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ajalah kekuatan sugesti hadir di 

bulan terakhir tahun 2017, tahun ini 

tidak terasa akan segera berganti 

memasuki tahun yang baru yaitu tahun 2018. 

Saya percaya majalah kekuatan sugesti selalu 

menemani anda para pembaca setia dalam 

menemani hari-hari untuk memberikan sugesti 

dan inspirasi positif kepada anda. Pergantian 

tahun adalah sebuah momen yang selalu terjadi 

pada setiap tahun, seharusnya pergantian 

tahun dijadikan sebagai momen untuk 

perenungan terhadap semua pencapaian di 

tahun ini, perenungan itu digunakan sebagai 

bahan persiapan memasuki tahun yang baru. 

Tentu semua orang memiliki harapan dan 

impian untuk di tahun yang baru, tapi karena 

salah dalam membuat impian dan harapannya 

maka semua impiannya menjadi tidak terwujud. 

Padahal seharusnya semua impian dan 

semua harapan manusia itu pasti terwujud, 

kalau caranya benar. Kalau impian dan harapan 

itu memang selaras dengan pikirannya maka 

pasti terwujud. Selaras dengan pikiran, iya ini 

adalah kunci dalam membuat sebuah impian 

dan harapan, bukan hanya sekedar membuat 

resolusi, bukan hanya membuat impian, bukan 

hanya membuat harapan tapi juga harus 

dibarengi dengan menyelaraskan dengan 

pikiran. Sehingga menjadi kebutuhan bagi 

setap manusia untuk mempelajari dengan 

benar bagaimana cara menggunakan Pikiran, 

supaya bisa menyelaraskan impian dan 

harapannya di dalam Pikirannya. 

Banyak pembaca majalah kekuatan 

sugesti yang mengirimkan pertanyaan melalui 

email maupun melalui pesan media sosial, yang 

mengeluhkan sudah membuat resolusi 2017 

tapi malah banyak tidak terjadi, banyak 

kegagalan yang dialami sepanjang tahun 2017 

ini, ada juga yang mengatakan bahwa "tidak 

perlu membuat impian segala, biarkan Tuhan 

yang mengaturkan semua, karena Tuhan pasti 

tahu apa yang kita mau" 

M 
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Membuat impian dan harapan adalah 

bentuk usaha kita, bentuk ikhtiar kita sebagai 

manusia. Tuhan menyuruh kita berusaha dan 

menyempurnakan ikhtiar, nah wujudnya adalah 

dengan membuat impian dan harapan. Baru 

setelah membuat impian dan harapan ini, 

Tuhan akan membantu mewujudkan. Kalau 

anda belum membuat impian dan harapan, 

lantas apa yang mau diwujudkan? 

Perjalanan selama setahun ini tentu 

melewati banyak peristiwa, baik itu peristiwa 

yang baik dan yang terihat tidak baik, seringkali 

sebagian dari kita justru memperbesar rasa 

mengeluh dan rasa yang tidak nyaman dalam 

diri akibat melewati peristiwa yang terlihat tidak 

baik itu. Padahal sesungguhnya, semua 

peristiwa yang terjadi dalam diri kita setahun ini, 

adalah akibat dari request kita sendiri. Jadi, 

seharusnya tidak ada yang perlu dikeluhkan, 

malah seharusnya bersyukur saja. Untuk 

memahami hal ini memang harus melalui 

kesadaran yang penuh terhadap diri, bahwa 

sesungguhnya semua kejadian dalam diri kita 

adalah akibat keinginan diri kita sendiri. 

Di tahun 2017 ini, majalah kekuatan 

sugesti semakin banyak dibaca orang dengan 

jumlah statistik mencapai 1500-an perhari, dan 

tentu statistik itu bisa berkembang karena 

majalah kekuatan sugesti bisa dibagikan secara 

digital dan gratis kepada siapapun juga. Majalah 

kekuatan sugesti juga memiliki pembaca bukan 

hanya dari Indonesia, banyak dari negara 

tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, dan Brunei 

Darussalam. Bahkan ada yang dari Eropa, 

Jepang bahkan Arab Saudi. 

Respon positif dari anda sebaga 

pembaca Majalah kekuatan sugesti tentu 

menjadi semangat bagi saya dan teman-teman 

redaksi untuk terus memperbaiki diri, 

memperbaiki isi dari majalah kekuatan sugesti 

supaya terus memberikan inspirasi positif bagi 

para pembacanya. Di tahun 2018 nanti, majalah 

kekuatan sugesti akan hadir dengan format 

baru, format cover baru dan ada perubahan 

rubrik didalamnya. Majalah kekuatan sugesti 

terus hadir untuk menemani anda di tahun 

depan, dengan artikel yang menginspirasi dan 

memberikan sugesti positif kepada 

pembacanya. 

Tahun 2017 segera berganti, tahun 2018 

segera menjelang. Semua peristiwa yang kita 

alami di tahun 2017 ini sebenarnya adalah 

KEBAIKAN, tidak ada satupun yang tidak baik. 

Ketika anda menganggap sebuah peristiwa itu 

tidak baik maka itu karena hasil dari persepsi 

anda sendiri terhadap peristiwa itu. Karena 

sejatinya semua peristiwa itu netral, kalau anda 

memberinya persepsi yang jelek maka jadilah 

peristiwa itu tidak baik, tapi kalau anda 

memberinya persepsi yang baik maka jadilah 

peristiwa itu penuh kebaikan. Lihatlah semua 

peristiwa dengan kacamata yang bersih, maka 

pasti terlihat bersih. Yang kotor bukan 

peristiwanya, tapi kaca mata kita. Coba 

bersihkan kaca mata kita, atau mungkin lebih 

baik tidak memakai kaca mata supaya bisa 

melihat peristiwa dengan benar dan utuh. 

Bagikan ya majalah kekