap penghipnotis itu hebat dan sakti? 

kalau kendali seutuhnya dari orang yang akan 

dihipnotis berada dalam orang itu sendiri?
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harus mulai memperluas pemahaman tentang 

HIPNOTIS agar bisa keluar dari kotak sempit 

pikiran anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

ebagai manusia yang hidup dengan 

manusia lainnya maka pasti seringkali 

muncul “gesekan” yang membuat 

situasi menjadi tidak enak, apalagi di lingkungan 

kantor atau 

pekerjaan. Dalam 

lingkungan kantor 

ada atasan, ada 

teman kerja yang 

setiap hari ditemui 

dari pagi sampai 

sore. Maka wajar 

saja jika terkadang 

menimbulkan 

kondisi yang tidak 

nyaman, mungkin ada atasan yang galak, ada 

atasan yang sukanya memerintah saja, ada 

atasan yang memang baik. Setiap kondisi kantor 

memiliki situasi yang berbeda, mungkin anda 

kebetulan berada dalam situasi kantor dimana 

bosnya memiliki sifat yang galak, tapi 

sebenarnya kondisi kantor itu bisa diatur dari 

Pikiran anda sendiri. Semua kejadian, semua 

peristiwa yang ada 

dalam kehidupan 

seseorang 

sesungguhnya 

adalah hasil dari 

requestnya sendiri.  

Termasuk situasi di 

kantor, kenapa anda 

mendapat atasan 

yang galak, 

sebenarnya karena 

anda sendiri yang menginginkannya. Sehingga 

jika ingin mengubah situasi kantor anda maka 

langkah ajaibnya adalah ubahlah pikiran anda 

dulu. Karena dengan mengubah pikiran anda 

S 

| Alpha Telepati 

12 | Edisi November 2017 



maka pasti situasi kantor juga berubah. Ngga 

percaya? coba aja deh dulu. Dalam kelas AMC, 

baru saya jabarkan dengan jelas kenapa bisa 

dengan mengubah pikiran maka situasi 

berubah. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu 

ikut-ikutan judes bahkan tidak perlu ikutan galak 

ketika suasana kantor sedang tidak bagus. Nanti 

kalau anda ikut-ikutan galak malah jadi penyakit 

lho, bisa jadi tensinya naik dan darah tinggi. 

Ihh..serem deh. Lebih baik diam saja, senyumin 

saja lalu ubah pikiran, kemudian pegaruhi 

pikiran teman atau bos anda dengan teknik 

Alpha Telepati. Karenan memang Alpha telepati 

adalah satu-satunya teknik untuk 

mempengaruhi pikiran orang lain tanpa bertatap 

muka.  

Banyak orang belum memahami dengan 

benar dan utuh tentang Pikirannya sendiri, 

padahal Pikiran adalah sumber dari semua 

kejadian, semua peristiwa dalam hidupnya. 

Kalau Pikirannya penuh dengan hal yang negatif 

maka pasti kehidupannya negatif, tapi kalau 

Pikirannya penuh dengan hal yang positif maka 

pasti kehidupannya positif. Ada seseorang pria 

yang membeli buku Alpha telepati untuk dia 

pelajari supaya bsia mempengaruhi atasannya 

yang sedang marah-marah ke dia, ketika 

menelepon saya dan menanyakan “apakah bisa 

mas, saya mempengaruhi atasan saya yang 

sedang marah-marah  ke saya menjadi baik ke 

saya”. Maka saya jawab ya bisa saja, karena 

dengan memanfaatkan teknik alpha telepati 

apapun anda bisa lakukan kepada orang lain. 

Setelah pria ini mendapatkan bukunya 

kemudian mempelajarinya, dia pun mengirimkan 

pesan bahwa atasan sekarang sudah berubah, 

sudah tidak lagi marah-marah. Nah terbukti kan, 

bahwa sebenarnya semua orang bisa 

mempengaruhi orang lain, bisa mengubah orang 

lain dengan mudahnya. Sebenarnya hal seperti 

ini mudah dan simpel, tapi banyak orang 

membuatnya susah, membuatnya njlimet, yang 

harus melakukan berbagai ritual dulu, harus 

duduk meditasi dulu dan sebagainya. Padahal, 

sebenarnya mempengaruhi pikiran orang lain itu 

mudah, ya anda perlu memahami saja 

rumusnya. Inilah salah satu ajaibnya fungsi 

pikiran kita, masih banyak lainnya ajaibnya 
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pikiran, bukan hanya untuk mempengaruhi 

orang lain, tapi juga untuk menciptakan 

kehidupan yang diinginkan. 

Tidak perlu marah, tidak perlu kecewa, 

atau ikut-ikutan jutek ketika suasana kantor 

sedang tidak baik, karena bukannya mengubah 

situasi tapi malah memperarah keadaan, bukan 

membuat positif tapi malah jadi negatif. Satu-

satunya cara adalah dengan mengubah pikiran 

kita sendiri, maka pasti suasana kantor pun 

berubah.   
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asa marah adalah salah satu 

“senjata” yang sudah Tuhan berikan 

kepada kita, bahkan saya bisa 

katakan sudah menjadi fitrah manusia memiliki 

rasa marah itu, kalau tidak memiliki rasa marah 

maka itu bukan manusia. Rasa Marah seringkali 

dikonotasikan sebagai sesuatu yang negatif dan 

jelek di persepsi kita. Apalagi jika di televisi, rasa 

marah sering divisualisasikan dengan wajah 

yang merah lalu ada tanduk seperti setan, ya 

kan? he.he.. Sehingga terkesan begitu seram, 

jadi marah seolah-olah masalah besar. Dan kita 

menjadi kurang percaya diri begitu dikatakan 

orang yang suka marah. Betul kan? 

Apa Penyebab terjadinya rasa Marah ? 

Coba anda ingat-ingat lagi, kapan 

terakhir kali anda marah,  marah dalam arti anda 

sampai mengeluarkan ucapan membentak 

kepada orang lain, kalau anda masih sekedar 

perasaan sebel, atau jengkel maka itu belum 

masuk kategori marah lho. Sebab masih 

tersimpan dalam diri, jadi anda belum marah 

tetapi masih ingin marah :), anda sekarang 

harus membedakan mana yang marah atau 

masih ingin marah. Sudah teringat kapan anda 

terakhir kali marah? 

Jika sudah sekarang perhatikan 3 cara 

mudah dari saya untuk mengendalikan marah 

dengan cepat. Ingat ya, marah itu wajar sebagai 

manusia yang perlu dilakukan adalah 

mengendalikan rasa marah itu, itu yang 

terpenting agar kita bisa marah dengan benar di 

waktu dan tempat yang benar. 

 

R 

| Hipnoterapi 

15 | Edisi November 2017 



Langkah yang pertama adalah : 

Identifikasi penyebab Marah, anda bisa 

mengingat lagi dengan detail apa alasan anda 

harus marah, haruskah marah dengan keras 

atau hanya perlu menegur saja. Anda kenali lagi 

alasan anda marah itu apa, jika ada skala 1-10 

sudah pada nilai berapa kah penyebab marah 

anda itu. Kalau menurut anda masih level 

rendah, buat apa anda marah kan, lebih baik 

menegur dulu. Dengan melakukan identifikasi 

penyebab marah ini, maka kita terbiasa untuk 

berpikir dulu sebelum bertindak. 

Langkah yang kedua adalah : 

Pikirkan diri anda, kenapa saya menyuruh 

anda untuk berpikir tentang diri sendiri? sebab 

ketika anda marah, kita sedang marah maka 

tanpa disadari kita sebenarnya sedang tidak 

memikirkan diri sendiri, kita sedang tidak 

menyayangi diri sendiri, kita sedang menyakiti 

diri sendiri. Eits..coba anda renungkan ketika 

kita marah maka yang terjadi adalah peredaran 

darah dengan sangat cepat sehingga membuat 

tekanan darah anda menjadi naik maka yang 

terjadi adalah kepala sakit, pusing dan bisa-bisa 

membuat anda menginap di rumah sakit, ngeri 

kan?. Jadi sebelum marah maka pikirkan diri 

anda, kecuali anda sudah tidak peduli dengan 

diri anda, maka silahkan marah..:) 

Langkah yang ketiga adalah : 

Duduklah ketika mau marah, ketika anda 

mengalami pemicu marah apapun itu 

penyebabnya maka cobalah untuk duduk, 

carilah tempat duduk dan duduklah, sebab 

dengan duduk akan membuat aliran darah 

menjadi melambat, posisi duduk kan bentuk L 

bukan lurus panjang gitu, sehingga darah 

menjadi lebih lambat jalannya. Dengan duduk 

maka anda bisa memikirkan lagi apakah benar 

harus marah. Perubahan posisi dari berdiri ke 

duduk membuat perubahan pikiran juga, itulah 

mengapa saya menyuruh duduk, sebab saya 

pernah mencobanya disaat ingin marah maka 

saya pun berubah posisi menjadi duduk dan 

marah saya seakan juga mulai mereda. 

Nah ketiga cara tadi, merupakan tips 

sederhana bagi anda dalam mengontrol marah, 

karena masalah apapun jika kita hadapi dengan 

marah  maka hasilnya pasti negatif, percaya 

deh. Kalau tidak percaya, anda bisa mencoba 

marah saja untuk mengatasi masalah. 

Selamat bersahabat dengan marah dan 

mengontrol diri 

:Firman Pratama: – Your Partner to Control Your 

Mind- 

 

 

  

16 | Edisi November 2017 

| Hipnoterapi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

| Inspirasi Tokoh 

17 | Edisi November 2017 



 

Profil dan Biografi Kolonel Harland 

Sanders. Lebih dari satu miliar ayam goreng 

hasil resep Kolonel dinikmati setiap tahunnya. 

Dan itu tidak hanya di Amerika Utara. Bahkan 

tersedia hampir di 80 negara di seluruh dunia. 

itulah hasil perjuangan dari Kolonel Harland 

Sanders Pendiri KFC (Kentucky Fried 

Chicken). Kisah inspiratif pendiri KFC ini sangat 

patut untuk disimak. Harland Sanders lahir pada 

tanggal 9 September 1890. Ayahnya meninggal 

saat dia masih berusia enam tahun. Ibunya pun 

terpaksa memikul tanggung jawab lebih awal. 

Kondisi yang ada mengharuskan Harland 

Sanders menjaga kedua adik kandungnya dan 

belajar memasak lebih awal. Belum menginjak 

tujuh tahun, Harland Sanders telah menjadi koki 

handal. Dia bekerja di sawah saat baru berusia 

sepuluh tahun dengan upah dua dolar setiap 

bulan. 

Menjadi Kuli hingga Tukang Parkir 

Pada saat bekerja sebagai kuli dengan 

hanya mendapat upah tidak lebih dari enam 

belas sen, Ia juga pernah bekerja sebagai 

tukang parkir. Di tahun 1906, ia kemudian 

masuk tentara dan dikirim ke Kuba. Setelah itu 

ia kemudian pensiun dari angkatan darat. Hidup 

dengan mengandalkan uang pensiun tidaklah 

cukup, ia kemudian bergabung menjadi tim 

pemadam kebakaran kereta api. Pada masa – 

masa itu juga, Harland Sanders belajar hukum 

melalui koresponden. Harland Sanders terus 

menggali kemampuannya hingga akhirnya dia 

memperoleh ijazah di bidang hukum. 

Meskipun dia sudah sering menangani 

kasus di beberapa pengadilan di Little 

Arkansas, namun dia merasa penghasilannya 

sangat jauh dari standar. Oleh karena itu, bagi 

Harland Sanders ijazah yang telah diperolehnya 

tidak ada gunanya. Harland Sanders 

meninggalkan profesi pengacara dan membuka 

sebuah stand untuk servis mobil pada tahun 

1929 di Corbin, Kentucky. 

Membuka Bisnis Rumah Makan dan 

Bangkrut 

Suatu hari, seorang penjual asongan 

berkata bahwa di kota ini tidak ada rumah 

makan yang bagus, sehingga siapa pun bisa 

makan di dalamnya dengan nyaman. Harland 

Sanders mengiyakan pendapat itu. Dalam 

benaknya bergejolak keinginan untuk 

mendirikan sebuah rumah makan. Tidak satu 

pun orang yang tahu kalau komentar pedagang 

asongan tersebut akan menjadi satu titik dalam 

kehidupan Harland Sanders yang kemudian 

akan mengubah nasibnya.  Rumah makan 

tersebut melahirkan sebuah gebrakan dalam 

menyajikan menu makanan tercepat. 

 ...Sungguh, sepintas saya pernah berpikir 

bahwa sesuatu yang paling mengesankan 

yang pernah saya lakukan di masa silam 

adalah memasak. Sebagaimana saya ketika 

menjual apa yang saya masak, maka 

masakan saya pasti tidak akan lebih jelek 

dari masakan para pemilik rumah makan 

yang ada di kota iní. - Harland Sanders 
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Harland Sanders memulai dari sebuah 

ruangan kecil, yaitu sebuah gudang di belakang 

stand pelayanan mobilnya. Harland Sanders 

telah mengubahnya menjadi sebuah rumah 

makan kecil yang menjual ayam goreng dan 

sayur segar. Rumah makan Harland Sanders 

begitu terkenal. Untuk membuka rumah makan, 

Harland Sanders tidak merasa kesulitan hanya 

dengan menutup pom bensinnya dan 

mengubahnya menjadi sebuah rumah makan 

yang ia beri nama “Café Sanders”. 

Pada tahun 1930, usaha Harland 

Sanders semakin berkembang. Rumah 

makannya kini dipenuhi seratus empat puluh 

dua orang. Mengingat cintanya terhadap 

pengembangan dan pendidikan yang terus 

menerus dalam hal apa pun, akhirnya Harland 

Sanders mengikuti sebuah pelatihan tentang 

manajemen rumah makan dan hotel selama 

delapan minggu di Universitas Cornell. 

Harland Sanders sangat suka ayam 

goreng, hanya saja tidak memakai cara klasik, 

yaitu dengan memakai minyak yang tidak bisa 

menghasilkan rasa seperti yang diinginkannya. 

Pada tahun 1939, Harland Sanders 

menemukan cara jitu untuk menggoreng ayam. 

Salah satu hal yang membantu penemuan 

barunya tersebut adalah penemuan pressure 

cooker atau panci bertekanan yang dapat 

menghasilkan ayam lezat dan segar dalam 

waktu sepuluh detik dengan cara dikukus di 

atas uap. 

Cara tersebut sangat baik sebab tanpa 

menghilangkan rasa dan bau serta tidak 

menggunakan minyak. Setiap tahun,  Harland 

Sanders selalu melakukan percobaan untuk 

ayam gorengnya hingga akhirnya ia 

menemukan resep spesial ayam goreng yang 

terdiri dari rempah – rempah dan bumbu – 

bumbu yang dikenal dengan 'Sebelas bumbu 

rahasia KFC.' 

Pada tahun 1949, Harland Sanders 

menerima pangkat kolonel berkat 

keberhasilannya di wilayah Kentucky. Akan 

tetapi, Harland Sanders lebih suka dipanggil 

bisnisman. Pada tahun 1953, Harland Sanders 

mendapat tawaran untuk menjual rumah 

makannya dengan harga seratus enam puluh 

empat ribu dolar. Meski jumlah ini sangat 

menggiurkan, akan tetapi Harland Sanders 

menolaknya. 

Selang beberapa tahun, tata letak kota 

Kentucky mengalami perubahan, sehingga 

rumah makannya tidak lagi strategis dan 

menarik pengunjung. Inilah yang menjadi sebab 

kenapa dia terpaksa menjualnya melalui 

pelelangan terbuka dengan harga tujuh puluh 

lima ribu dolar. Jumlah ini belum cukup untuk 

membayar hutang – hutangnya. 

1000 Lebih Penolakan Ketika Menjual 

Resep Ayam Gorengnya 

Sang Kolonel memutuskan untuk 

pensiun. Dia mendapatkan uang sejumlah 

seratus lima dolar dari jaminan sosial milik 

Harland Sanders sendiri dan juga milik istrinya. 

Meski dengan kondisi jiwa yang remuk dan 
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serba kekurangan, akan tetapi Harland Sanders 

tidak menyerah. 

 ...Tidak ada apa pun di hadapanmu 

kecuali satu hal yang bisa dilakukan, yaitu 

menggoreng ayam. Inilah yang akan engkau 

lakukan sepanjang hayatmu - Harland 

Sanders 

Harland Sanders mencoba menjual 

resep ayam goreng ala KFC ke rumah makan di 

wilayah Outta, AS. Ia mencoba menawarkan 

resepnya. Harland Sanders turun ke pasar – 

pasar untuk mempromosikan ide penjualan 

ayam KFC-nya, meski sudah tua dan terserang 

penyakit rematik. Harland Sanders terkadang 

tidur di dalam mobil demi mencukupi 

pembayaran hotelnya. Selama dua tahun 

berkeliling, Harland Sanders hanya dapat 

memuaskan lima rumah makan saja. Resep 

ayam yang ia tawarkan lebih banyak di tolak 

dan ditertawakan. 

Selama dua tahun berkeliling 

menawarkan resepnya ada lebih dari 1000 

penolakan yang ia terima. Tanpa kenal 

menyerah dan yakin akan berhasil, ia terus 

berusaha. Hingga ketika usia kolonel Harland 

Sanders menginjak usia tujuh puluh tahun, 

jumlah rumah makan yang menjadi bagian dari 

franchise KFC-nya mencapai dua ratus tempat, 

di USA dan Kanada. 

Setelah mencapai jumlah ini, Harland 

Sanders berhenti berkeliling karena banyak 

orang yang datang ke tempat tinggalnya untuk 

berkonsultasi. Akhirnya, dia sepenuhnya 

membantu sang istri untuk meracik resep 

makanan yang terdiri dari beberapa jenis 

tanaman rempah – rempah dan bumbu – 

bumbu, lalu menjualnya memalui pos. Hingga 

sekarang, resep tersebut tidak diketahui kecuali 

segelintir orang yang tidak melebihi jumlah jari 

satu tangan. 

Harland Sanders dan KFC (Kentucky Fried 

Chicken) 

Sukses di Usia 70 Tahun berkat Franschise 

KFC 

Pada tahun 1963, jumlah rumah makan 

yang berada di bawah franchise KFC-nya 

mencapai enam ratus tempat. Jumlah tersebut 

terlalu banyak dan tidak mungkin dia 

memikulnya sendiri. Oleh karena itu, Harland 

Sanders memutuskan untuk menjual bisnis 

waralaba KFC-nya kepada Jhon Brown Junior 

dan seorang milyuner Jack Mass seharga satu 

juta dolar. 

Selain itu, darinya Sanders juga 

mendapat gaji setiap bulan seumur hidup 

sebesar empat puluh ribu dolar (kemudian 

mengalami kenaikan menjadi tujuh puluh lima 
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ribu dolar) sebagai ganti dari peranannya 

sebagai konsultan, iklan yang telah dia 

publikasikan, dan jabatannya sebagai direktur 

utama perusahaan.  

Kolonel Harland Sanders meninggal 

pada tahun 1980 dan dimakamkan di Louisville. 

Pada tahun 1982, bisnis waralaba KFC menjadi 

bagian dari anak perusahaan Reynolds dan 

pada tahun 1986, KFC dibeli oleh perusahaan 

Pepsi Cola dengan harga delapan ratus empat 

puluh juta dolar. Pada tahun 1995, jumlah 

rumah makan tersebut mencapai sembilan ribu. 

Pegawainya mencapai tujuh ratus lima puluh 

ribu orang di sembilan puluh dua negara 

sedunia pada tahun 2005. 

Foto Kolonel Harland Sanders yang menjadi 

logo KFC 

Kolonel Harland Sanders (9 September 

1890 – 16 Desember 1980) adalah seorang 

pengusaha Amerika yang mendirikan Restoran 

waralaba, Kentucky Fried Chickenatau 

disingkat KFC. Kentucky Fried Chicken juga 

dikenal sebagai restoran cepat saji pertama di 

Amerika yang menu ayam gorengnya sudah 

terkenal di seluruh dunia.   

Masa Kecil 

Harland David Sanders lahir pada 9 

September 1890 di Country road,yang berjarak 

4,8 Km sebelah timur Henryville, Indiana. Boleh 

dibilang kalau masa kecil Sanders sangat sulit. 

Ia lahir dari keluarga miskin dan merupakan 

anak tertua dari tiga bersaudara dari pasangan 

Wilbur David dan Margaret Ann Sanders. 

Ayahnya cuma pekerja serabutan yang 

bertugas membantu petani di Henryville.  

Ibunya juga tidak bekerja dan hanya mengurus 

anak-anaknya dirumah. 

Masalah muncul saat ayah Harland 

Sanders meninggal dunia. Saat itu tahun 1895, 

Suatu sore dimusim panas, Ayahnya pulang 

kerumah karena menderita demam  dan 

meninggal dunia pada hari itu juga. Peristiwa itu 

terjadi saat Harland masih berumur 6 tahun dan 

sejak itu hidupnya langsung berubah dramatis. 

Ibunya kemudian memutuskan bekerja di pabrik 

pengalengan tomat untuk menafkahi 

keluarganya sementara sikecil Harland Sanders 

mesti menjaga dan merawat adik laki-laki dan 

perempuannya dirumah. 

Uniknya, kondisi inilah yang menjadi 

awal kisah suksesnya. Dengan merawat dan 

memberi makan adik-adiknya, lambat laun 

keahlian memasak mulai muncul dalam diri 

Sanders, dan semua kerabat mengakui bakat 

Sanders tersebut. Selepas ibunya menikah lagi, 
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Harland tiba-tiba kabur dari rumah akibat 

dipukuli oleh ayah tirinya. Sanders lalu 

memalsukan tanggal kelahirannya dan ikut 

bergabung dengan tentara Amerika Serikat 

diusia 15 tahun. Sanders lalu bekerja di dunia 

militer hingga tugas terakhirnya di Kuba. 

Selama itu pula, Sanders sudah beberapa kali 

gonta ganti profesi. Mulai dari jadi pilot kapal 

uap, agen asuransi, petani, dan sebagainya. 

Akhirnya ia menemukan pekerjaan tetap 

sebagai petugas pemadam kebakaran di 

perusahaan kereta api Amerika. 

Keadaan mulai membaik 

Pada 1908, setelah merasa cukup 

mapan, Harland Sanders lalu menikah dengan 

Josephine King. Mereka lalu dikaruniai tiga 

orang anak, Harland Jr. Yang kemudian 

meninggal saat masih kecil dan dua putri, 

Mildred Sanders Ruggles dan Margaret 

Sanders. Suatu ketika Harland Sanders dipecat 

dari pekerjaannya karena membangkang 

atasannya. Istrinya lalu pergi meninggalkannya 

dengan membawa serta kedua putrinya 

kerumah mertuanya. Kakak istrinya bahkan 

sempat mengirimi ia surat yang bunyinya: “Adik 

saya tidak mau lagi bersama dengan orang sial 

sepertimu yang tidak mampu mempertahankan 

pekerjaan”. Bertahun-tahun kemudian, Harland 

mencoba berbagai macam pekerjaan tapi tak 

satupun yang bertahan lama. 

Pada umur 40 tahun, Harland sudah 

beberapa kali mengganti status 

kependudukannya. Suatu ketika Harland 

Sanders mencoba masuk ke sekolah hukum 

namun ia tidak sampai menyelesaikan 

pendidikannya itu. Saat Harland berumur 40-an, 

ternyata ia cuma memiliki sedikit tabungan yang 

dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Ia pun 

mulai putus asa, Ia sudah beranjak tua tapi ia 

merasa belum berhasil dalam hidupnya, belum 

membuat perubahan dalam karirnya, serta 

merasa belum cukup sejahtera. Intinya Harland 

merasa kecewa dengan hidupnya dan pastinya 

ia ingin merubah itu semua. 

Josephine King Sanders, istri pertama Kolonel 

Sanders 

Suatu ketika Harland Sanders membeli 

sebuah stasiun Makanan, Motel  dan Cafe di 

Corbin, sebuah kota di Kentucky yang berjarak 

25 mil dari pinggiran kota Tennesee. Soal 
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pemilihan tempat usaha, menjadi perhatian 

serius bagi Harland sehingga ia memilih lokasi 

yang tepat. Disepanjang jalur itu sangatlah 

ramai oleh penduduk yang ingin bepergian ke 

Florida dan wilayah lain di belahan Utara 

Amerika, sehingga pastinya arus pelanggan 

sangat banyak. 

Restoran di Corbin, Kentucky. Dari sinilah 

Kolonel Sanders mengembangkan KFC 

Tak lama kemudian, Kolonel Sanders 

mulai menjual makanan kepada pengunjung 

dirumahnya, karena waktu itu ia belum memiliki 

restoran. Saat itu ia Cuma menyajikan menu 

ayam dan makanan lainnya seperti daging ham 

dan steak. Dengan cepat stasiun makanan 

miliknya menjadi terkenal diwilayah Kentucky 

yang kemudian ia beri nama “Kentucky Fried 

Chicken of Harland Sanders”. Para pengunjung 

terkesan dengan cita rasa bumbunya yang 

memang ia racik dari 11 bumbu yang berbeda. 

Sejak itu kehidupan Sanders pun berubah. 

Untuk menambah pemasukan, Harland 

lalu membeli Pressure Cooker yang saat itu 

baru saja beredar dipasaran, dan ternyata dia 

lah juru masak pertama yang menggunakan alat 

itu. Biasanya butuh 30 menit untuk 

mempersiapkan daging ayam tapi dengan alat 

itu hanya perlu waktu 9 menit. Dengan begitu 

pelanggan tidak perlu menunggu lama untuk 

menikmati sajian ayam goreng dan pastinya 

jumlah pelangganpun meningkat. 

Kolonel Sanders sedang memperagakan cara 

memasak Ayam dengan Pressure Cooker 

Moment berharga bagi  Sanders terjadi 

pada 1935, yaitu saat gubernur Kentucky, Ruby 

Laffoon, memberinya gelar “Kolonel Kentucky” 

atas kontribusinya bagi wilayah tersebut. 

Faktanya memang demikian, karena penduduk 

diseluruh kota ramai membicarakan “sajian 

menu nasional” dari negara asal Kolonel 

Harland Sanders. 

Saat itulah, Sanders merasa sudah 

saatnya untuk mengembangkan usahanya dari 

stasiun makanan menjadi bisnis yang lebih 

besar. Hingga pada 1937, ia pun membuka 

Motel Sanders Court & Cafe yang merupakan 

restoran cepat saji yang berdiri sendiri. 
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Meskipun begitu, Resto cepat saji McDonalds 

dan Sanders Court & Cafe berbeda jauh, karena 

Resto milik Kolonel Sanders itu masih perlu 10 

– 15 menit untuk menyiapkan menu sajiannya. 

Sehingga belum tepat rasanya jika restonya 

diberi nama restoran cepat saji. 

Motel Sanders Court & Cafe, di Corbin - 

Kentucky 

Pada 1947, Harland dan Josephine 

bercerai, dan ditahun 1949, Sanders menikahi 

sekretarisnya bernama Claudia Ledington. 

Lagi-lagi ditahun 1949, Sanders diberi 

penghargaan sebagai “Kolonel Kentucky” 

namun kali ini oleh gubernur Lawrence 

Weatherby. 

Setelah mendapat gelar Kolonel, 

Harland Sanders mulai merubah 

penampilannya dengan mengenakan setelan 

berwarna putih plus dasi kupu-kupu hitam 

dilehernya yang mana saat ini potret dirinya itu 

menjadi logo resmi KFC. Imej tersebut dengan 

cepat disukai oleh warga Amerika yang suka 

dengan sajian direstoran milik Sanders. Saat 

itu, jumlah pelanggan dan jaringannya sangat 

banyak melebihi yang ia perkirakan 

sebelumnya. Boleh dikatakan, Sanders saat itu 

telah berhasil. 

Tentu saja, yang namanya usaha pasti 

ada hambatannya, khususnya dari para 

pemasok bahan baku. Suatu ketika, gedung 

motel milik Sanders terbakar, namun segera ia 

bangun kembali dan langsung beroperasi 

beberapa bulan setelah insiden tersebut. 

Untungnya lagi, Harland mendapat bantuan dari 

pemerintah setempat yang menganggap 

restoran ayam goreng Harland sebagai daya 

tarik di Kentucky. 

Kolonel Sanders bersama istrinya, Claudia 

Namun cobaan belum berakhir. Pada 

1956, jalur transportasi Interstate 75 yang 

melewati Corbin baru saja selesai dibangun. 

Sayangnya hal itu menyebabkan pengunjung 

tidak melewati restoran Sanders, hingga 

menyebabkan jumlah pelanggannya berkurang 

drastis. Usaha Sanders pun mulai merugi, ia 

bahkan harus menjual property-nya senilai 

75.000 USD guna membayar hutang. Dia 

bahkan nyaris bangkrut diusia 66 tahun, dan 

hidup dengan mengandalkan sisa tabungan  
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serta uang jaminan sosial sebesar 105 USD 

sebulan. Akhirnya Sanders memutuskan untuk 

pindah ke Shelbyville, Kentucky. 

Resep rahasia KFC dijual ke restoran lain 

Belajar dari peristiwa sebelumnya, 

Sanders lalu memutuskan menjual resep 

rahasia yang dimilikinya ke restoran lain. 

Dengan tekad bulat, Sanders berkeliling 

Amerika dengan membawa serta bahan bumbu 

dan Pressure Cooker mengendarai mobil Ford 

1946 miliknya. Ia kemudian memasuki satu 

persatu restoran yang ada di Amerika guna 

memasarkan resep ayam goreng dan bumbu 

yang digunakannya. Butuh waktu lama sampai 

ia mendapat pelanggan pertamanya. Menurut 

kontrak, Sanders Cuma mendapat bagian 5 sen 

dari tiap potong ayam yang berhasil terjual. 

Lumayanlah, jika dikalikan dengan jumlah 

pembeli yang kian bertambah. Hingga pada 

tahun 60-an, kolonel Sanders sudah memiliki 

ratusan cabang franchise di restoran yang ada 

di Amerika. 

Empat tahun kemudian, Kentucky Fried 

Chicken berada dipuncak kesuksesan. Kolonel 

Sanders lalu memutuskan menjual 

perusahaannya itu kepada seorang investor 

swasta bernama John Y. Brown, Jr. Dari 

penjualan itu, Sanders menerima 2 juta USD 

tunai dan tetap menjadi penasehat resmi 

perusahaan dengan gaji 250.000 USD 

pertahun. Sanders hanya perlu bertemu dengan 

media, pelanggan dan karyawan dalam usaha 

memasarkan produk. 

Pada 1980, Harland Sanders meninggal 

dunia diusia 90 tahun. Di saat-saat terakhirnya, 

Sanders senang traveling, bermain golf, dan 

menjalankan restoran pribadinya bersama sang 

istri, yang ia beri nama Claudia Sanders’ Dinner 

House. Sanders sebenarnya kecewa dengan 

KFC, karena ia melihat pemiliknya yang 

sekarang lebih mementingkan harga murah dan 

kecepatan penyajian tanpa mempedulikan 

kualitas ayam goreng. Meski sang kolonel 

sudah tiada, Kisah KFC belum berakhir. 

KFC - Sekarang 

Pada 1986, KFC resmi diakuisisi oleh 

perusahaan Pepsi Co., dan pada tahun 2002, 

KFC dibeli oleh Yum! Brands. Bersama dengan 

KFC, perusahaan itu juga membeli Pizza Hut 

dan Taco Bell Restaurant. Saat itu, David C. 

Novak menjabat sebagai Direktur dan CEO 

Yum! Brands.  

Logo resmi KFC, hingga saat ini 

Perusahaan ini menjalankan lebih dari 

39.000 restoran di lebih dari 50 negara 

diseluruh dunia. Yum! Brands menerapkan 

sistem Co-Branding, dengan aneka macam 
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menu yang tersedia seperti: ayam goreng, 

Chicken burger (di Amerika disebut Chicken 

Sandwich), Wraps, Kentang goreng, minuman 

ringan, Salad, makanan pembuka, sarapan 

pagi, dsb. 

 

 

David C. Novak: Direktur sekaligus CEO Yum! 

Brands sejak periode Januari 2001 

Saat ini, Yum! Brands mempekerjakan 

lebih dari 1,5 juta karyawan dengan pendapatan 

bersih ditahun 2013 mencapai 1.091 miliar 

USD. Nah, demikian kisah Kolonel Harland 

Sanders sang pendiri KFC, perusahaan 

yangakan selalu menginspirasi kita dengan 

sesuatu yang baru. 
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ernahkah anda mendengar kata-kata 

“The best motivator is yourself” 

(Motivator terbaik adalah diri anda 

sendiri). Kita tahu bahwa agar tetap termotivasi 

dibutuhkan sebuah perjuangan. Dalam realita 

hidup ini tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap 

hari otak kita selalu diserang oleh pikiran 

negatif, apakah itu berupa kekhawatiran akan 

masa depan, penyesalan di masa lalu, dsb. 

Yah, setiap orang tanpa kecuali pasti pernah 

dihadapkan dengan berbagai persolan dan 

permasalahan dalam hidupnya, oleh karena itu 

perlu sekali agar kita bisa melatih dan 

menyemangati diri kita sendiri agar kita tetap 

semangat dan tidak terjatuh dalam pikiran 

negatif, yang justru jika dibiarkan akan lebih 

memperburuk keadaan yang sedang terjadi. 

Karena pada dasarnya setiap manusia itu 

diciptakan sama oleh Tuhan, yang 

membedakannya cuma dari cara kita berfikir, 

cara kita memandang sebuah persoalan, jika 

kita memiliki mental seorang juara/pemenang, 

maka kita akan bisa terus maju. Tetapi jika kita 

mempunyai mental “tempe” maka kita akan 

menjadi seorang pecundang. Lalu muncul 

pertanyaan “Bagaimana caranya agar kita 

tetap termotivasi dan selalu semangat dalam 

menjalani hidup ini?”. 

Sebelum penulis berbagi dengan anda 

cara agar kita tetap termotivasi, sebelumnya 

kita kenali dahulu kenapa kita kurang motivasi? 

yang mana pada dasarnya beberapa alasan 

yang mendasarinya: 

 Kurangnya kepercayaan diri: Jika anda 

tidak percaya diri sendiri bahwa anda bisa 

sukses, lalu untuk apa anda mencoba? disini, 

kita perlu membulatkan tekad dalam 

melakukan sesuatu yang yang ingin kita raih. 

P 
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 Tidak Fokus. Jika anda tidak tahu apa 

yang benar-benar anda inginkan, lalu 

bagaimana anda bisa mendapatkan sesuatu? 

Coba pikirkan hal ini, dan renungkan sejenak 

lalu tanya diri sendiri “Apa sebenarnya yang 

benar-benar saya inginkan dalam hidup ini?”. 

 Tidak tahu arah tujuan hidup. Jika anda 

tidak tahu kemana tujuan anda pergi, lalu 

bagaimana anda bisa sampai tepat ditempat 

yang anda tuju? Kenali diri sendiri kemana 

sebenarnya arah dan tujuan hidup anda. 

Bagaimana cara untuk memitovasi 

diri sendiri 

Seperti yang telah kita ketahui bersama 

bawa ketidakpercayaan pada diri sendiri 

merupakan faktor paling banyak kenapa 

seseorang tidak termotivasi. Pada umumnya 

hal tersebut terjadi karena kita sepenuhnya 

hanya fokus kepada apa yang kita inginkan 

dan melupakan apa yang telah kita miliki dan 

dapatkan. Dan bila kita cuma fokus pada apa 

yang kita inginkan saja, maka pikiran kita akan 

menjelaskan mengapa kita tidak mendapatkan 

apa yang kita inginkan tersebut, dan ketika ini 

terjadi hal tersebut bisa menciptakan pikiran 

negarif, seperti kegagalan di masa lalu, tidur 

yang tidak teratur, dan kelemahan pribadi yang 

mendomonasi pikiran kita. Dan sering sekali 

kita menjadi seorang yang pencemburu 

terhadap pesaing kita, dan pada kondisi 

tersebut pikiran kita menciptakan alasan yang 

seolah-olah logis kenapa kita tidak berhasil, 

dan pada saat yang sama kita telah membuat 

pencitraan dan asumsi yang buruk tentang diri 

kita sendiri, sehingga kehilangan rasa percaya 

diri. Dan hal ini jika terrus dibiarkan akan 

berbahaya bagi diri kita. 

Lalu bagaimana agar kita keluar dari 

pikiran negatif tersebut? 

Caranya adalah fokus pada rasa syukur, 

fokuslah pada apa yang anda miliki, pada apa 

yang telah anda capai dan telah anda raih. 

Luangkan waktu untuk membuat daftar  

kekuatan mental anda, kesuksesan anda 

dimasa lalu, dan keuntungan anda saat ini, 

agar pikiran kita tetap dalam frekuensi yang 

positif, yang mana anda akan menyadari 

betapa sukses dan kompetennya anda. Hal ini 

bisa menumbuhkan kembali rasa percaya diri 

anda dan mulai membangun kesuksesan anda 

kembali. 

Mungkin terdengar sediki konyol bahwa 

mengulangi hal-hal yang telah kita tahu bisa 

meningkatkan pola pikir kita, tetapi percayalah 

bahwa hal itu bisa sangat efektif ketika kita 

sedang terpuruk. Tanpa kita sadari pikiran kita 

bisa melakukan manipulasi hal yang salah 

terhadap relalita hidup ini. Semakin banyak hal 

negatif yang kita pikirkan, akan mempengaruhi 

dan mengkonfirmasi kepercayaan itu. Jika 

anda percaya bahwa anda bisa sukses, maka 

pikiran anda akan mencari cara bagaimana 

mendapatkannya. 

Bagaimana agar tetap Fokus 

FOCUS (Finding Opportunity Until You 

Succeed). Hal fatal kedua yang bisa mengikis 

motivasi adalah karena tidak fokus pada apa 

yang kita inginkan. Jika anda ditanya dengan 
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pertanyaan: “Mana yang lebih dominan yang 

sering anda pikirkan, apakah anda fokus pada 

apa yang anda inginkan atau fokus pada apa 

yang tidak anda inginkan?”. Jika jawaban anda 

lebih sering fokus pada apa yang tidak anda 

inginkan, kenapa anda tidak fokus pada tujuan 

yang konkret?. Biasanya hal-hal yang tidak 

anda inginkan muncul dalam bentuk ketakutan, 

dan menjelma dalam pikiran seperti: Aku takut 

menjadi miskin, takut tidak ada orang yang 

menghargai saya, Aku takut sendirian, dll. 

Masalahnya adalah pemikiran tentang 

ketakutan tersebut tidak akan membuat kita 

menjadi lebih baik, bahkan kita cenderung 

akan melakukan ketakutan tersebut, sehingga 

pada akhirnya ketakutan itu akan memakan diri 

anda dan menghilangkan motivasi didiri anda. 

Jika anda terjebak pada ketakutan 

pemikiran, maka langkah pertama yang perlu 

anda lakukan adalah membuat goal (tujuan) 

dalam hidup yang benar-benar jelas dan 

mendefinisikannya, karena dengan 

mendefinisikan tujuan anda dengan jelas, 

maka anda akan menindaklanjutinya dalam 

bentuk tindakan. Jika anda takut pada 

kemiskinan, buatlah serangkaian rencana 

untuk menciptakan penghasilan/pendapatan 

bagi anda. Kuncinya adalah terus bergerak dan 

melakukan tindakan untuk mewujudkan goal-

goal dalam hidup anda. 

Dengan memfokuskan pikiran anda 

pada suatu hal yang positif bukan fokus pada 

rasa takut yang mengganggu pikiran anda, 

maka anda telah menempatkan otak anda 

untuk terus bekerja, yang mana hal ini adalah 

awal untuk mewujudkan kesuksesan anda. 

Dan langkah pertama ketika anda merasa 

termotivasi adalah dengan mengambil action 

(tindakan) sekarang juga, tidak menduga-

duga, dan tidak menunda-nunda 

Bagaimana Mengembangkan Tujuan 

Hidup? 

Langkah ketiga agar temotivasi adalah 

mengetahui tujuan hidup anda. Jika fokus 

berarti anda memiliki goal-goal, maka memiliki 

tujuan berarti anda melakukan action 

(tindakan) berstrategi untuk meraihnya. Karena 

tidak memiliki tujuan bisa menjadi pembunuh 

motivasi, sehingga kita tidak melakukan 

tindakan dan berujung pada penundaan 

membuang-buang waktu. Contohnya jika anda 

ingin memiliki blog yang populer, tetapi anda 

malah membuang-buang waktu untuk 

Facebookan daripada menulis artikel blog 

anda untuk mendapatkan taffic (pengunjung). 

Kunci untuk menemukan arah tujuan 

adalah dengan mengidentifikasi tindakan-

tindakan anda sehari-hari yang bisa membawa 

anda pada kesuksesan. Untuk meraih setiap 

goal ada aktivitas yang harus anda bayar. 

Buatlah daftar aktivitas-aktivitas dan 

mengaturnya berdasarkan hasil yang ingin 

anda raih. Kemdian lakukan action yang 

kongkret untuk mengarahkan pada tujuan 

anda. 

Tetap berada pada track (jalur) anda 

adalah hal yang sangat penting untuk 

mengarahkan energi pada tujuan kesuksesan 

anda. Karena tanpa adanya sebuat 
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“pengingat”, maka kita akan cenderung 

menghabiskan waktu dengan hal-hal yang 

tidak bermanfaat, seperti browsing atau 

Facebooking. Ketika motivasi anda mulai 

berkurang, maka ingatlah 2 hal yang bisa 

membuat anda agar tetap termotivasi, yakni 

yang pertana adalah melakukan hal-hal kecil, 

dan  yang kedua pada pekerjaan tujuan jangka 

panjang. Lakukan segera hal-hal kecil yang 

mana hal ini bisa menciptakan momentum 

positif, setelah itu tetaplah konsisten untuk 

melakukan tujuan jangka panjang. Melakukan 

hal ini secara konsisten, bisa membangun 

kepercayaan diri anda, menciptakan keyakinan 

positif, sehingga anda tetap bergerak untuk 

dalam  tujuan jangka panjang anda. 

Dari uraian diatas perlu disadari bahwa 

kehidupan ini cenderung mengalami naik dan 

turun, kita bisa saja berada pada posisi energi 

yang rendah, tidak bersemangat, kurang 

beruntung, dan kadang-kadang mendapatkan 

kegagalan. Jika anda tidak mendisiplinkan 

pikiran anda, maka lama kelamaan pikiran 

tersebut akan menjadi monster mental buruk 

yang akan memakan dan membunuh anda. 

Jadi waspadalah pada 3 hal pembunuh 

motivasi diatas, sehingga anda tetap 

melestarikan semangat/motivasi yang anda 

punya untuk meraih kesuksesan hidup yang 

anda inginkan. 

Cara Memotivasi Diri dalam 

Semangat untuk Memajukan Bisnis 

Cara dan strategi untuk melakukan 

bisnis memang banyak, tetapi apa gunanya  

cara tersebut apabila dalam diri kita tidak ada 

motivasi untuk berani memikirkan, memulai, 

sampai melakukan kegiatan bisnis. Dalam 

dunia usaha motivasi bisnis memiliki peranan 

penting dan berada di posisi utama. Semangat 

perlu dibangun dengan motivasi diri agar 

berhasil meraih sukses. Banyak perusahaan 

bangkrut karena manajemen tidak bisa 

membuat strategi memotivasi bisnis kepada 

karyawan-karyawannya. 

Memiliki semangat untuk maju adalah 

hal terpenting untuk dapat meraih kesuksesan 

dalam hidup. Motivasi sukses seringkali 

menjadi kunci meraih keberhasilan. Sejarah 

berbicara, baik pengusaha, negarawan, 

akademisi, dan bintang-bintang dunia 

mengakui bahwa bahwa dorongan motivasi 

inilah yang membuat orang mau menapaki 

setiap jalan setapak menuju kesuksesan. 

Sekarang bagaimana cara memotivasi 

diri agar sukses dalam bisnis? Berikut adalah 

cara yang dapat ditempuh untuk memotivasi 

diri dengan sukses. 

Fokus 

Cara pertama yaitu dengan melatih diri 

untuk fokus pada bisnis yang sedang dijalani. 

Karena apabila usaha dijalankan dengan 

maksimal maka hasil yang akan dihasilkan 

akan optimal. Sedangkan bila tidak fokus 

artinya dia bekerja dengan asal-asalan, tak 

heran jika hasilnya tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Salah satu cara untuk fokus pada 

diri kita adalah harus menanamkan kepada diri 

kita untuk menyadari bahwa diri kita harus 
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menjadi pekerja yang profesional. Ada juga 

dengan cara menyisihkan waktu untuk hiburan 

seperti olahraga, menonton film, rekreasi, 

sampai kegiatan yang berkaitan dengan seni. 

Sehingga waktu untuk hiburan itu menjadi 

sebuah reward untuk diri sendiri agar diri 

sendiri bisa fokus terlebih dahulu setelah itu 

bisa menikmati waktu hiburan tersebut. Hal ini 

penting karena bagaimana kita bekerja dengan 

senyuman atau dengan kata lain hati yang 

gembira sehingga bekerja dengan tidak 

merasa terpaksa. 

Tentukan Tujuan Hidup 

Tentukan tujuan dalam hidup dan 

lakukan apa yang harus dikerjakan untuk  

mencapai tujuan tersebut. Ingatlah, setiap 

langkah berani yang ditempuh akan semakin 

mendekatkan dengan tujuan yang hendak 

dicapai. Setiap orang bisa membuat sebuah 

rencana dan prioritas dalam pikirannya. satu 

hal yang pasti adalah bahwa rencana itu benar-

benar dipahami dengan jelas prioritas yang 

ada saat membuat rencana tersebut. 

Kejelasan tujuan itu akan membuat tubuh dan 

jiwa bekerja sama meraihnya dan tidak mudah 

goyah melupakan motivasi sukses yang telah 

diungkapkan. 

Senangi Setiap Usaha yang 

Dilakukan 

Pekerjaan yang kita senangi akan 

menimbulkan hasil yang maksimal karena kita 

melakukannya dengan tidak adanya 

keterpaksaan. Maka dari itu senangi setiap 

usaha yang dilakukan dan jadikan hal tersebut 

menjadi menarik bagi diri kita sendiri. Saat rasa 

jenuh menghampiri lebih baik kita memecah 

proses monoton itu dan mengenalkan diri kita 

pada elemen yang menyenangkan saat 

bekerja. Hal ini akan membuat diri menjadi 

lebih fokus dalam bekerja. Membuat variasi 

dalam menghadapi berbagai hal yang ditemui 

setiap hari. Tiada yang mampu memberikan 

kesenangan bila tidak membiarkan diri merasa 

senang dengan kesenangan itu sendiri. 

Bacaan dan tontonan bisa menjadi sumper 

inspirasi yang jitu. 

Tumbuhkan Sikap Positif 

Sikap positif harus ditumbuhkan agar 

dapat mempelajari dan mendapatkan 

kualifikasi diri yang terbaik. Ada masanya 

dimana setiap orang akan menemui kegagalan 

dalam mencapai kesuksesan dan merasa 

terpuruk karenanya. Ingatlah bahwa kegagalan 

itu adalah bagian dari kemenangan. Sadarilah 

kemenangan itu berasal dari kegagalan dan 

akan terasal lebih nikmat dan manis daripada 

terlalu mulus dan tanpa perjuangan yang 

berarti. 

Perlu diingat bahwa bunga mawar tidak 

mekar pada semalaman, demikian dengan 

kesuksesan. Kita hanya perlu bersabar dan 

terus berpikir positif dengan memacu motivasi 

kita agar dapat berbuat lebih baik. Suatu saat, 

kita pun akan menemui kesuksesan itu, jika 

kita bersabar dan terus berusaha. 

Konsisten 

Tetap konsisten dan jangan mudah 

menyerah. Bila muncul tantangan di depan, 
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lakukan apa yang kita bisa untuk mengatasi 

tantangan itu. Mulailah dari hal yang terkecil 

dulu. Bila masih kesulitan, cobalah mencari 

dorongan atau saran dari mereka yang sudah 

lebih berpengalaman. 

Kalahkan Hal yang Akan 

Memperlambat Usaha 

Kalahkan hal yang akan memperlambat 

usaha kita seperti masalah pribadi, 

penanggungan, dan kurang percaya diri. 

Daripada membidik terlalu tinggi, tetapkan 

harapan yang realistis dan mencari 

pengembangan diri dari kecil dulu. Dengan 

begitu, upaya meraih sukses akan semakin 

dekat. 

Penghargaan pada Diri Sendiri 

Saat kita berhasil mencapai sesuatu, 

berilah penghargaan pada diri sendiri. Hal ini 

akan membuat kita bahagia dengan 

kesuksesan kecil kita dan terus memberikan 

motivasi demi hasil kerja yang baik. Misalnya 

dengan berbelanja, merawat diri seharian di 

salon, bermain golf, atau sekedar menikmati 

hidangan yang jarangkita dapatkan di rumah. 

Sesekali melakukan hal tersebut tidak akan 

masalah. 

Periksa Pengembangan Usaha 

Periksa perkembangan usaha kita 

setiap saat dengan memecahkan berbagai 

kegiatan yang menunjang dalam rencana yang 

lebih kecil. Usahakan untuk meraih 

kesuksesankecil yang berkesinambungan. Hal 

seperti ini akan membantu kita untuk 

mengoreksi diri sendiri bila suatu waktu ada 

sesuatu yang tertinggal di belakang. 

Memotivasi diri baik itu untuk 

kepribadian maupun hal-hal yang menunjang 

bisnis semua harus dilakukan dengan fokus 

dan sabar. Tidak ada manusia yang sempurna 

yang bisa menguasai segala hal, tetapi di luar 

sana banyak sekali orang-orang yang mampu 

mengalahkan tantangan dunia dengan 

memotivasi diri sendiri serta tetap percaya 

bahwa semua semangat dan kerja keras untuk 

tujuan yang lebih baik pasti hasilnya pun akan 

baik pula. Jangan sampai Anda menyerah 

hanya karena merasa kekurangan dalam 

beberapa hal karena tanpa tersadar Anda 

memiliki banyak kelebihan yang telah 

diciptakan oleh Yang Maha Pencipta. 

 

CARA MELAHIRKAN MOTIVASI 

PRIBADI 

Memotivasi diri sendiri adalah sebuah langkah 

pembelajaran hidup yang tidak pernah 

berakhir. Intinya adalah belajar dari 

pengalaman sebab masa lalu adalah motivator 

sejati seorang manusia. Berikut ini beberapa 

cara yang dapat diterapkan langsung sehingga 

menjadi seseorang yang dapat memotivasi diri 

sendiri. 

1. Percaya kepada Tuhan.  

Kepercayaan adalah kesadaran 

manusia akan adanya seseorang yang 

lebih hebat yang menjadi penolong dalam 

hidupnya. Bila manusia menyadari bahwa 

jalan hidupnya dijaga, diayomi, ditopang 
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dan diberkati oleh seseorang yang lebih 

dahsyat niscaya ia lebih semangat dalam 

menjalani hidup.  

 

2. Mempelajari dan berpegang pada 

standar kehidupan. 

Tahukah anda bahwa Kitab Suci 

yang kita miliki masing-masing berisi kata-

kata motivasi sebagai penyemangat. 

Disana juga terdapat cerita pendek/ 

ilustrasi/ perumpamaan agar hidup di dunia 

ini lebih bermakna. Sadarkah anda bahwa 

Firman adalah surat cinta Tuhan yang 

berisi kata-kata penghiburan yang 

membuat kita semakin dekat dengan-Nya? 

Kitab Suci sebagai salah satu 

standar kehidupan yang pertama 

kemudian disusul oleh perundang-

undangan dan hukum yang berlaku di 

Indonesia. Bila dapat berpegang pada 

semuanya itu niscaya anda tidak mudah 

goyah oleh angin sepoi-sepoi bahkan oleh 

topan badai sekalipun. 

Apa yang terdapat dalam Kitab Suci 

adalah berbagai-bagai ilmu pengetahuan 

dan motivasi tertua di dunia. Anda bisa 

membacanya secara berulang-ulang dari 

awal sampai akhir hingga benar-benar 

mendapat sesuatu yang spesial, 

menggugah hati dan menambah semangat 

dari sana. Salah satu manfaat dahsyatnya 

adalah membuat cara pandang kita 

terhadap dunia ini lebih positif sekalipun 

ditengah persoalan hidup (memiliki 

persepsi positif). Liriklah, Standar 

kehidupan yang sejati. 

3. Memikirkan, mengatakan dan 

melakukan kebenaran. 

Sadar atau tidak setiap ekspresi 

yang dikeluarkan dari dalam diri sendiri 

adalah energi positif yang akan kembali 

mendamaikan, membahagiakan dan 

memberkati diri sendiri. Mulailah 

mengelola kehidupan dengan memikirkan 

hal-hal yang benar: (a) senantiasa 

memusatkan pikiran kepada Tuhan dalam 

doa, firman dan nyanyian pujian. Setelah 

itu (b) lakukanlah/ beraktivitaslah/ 

bekerjalah sembari berbagi kasih 

(memberi manfaat) kepada orang-orang 

disekeliling anda. Mulailah dengan 

beramah tamah dengan orang-orang 

terdekat bahkan seluruh lapisan 

masyarakat (senyum, sapa, sentuh, tolong, 

maaf, terimakasih dan menjadi pendengar 

yang baik). 

 

4. Memiliki harapan. 

Berharap bahwa “Ada masa depan 

yang lebih baik” merupakan sebuah awal 

yang membuat pikiran lebih rileks dan lebih 

positif dalam menjalani waktu demi waktu 

di bumi yang fana ini. Lagipula bukankah 

semua orang yang benar di kehidupan 

berikutnya akan masuk sorga yang lebih 

indah dari suasana yang dialami di bumi 

ini. Inilah harapan yang membuat setiap 

orang percaya pantas bahagia yaitu “janji 

kepada hidup yang kekal adalah pasti.” 
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5. Menjadikan kesalahan/ kekhilafan 

sebagai pengalaman. 

Siapakah yang tidak pernah 

melakukan kesalahan? Oleh sebab itu, 

kegagalan dimasa lalu baik untuk diambil 

hikmahnya untuk dijadikan pelajaran hidup 

agar kedepannya tidak terulang lagi. 

Berikan waktu sedikit untuk berpikir 

tentang apa saja hal yang menyebabkan 

anda gagal di masa itu. Kemudian jauhilah 

alasan yang dimakasud. 

 

6. Hubungan sebab-akibat. 

Merupakan sebuah metode yang 

sangat sederhana untuk memotivasi diri 

sendiri sehingga lebih berhati-hati dalam 

bersikap dan berperilaku. Ini sangat mudah 

untuk dilakukan asalkan saja anda 

memberikan kesempatan untuk berpikir 

sejenak sebelum bertindak dan mengambil 

keputusan. 

 

7. Belajar dari kehidupan orang lain yang 

lemah tapi semangatnya tinggi. 

Yang kami maksud disini bukanlah 

membanding-bandingkan sebab dalam 

posisi membandingkan ini dapat timbul iri 

hati dan kebencian. Motivasi semacam ini 

lebih kepada “Belajar dari cara hidup orang 

lain”. “Dia saja bisa, mengapa kita tidak 

mampu menerapkannya dalam bidang 

masing-masing?”. 

 

8. Mempelajari kesalahan orang lain. 

Saat seseorang salah dalam 

pengawasan kita, jangan diejek/ dibully. 

Lebih baik pelajari lebih lanjut mengapa 

kesalahan itu bisa diperbuat olehnya. 

Dengan demikian anda dapat melakukan 

antisipasi saat situasi yang sama 

menghampirimu. Mempelajari orang 

menambah pengalaman dan membuat 

anda lebih hati-hati dalam bersikapp. Tapi 

ingatlah bahwa “Jangan sampai anda 

merendahkan orang lain dalam hati”. Agar 

penghinaan tersebut tidak menuntut balas 

dihari mendatang. 

 

9. Mempedomani kesuksesan orang lain. 

Berhasil tidaknya seseorang dalam 

menjalani hidup tergantung dari 

kesabaran, kerja keras dan ketekunan. 

Jika orang lain bisa sukses, mengapa anda 

tidak dapat? Belajarlah dari kesuksesan 

orang lain, tanyakan kepadanya apa 

rahasia dan apapula kunci suksesnya. 

Dengan demikian anda dapat. 

 

10. Mengambil hikmah dari kehidupan 

tokoh yang layak jadi panutan. 

Ada banyak orang hebat yang 

positif di sekitar kita. Amati kehidupan 

mereka lalu jadikanlah mereka panutan 

yang dapat dijadikan contoh untuk hidup 

yang lebih baik. 

 

11. Mempelajari situasi yang dihadapi. 

Kita diperhadapkan dalam situasi 

berbeda setiap hari. Belajarlah dari situasi 

tersebut agar di hari berikutnya anda tidak 

jatuh dalam lubang yang sama. Dengan 

mempelajari sikon (situasi dan kondisi) 
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pasti lebih siap dan lebih waspada untuk 

menghadapi berbagai kemungkinan yang 

akan terjadi. 

 

12. Belajar dari lingkungan hidup (alam 

sekitar). 

Ini sering kami lakukan. Banyak hal 

yang dapat kita pelajari dari lingkungan 

bahkan seluruh ilmu pengetahuan yang 

diajarkan dibangku sekolah dan kuliah asal 

muasalnya dari mempelajari kehidupan 

alam. Tuhan telah memberikan alam 

semesta dengan segala keteraturannya 

untuk dipelajari oleh manusia. Dengan 

begitu kita dapat hidup lebih baik lagi 

berdasarkan pola keteraturan yang 

dihasilkan oleh alam semesta. Misalnya 

adalah belajar dari kehidupan binatang, 

dari tumbuhan, mikroorganisme dan masih 

banyak lagi. Ingatlah untuk mengambil 

yang baiknya sedangkan yang buruknya 

dijauhi. 

 

13. Belajar dari hewan, tumbuhan, cuaca, 

iklim dan bintang-bintang di langit. 

Saat hari mendung maka kita 

berpikir akan ada hujan. Saat langit cerah 

maka berpikir bahwwa matahari akan terik 

bersinar. Demikian jugalah manusia, saat 

wajahnya suram dan sedih pasti lagi 

bersusah hati/ bersedih hati, ketika 

ekspresi wajahnya lagi berseri-seri sudah 

bisa ditebak sedang senang dan 

berbahagia. Saat hujan turun pasti katak 

bernyanyi merdu, saat hidup diberkati pasti 

semua orang menjadi bahagia. 

14. Mendengar pembicara di dekat kita. 

Mereka adalah orang tua, saudara, 

sahabat, tokoh agama, tokoh masyarakat 

dan lain sebagainya. Sebenarnya 

motivator itu ada dimana-mana lho. Tapi 

kitalah yang terlalu egois dan menganggap 

semua kata-kata yang keluar dari mulut 

orang lain adalah sampah. Tapi ini tidak 

berarti juga bahwa baik untuk menganggap 

semua ucapan orang lain adalah benar. 

Yang kami maksudkan adalah jadilah 

orang yang selektif. 

 

15. Membaca buku, mendengar lagu, 

menonton film, menyaksikan tari-tarian, 

melihat lukisan “All Variant”. 

Ada begitu banyak karya seni yang 

dihasilkan oleh orang-orang kreatif 

disekitar. Anda dapat belajar dari semua 

hasil karya tersebut untuk menarik sebuah 

kesimpulan sebagai makna kehidupan 

untuk dihidupi. 

 

16. Bersosialita di media sosial. 

Kami harus akui bahwa ada begitu 

banyak akun-akun positif di media sosial. 

Bahkan kami dapat mengatakan bahwa 

hampir semua teman di facebook adalah 

motivator yang handal sebab mereka 

selalu menshare dan menulis status positif 

yang dapat membawa pencerahan bagi 

yang mau menyempatkan diri untuk 

membaca dan melakukannya juga. Tapi 

harap juga diingat bahwa selain yang 

positif diinternet banjir juga dengan konten 
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yang negatif. Oleh karena itu pintar-

pintarlah memilah-milah. 

 

CONTOH KATA-KATA MOTIVASI 

Berikut ini beberapa kumpulan kata-kata 

motivasi yang dapat menambah semangat 

anda dalam menjalani hidup yang kadang 

bergelombang. 

1. Motivasi untuk lebih sabar dengan 

menerima apa adanya. “Saya pantas 

menerimanya, kuatkan hatiku ya Tuhan”. 

Merupakan salah satu kekuatan hati yang 

membuat anda mampu menanggung 

segala perlakuan buruk yang dilayangkan. 

Ini hanya dapat dilakukan jika ada 

kerendahan hati. 

2. Semangat saat kehilangan. Pepatah yang 

mengatakan “Mati satu, tumbuh seribu, 

hilang satu tumbuh seribu”. Merupakan 

penyemangat saat sedang kehilangan 

sesuatu agar tidak terlalu bersedih hati 

sebab penggantinya selalu lebih baik. 

3. Menerima kelemahan orang lain. “No body 

is perfect/ tidak ada yang sempurna tapi 

bukan berarti bebas melakukan 

kesalahan”. Ini adalah statment yang 

sangat umum dan sangat diperlukan untuk 

mengertikan orang lain yang memiliki 

kelemahan. 

4. Masalah adalah tuas ungkit yang membuat 

hidup lebih baik. 

5. Ujian hidup mengambil andil untuk 

menaikkan level kehidupan. 

6. Jadilah perahu yang tidak tenggelam 

karena banyaknya dan luasnya samudra 

disekitarnya. 

7. Lakukanlah apa yang engkau pandang 

baik yang hendak dilakukan orang 

kepadamu. Bahagiakan orang lain maka 

kamu akan berbahagia. 

8. Dimana ada aksi disitu ada reaksi. Jika 

aksi anda berlebihan maka orang lain bisa 

lebih lebay dari itu. 

9. Sombong adalah kelemahan sedangkan 

kerendahan hati adalah ilmu tertinggi 

sepanjang masa. 

10. Hiduplah mengalir seperti air yang mengisi 

tempat-tempat rendah di bumi ini. 

11. Kekerasan adalah simbol hidup yang tidak 

sejahtera sedangkan perdamaian adalah 

tanda hidup orang-orang yang sejahtera.  
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| Sugesti dalam Gambar 
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ahulu kala, ada seorang raja yang 

mempunyai 4 istri. Raja ini sangat 

mencintai istri ke empat dan selalu 

menghadiahkannya pakaian-pakaian yang 

mahal dan memberinya makanan yang paling 

enak. Hanya yang terbaik yang akan diberikan 

kepada sang istri ke empat. 

Dia juga sangat memuja istri ke tiga dan 

selalu memamerkannya ke pejabat-pejabat 

kerajaan tetangga. Itu karena dia takut suatu 

saat nanti, istri ke tiganya ini akan 

meninggalkannya. Sang raja juga menyayangi 

istri ke dua. Karena istrinya yang ke dua ini 

merupakan tempat curahan hatinya, yang akan 

selalu ramah, peduli dan sabar terhadapnya. 

Pada saat sang raja menghadapi suatu 

masalah, dia akan mengungkapkan isi hatinya 

hanya pada isteri ke dua ini karena dia bisa 

membantunya melalui masa-masa sulit itu. 

Istri pertama raja adalah pasangan yang 

sangat setia dan telah memberikan kontribusi 

yang besar dalam pemeliharaan kekayaannya 

maupun untuk kerajaannya. Akan tetapi, si raja 

tidak peduli terhadap istri pertamanya ini, 

meskipun sang istri begitu mencintainya. Tetap 

saja sulit bagi sang raja untuk memperhatikan 

isteri pertama itu. 

 

D 
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Hingga suatu hari, sang raja jatuh sakit dan dia 

sadar bahwa kematiannya sudah dekat. 

Sambil merenungi kehidupannya yang 

sangat mewah itu, sang raja lalu berpikir. Saat 

ini aku memiliki 4 istri di sampingku, tapi ketika 

aku pergi, mungkin aku akan sendiri. 

Lalu, bertanyalah ia pada istri ke empat. 

Sampai saat ini, aku paling mencintaimu, aku 

sudah menghadiahkanmu pakaian-pakaian 

yang paling indah dan memberi perhatian yang 

sangat besar hanya untukmu. Sekarang aku 

sekarat, apakah kau akan mengikuti dan tetap 

menemaniku. “Tidak akan!” balas si istri ke 

empat itu, ia pun pergi tanpa mengatakan 

apapun lagi. 

Jawaban istrinya itu bagaikan pisau yang 

begitu tepat menusuk jantungnya.  

Raja yang sedih itu kemudian berkata 

pada istri ke tiganya. Aku sangat memujamu 

dengan seluruh jiwaku. Sekarang aku sekarat, 

apakah kau tetap mengikuti dan selalu 

bersamaku? 

“Tidak!” sahut sang istri. “Hidup ini begitu indah! 

Saat kau meninggal, akupun akan menikah 

kembali!” 

Perasaan sang rajapun hampa dan 

membeku. Beberapa saat kemudian, sang raja 

bertanya pada istri ke dua, “Selama ini, bila aku 

membutuhkanmu, kau selalu ada untukku. Jika 

nanti aku meninggal, apakah kau akan 

mengikuti dan terus di sampingku?” 

 

“Maafkan aku, untuk kali ini aku tidak bisa 

memenuhi permintaaanmu!” jawab istri ke 

duanya. “Yang bisa aku lakukan, hanyalah ikut 

menemanimu menuju pemakamanmu.” 

Lagi-lagi, jawaban si istri ke dua 

bagaikan petir yang menyambar dan 

menghancurkan hatinya. 

Tiba-tiba, sebuah suara berkata: “Aku 

akan bersamamu dan menemanimu 

kemanapun kau pergi.” Sang raja menolehkan 

kepalanya mencari-cari siapa yang berbicara 

dan terlihatlah olehnya istri pertamanya. Dia 

kelihatan begitu kurus, seperti menderita 

kekurangan gizi. Dengan penyesalan yang 

sangat mendalam kesedihan yang amat sangat, 

sang raja berkata sendu, “Seharusnya aku lebih 

memperhatikanmu saat aku masih punya 

banyak kesempatan!” 

--------------------------------------------------------------- 

Dalam realitanya, sesungguhnya kita 

semua mempunyai 4 istri dalam hidup kita. 

Istri ke empat kita adalah tubuh kita. 

Tidak peduli berapa banyak waktu dan usaha 

yang kita habiskan untuk tubuh kita. 

Kemudian Istri ke tiga kita adalah ambisi, 

kedudukan dan kekayaan kita. Saat kita 

meninggal, semua itu pasti akan jatuh ke tangan 

orang lain. 

Sedangkan istri ke dua kita adalah 

keluarga dan teman-teman kita. Tak peduli 

berapa lama waktu yang sudah dihabiskan 

bersama kita, tetap saja mereka hanya bisa 
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menemani dan mengiringi kita hingga ke 

pemakaman. 

Dan akhirnya istri pertama kita adalah 

jiwa, roh, iman kita, yang sering terabaikan 

karena sibuk memburu kekayaan, kekuasaan, 

dan kepuasan nafsu. Padahal, jiwa, roh, atau 

iman inilah yang akan mengikuti kita 

kemanapun kita pergi. 

Jadi perhatikan, tanamkan dan simpan 

baik-baik dalam hati kita sekarang! Hanya inilah 

hal terbaik yang bisa kita tunjukkan pada dunia. 

Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. 
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ayung sudah dipakai sejak 3.500 tahun 

yang lalu untuk melindungi manusia 

dari derasnya hujan dan teriknya 

matahari. Penemunya bernama Lu Ban, 

seorang Bapak Pertukangan di Tiongkok yang 

membuat payung pertama di dunia untuk 

melindungi istrinya tercinta dari hujan yang 

kerap mengguyurnya saat mengantarkan 

makanan untuk Lu Ban. 

Sejak saat itulah payung di Tiongkok 

terus mengalami perubahan. Mulanya payung 

dibuat dari kertas yang dilapisi lilin. Seiring 

berjalannya waktu pun payung mulai dibuat dari 

sutra dan kertas minyak yang terbuat dari kayu 

mulberry. Bahkan, sebuah buku dari Dinasti 

Song pernah memuat satu gambar payung 

yang dapat dilipat dan persis dengan payung 

yang digunakan di masa modern ini. 

Setelah berkembang di negara asalnya, 

payung pun mulai menyebar ke negara di 

sekitar Tiongkok. Meningkatnya pertukaran 

budaya dengan negara asing, menyebabkan 

payung secara bertahap mulai menyebar ke 

luar negeri, seperti Korea dan Jepang. 

Jepang telah mengirimkan 19 misionaris 

ke Dinasti Tang untuk mempelajari kebudayaan 

Tiongkok. Setelah pulang ke negaranya, 

misionaris-misionaris itu memperkenalkan 

teknik pembuatan payung pada rakyat Jepang. 

Sejak saat itulah payung ada di Jepang. 

Sekitar 1.000 tahun sebelum Masehi, 

payung sudah dikenal oleh bangsa Mesir kuno. 

Bangsa Mesir kuno menggunakan payung 

sebagai simbol religius. Saat itu, payung hanya 

bisa digunakan oleh mereka yang dianggap dan 

dinobatkan sebagai tokoh religius.  

P 
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Tinggi rendahnya status mereka di mata 

masyarakat, dibedakan oleh panjang tangkai 

payung yang dikenakan. Makin panjang 

tangkainya, berarti orang tersebut punya posisi 

lebih tinggi dalam aktivitas religius di tengah 

masyarakat. 

Payung dengan tangkai yang paling 

panjang adalah milik raja atau penguasa 

tertinggi. Untuk pejabat dengan tingkat yang 

lebih rendah, panjang tangkai payungnya 

disesuaikan juga dengan kewenangan yang 

dimiliki. Penggunaan payung untuk kalangan 

pesohor di Mesir saat itu juga dimaknai bahwa 

kubah dari surga melindungi kekuasaan para 

bangsawan dan tokoh religius. 

Selain Mesir, masyarakat Yunani kuno 

juga diketahui biasa memakai payung. Berbeda 

dengan Mesir, masyarakat Yunani kuno 

menjadikan payung sebagai simbol erotisme. 

Barangkali, di zaman sekarang simbol erotisme 

payung seperti ini bisa terlihat dari para 

umbrella girl yang mengiringi balapan mobil 

atau motor. 

Di abad pertengahan, payung juga 

banyak digunakan oleh masyarakat Asia dan 

Afrika. Saat itu daratan Eropa belum banyak 

menggunakannya. Begitu para penjajah Eropa 

datang ke Asia, budaya payung ini pun 

menyebar. Mereka pun mulai membawa 

budaya payung ini ke daratan Eropa. 

Di Eropa, payung mulai populer 

digunakan oleh masyarakat Portugal. 

Kemudian sejak saat itu, payung menyebar ke 

Perancis dan menjadi bagian dari fesyen. Para 

raja Perancis dan Inggris saat itu menggunakan 

payung dalam pesta-pesta atau upacara 

pernikahan. Peran payung pun naik pangkat, 

yaitu untuk melindungi raja dan jenazah yang 

akan dimakamkan. Dari sinilah fungsi payung 

mulai dikembangkan.  

Pada akhir abad ke-16, payung tidak lagi 

digunakan sebagai perlengkapan fesyen, tapi 

mulai dimanfaatkan untuk melindungi diri dari 

panas dan hujan. 

Memasuki abad ke-18, budaya payung 

sudah menyebar ke banyak wilayah. Hadirnya 

payung di Inggris pada abad ke-18 lalu, ternyata 

membangkitkan pengaruh besar di Inggris 

Raya. Di Inggris, payung lebih dikenal sebagai 

aksesori para perempuan. Tampilan payung 

menjadi lebih feminin dengan bahan kain yang 

diberi hiasan renda pada tepiannya. Ukuran 

payung yang lebih kecil dan ringan pun 

menjadikan payung lebih digemari perempuan.  

Memasuki abad ke-18 seorang 

pengembara dan penulis dari Persia, Jonas 

Hanway (1712-1786) merombak kebiasaan ini. 

Dengan penuh percaya diri, Hanway membawa 

dan mempergunakan payung di depan umum. 

Sejak saat itulah payung tidak lagi identik 

dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti 

jejak Hanway memakai payung. 

Untuk menghapuskan citra perempuan 

yang melekat pada payung, desain payung 

untuk lelaki pun dibedakan dengan payung 

untuk perempuan. Payung lelaki lebih besar dan 

berat, berdesain kaku serta berwarna hitam. 

Para laki-laki Inggris kerap menyebut 

payung dengan sebutan hanway, mengambil 

kata dari yang nama orang yang 

mempopulerkannya.  
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Akhirnya, Inggris menjadi salah satu 

negara yang memproduksi payung secara 

massal. Bahkan toko payung pertama di dunia 

berdiri di Kota London, Inggris. Toko itu 

bernama James Smith and Sons. Sampai saat 

ini pun toko tersebut masih berdiri di jalan 53 

New Oxford St. Pada pertengahan abad ke-19 

payung telah menjadi suatu keharusan bagi 

orang–orang Inggris. 

Perjalanan payung ke Benua Eropa 

ternyata membuat bahan yang digunakan untuk 

membuat payung pun berubah. Payung yang 

aslinya dibuat dengan menggunakan kertas 

atau kain yang dilapisi lilin, di Eropa payung 

terbuat dari kayu atau tulang paus dan 

tudungnya terbuat dari alpaca atau kanvas 

berminyak. Sedangkan pegangan lengkungnya 

terbuat dari kayu eboni. 

Seiring perkembangan zaman, 

pembuatan payung dengan memakai bahan-

bahan alami tersebut dinilai kurang efektif dan 

bisa merusak alam. Oleh karena itu pada tahun 

1852, Samuel Fox menemukan desain payung 

berangka baja. Selain itu, Fox juga mendirikan 

English Steels Company di Inggris. Kemudian 

pada 8 Agustus 1885 seorang keturunan Afrika-

Amerika mempatenkan alat penaruh payung. 

 

Ini Sejarah Payung, Asal-Asulnya 

Melibatkan Bangsawan Berbagai Negara 

Payung pertama kali muncuk pada 

zaman Mesir kuno dan dikembangkan 

inovasinya oleh bangsa China. Payung 

mungkin sudah menjadi barang yang wajib 

dimiliki oleh semua orang. Yang semula hanya 

difungsikan untuk melindungi tubuh saat hujan, 

sekarang payung juga bertambah fungsinya 

untuk melindungi seseorang dari sengatan sinar 

matahari, untuk kegiatan keagamaan tertentu, 

untuk sekedar gaya, dan lain-lain.  

Terlepas dari itu semua, tahukah kamu 

bagaimana sebenarnya asal muasal munculnya 

payung? Mungkin memang belum banyak yang 

tahu bahwa sebenarnya barang sederhana itu 

memiliki sejarah yang luar biasa. 

Dilansir briio.net dari umbrellahistory.net, 

Minggu (3/5), payung muncul sejak 3.000 tahun 

lalu sejak masa Mesir kuno yang memang 

difungsikan untuk melindungi para bangsawan 

dari sinar mataharri agar kulit mereka tetap 

tampak cerah. Namun pada saat itu mereka 

belum membuat payung yang dapat melindungi 

tubuh mereka dari hujan. Sampai kemudian 

pada abad ke 11 sebelum masehi, China 

menciptakan produk payung yang terbuat dari 

bahan kulit yang dipatok dengan harga tinggi 

dan hanya digunakan oleh kaum bangsawan. 

Sayangnya payung buatan China 

tersebut tidak diperdagangkan pada bangsa 

Eropa saat jalur perdagangan dunia melintasi 

negaranya. Akhirnya Mesir lah yang mulai 

menawarkan payung untuk perlindungan dari 

sinar matahari milik mereka pada para 

pedagang Yunani dan Roma, di mana 

penggunanya adalah para wanita bangsawan.  
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Waktu itu para pria Eropa menilai payung 

layaknya barang yang identik dengan para 

wanita sehingga mereka memilih menggunakan 

jas dan topi untuk melindungi diri mereka saat 

hujan maupun panas daripada derajat mereka 

turun karena menggunakan payung. 

Namun ketika kejayaan kerajaan 

Romawi mulai runtuh dan menimbulkan 

kemiskinan di mana-mana, payung sudah tak 

lagi digunakan di Eropa kurang lebih 1.000 

tahun lamanya. Dan setelah masa Renaissance 

di Italia, Prancis, dan Inggris dan akhirnya 

payung kembali eksis digunakan sebagai salah 

satu tambahan untuk tren busana para wanita.  

Status payung sebagai barang khusus 

wanita berkembang sampai abad ke 18 

sebelum Jonas Hanway, pria berkebangsaan 

Inggris mencoba membawa payung dengan 

bentuk lebih maskulin di setiap kesempatan, 

guna menunjukkan bahwa barang ini tidak 

hanya untuk wanita saja. 

Tiga abad kemudian barulah masyarakat 

Inggris mulai bisa menerima bahwa payung 

dapat digunakan oleh semua orang, baik pria 

dan wanita. Orang-orang juga tidak hanya 

menggunakan payung untuk melindungi diri dari 

panas dan hujan tetapi juga sebagai pelengkap 

gaya mereka saat harus melakukan perjalanan. 

Tren itulah yang akhirnya berkembang di 

seluruh wilayah Eropa sampai akhirnya para 

pengusaha berusaha mengembangkan 

berbagai desain payung termasuk yang 

sekarang kita gunakan. 

 

 

Sejarah Payung yang Pernah Dianggap 

Benda Terlarang 

  

Ilustrasi payung yang punya sejarah panjang 

dan menarik (iStock) 

 

Pernah pada suatu masa, payung 

merupakan masalah gengsi, bukan fungsi. 

Keberadaan benda diketahui hingga 2.400 

Sebelum Masehi, hanya boleh dipakai untuk 

melindungi kepala para bangsawan. 

Tujuannya, agar kaum darah biru itu 

tampil beda dengan hoi polloi atau rakyat 

kebanyakan. Menjaga kulit mereka tetap terang, 

sementara orang biasa berkulit legam 

terpanggang terik matahari. 

Penggunaan parasol, nama lain payung, 

kemudian digunakan pada abad pertengahan 

untuk menaungi sosok yang dianggap penting, 

seperti para Paus atau uskup, juga berfungsi 

semacam panji-panji atau pembeda derajat. 

Kemudian, saat pengaruh gereja 

berkurang, payung yang dikenal warga Italia 

dengan sebutan ombrello atau secara harfiah 

diartikan sebagai 'bayangan kecil', populer di 

kalangan para perempuan Italia. 

Namun, kala itu belum ada bukti, payung 

digunakan untuk melindungi diri dari hujan, 

hanya dari terik mentari. 
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Seperti dikutip dari situs Atlas Obscura, 

Rabu, 3 Mei 2017, bahasa Inggris payung, 

umbrella, berasal dari istilah Latin umbraculum 

yang berarti bayangan. 

Sebelum ditemukannya material anti-air, 

payung pada masa lalu tak bisa melindungi 

orang dari guyuran hujan. Padahal, manusia 

pada masa itu mendambakan sesuatu yang 

bisa membuat mereka bisa berpindah tempat di 

tengah gerimis dengan pakaian tetap kering. 

 

Lukisan Paris kala hujan karya Gustave 

Caillebotte (1877) (Wikipedia) 

 

Hingga akhirnya, bangsa China berhasil 

membuat payung kertas yang bisa melindungi 

pemakainya dari hujan. Caranya dengan 

melapisi kertas dengan lilin dan lak. 

Sementara, payung modern ditemukan 

pada 4 Mei 1715. Penemunya adalah Jean 

Marius, pria asal Prancis.  

Ia memperkenalkan payung anti-air yang 

bisa dilipat -- seperti yang ada pada saat ini.  

Penemuan Marius mendorong sebuah 'revolusi 

budaya'. Pasalnya, saat hujan, warga Prancis 

tetap bisa beraktivitas di luar, tak harus 

mengurung diri di dalam rumah.  

 

  

Lukisan warga Paris mengenakan payung 

karya Louis-Léopold Boilly (1803) (Wikipedia) 

 

Orang-orang berjalan-jalan, keluar 

masuk toko-toko, dengan berbekal "payung 

saku". Cuaca bukan lagi penghambat. 

Kaum bangsawan juga menggunakan parapluie 

atau payung cantik sebagai aksesoris, 

sekaligus menjaga kepala mereka tetap kering 

saat hujan.  

Payung cantik yang menjadi tren ini 

membuat Paris mulai dijadikan kiblat mode 

dunia. Dengan kata lain, payung berkontribusi 

menjadikan Paris sebagai kota mode. 

 

Diolok-Olok Saat Pakai Payung 

Pada awal 1750-an, seorang pria Inggris 

bernama Jonas Hanway baru saja kembali dari 

perjalanan ke Prancis. 

Ia kemudian melakukan tindakan aneh 

yang tak lazim pada masanya. Ia membawa 

payung di jalanan London kala hujan. 

Orang-orang merasa terganggu dengan 

apa yang dilakukannya. Beberapa 

menunjukkan ekspresi tak suka dan 

mencemooh Hanway saat dia lewat. 

Lainnya merasa kaget. Mereka bertanya-

tanya, "Siapa gerangan orang aneh ini yang 
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sepertinya tidak sadar telah melakukan 'dosa 

sosial'?" 

Aneh tapi nyata, Hanway adalah orang 

pertama yang menggunakan payung tanpa 

malu-malu di Inggris pada Abad ke-18. Pada 

masanya, memakai payung merupakan hal tabu 

dan terlarang.  

 

 

Jonas Hanway dicemooh saat membawa 

payung di jalanan London (Wikipedia) 

 

Di benak banyak orang Inggris, 

menggunakan payung merupakan penanda 

karakter yang lemah, terutama di kalangan pria. 

Membawa payung saat hujan niscaya 

mengundang cemoohan publik. Orang Inggris 

juga menganggap benda itu 'terlalu Prancis'.  

Jonas Hanway dikenal sebagai orang 

yang keras kepala dan tak peduli apa kata 

orang. Namun, bukan berarti ia tak kena 

batunya.  

Selama bertahun-tahun, Hanway dan 

payungnya menjadi korban segala macam 

pelecehan dari orang Inggris yang melihatnya 

lewat.  

Gangguan paling serius datang dari para 

sopir kereta kuda. Pada masa itu, di Inggris, 

dokar atau hansom adalah alat transportasi 

utama. 

Moda darat itu laris manis terutama pada hari-

hari hujan karena dilengkapi dengan kanopi 

kecil yang membuat penumpang tetap kering. 

Saat hujan turun, orang London 

berbondong-bondong masuk ke kereta. Payung 

Hanway dianggap ancaman bisnis.  

Karena khawatir pendapatan hilang, 

banyak pengemudi kereta kuda melawan 

Hanway. 

Menurut majalah sejarah Inggris, Look 

and Learn, ketika melihatnya lewat, para 

pengemudi sering melempari Hanway dengan 

sampah. 

Pada suatu kesempatan, seorang sopir 

hansom bahkan mencoba untuk menabraknya. 

Meski awalnya dianggap kontroversial, Hanway 

berjasa memopulerkan payung ke seluruh 

Inggris. Ia menginspirasi orang lain untuk berani 

melawan 'tabu'.   

Saat Hanway meninggal dunia pada 

tahun 1786, penggunaan payung semakin 

meningkat di seluruh Inggris. 

Pada hari-hari hujan, kian banyak orang 

dijumpai menggunakan payung dengan bangga 

di atas kepala mereka, berjalan melintasi 

jalanan kota.  

Dan kini, payung adalah hal biasa, tak 

terkait kedudukan, derajat, juga bukan benda 

terlarang.  

Sebagai informasi, tanggal 4 Mei bukan 

hanya sejarah awal mulanya payung, melainkan 

juga tepat pada tanggal tersebut tahun 1814, 

Napoleon Bonaparte tiba di Pulau Elba dan 

memulai pengasingannya yang pertama.  

Pada tanggal 4 Mei 1979, juga tercatat 

dalam sejarah merupakan momentum Margaret 
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Thatcher menjadi perempuan pertama yang 

terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris. 
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Workshop AMC Reguler Jakarta 

Bulan November 2017 

| Dokumentasi 

46 | Edisi November 2017 



 
 

 

 

| Testimoni Peserta AMC 

47 | Edisi November 2017 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan: 

Assalamualaikum mas firman, saya indra dari 

kupang. Saya senang sekali dengan majalah 

kekuatan sugesti, saya ingin sekali belajar amc 

ke mas firman. Ada yang mau saya tanyakan 

mas, kenapa orang kaya itu sombong sekali ya 

mas, bahkan saya rasa mereka egois. Apakah 

sugesti yang tertanam di pikiran mereka seperti 

itu? 

Indra-kupang, 0815xxxxxxx 

Jawab: 

Waalaikumsalam, terima kasih sudah 

membaca majalah kekuatan sugesti, saya 

harapkan majalah kekuatan sugesti membawa 

perubahan besar dalam hidup anda. Jangan 

dibaca sendiri, tapi bagikan juga kepada 

teman-teman lainnya ya. Mengenai pertanyaan 

anda, sebenarnya anda tidak bisa 

menyimpulkan langsung seperti itu, karena 

orang kaya yang anda temui kan masih sedikit, 

paling juga tidak lebih dari 100 orang, jadi apa  

yang anda simpulkan itu tidak bisa dijadikan 

acuan ya. Justru jika anda berpikir seperti itu 

maka bisa jadi penghambat anda untuk kaya, 

pola pikir seperti itu bisa membuat anda 

menjadi takut kepada uang.  

Karena banyak orang yang saya temui di kelas 

AMC, berpikir juga orang kaya itu sombong, 

orang kaya itu egois, tapi begitu memahami 

AMC mereka sadar bahwa berpikir seperti itu 

keliru dan menghambat. Jadi ubah ya pola pikir 

anda tentang orang kaya yang jelek seperti itu 

ya. 

Pertanyaan : 

Mas firman, saya seorang ibu rumah tangga di 

tasikmalaya. Saya selalu membaca tulisan-

tulisan mas firman, dan rasanya saya memiliki 

semangat baru dalam hidup. Begitu juga ketika 

saya mendownload majalah kekuatan sugesti. 

Saya punya suami yang sekarang sepertinya 

jadi pemalas, terus tidak ada gairah hidup, dulu 

sebelumnya dia bekerja di pabrik tapi begitu 

pabriknya tutup dia bingung mas, jadi sering 

melamun, dan jadi pendiam. Saya bingung, 

| Curhat Pikiran 

48 | Edisi November 2017 



 

saya suruh cari kerja lagi, jawabnya, 

ntar..ntar..padahal kan kami butuh 

penghasilan. Untung saya berjualan warung 

mas. Gimana ya solusinya mas firman. 

Ibu Yanti-tasikmalaya, 0817xxxxxx 

Jawab: 

Ibu Yanti di tasikmalaya, terima kasih atas 

kesetiannya membaca tulisan-tulisan saya,dan 

membaca majalah kekuatan sugesti, ibu 

bagikan juga majalah ini kepada teman-teman 

lainnya ya. Saya harapkan hidup ibu menjadi 

lebih semangat ditemani majalah kekuatan 

sugesti ya.  

Ngomongin kondisi suami ibu, sebenarnya itu 

hal yang wajar karena suami ibu terbiasa 

bekerja lalu sekarang pabrik tutup. Kondisi 

kaget ini wajar sebenarnya, tapi memang tidak 

bisa dibiarkan sampai lama. Sebagai istri, ibu 

coba ajak bicara dulu suami ibu, bicara dengan 

baik-baik, Berikan semangat kepada suami 

ibu, kalau ibu sering baca majalah kekuatan 

sugesti maka pasti banyak sugesti yang bisa 

ibu sampaikan kepada suami ibu. Ibu coba 

ubah dulu pikiran ibu ya, siapa tahu dulu ibu 

sering ngeluh suaminya jarang pulang, 

sehingga sekarang suaminya dirumah terus 

deh.  

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan : 

Mas firman, bagaimana dengan ramalan-

ramalan yang marak dimasyarakat kita. Ada 

yang melalui kartu, tanggal lahir, shio dan 

sebagainya. Apakah memang seperti itu ya 

mas, lalu bagaimana kita menyikapinya.? 

Dede-ambon, deaw23@xxxxx.com 

Jawab: 

Terima kasih dede atas pertanyaannya, 

meskipun di ambon tetap aktif ya membaca 

majalah kekuatan sugestinya. Saya harapkan 

dengan majalah kekuatan sugesti membuka 

pikiran anda untuk semakin sadar dengan 

kekuatan dirimu sendiri. Ramalan-ramalan itu 

apapun bentuknya sebenarnya hanya sebuah 

sugesti, kalau anda setujui maka sugesti itu 

masuk ke pikiran anda dan bekerja menjadi 

kenyataan di hidup anda. Jadi daripada sibuk 

mencari ramalan-ramalan, lebih baik buat saja 

ramalan sendiri ya. Karen semuaitu tergantung 

dari pikiran anda sendiri. 

Bagi anda yang memiliki pertanyaan seputar 

kehidupan, bisa mengirimkan ke 

pratamafirman@yahoo.com, atau melalui 

sms/whatsapp/line di 0856.46.000981 atau acc 

facebook di facebook.com/wahana.sejati 
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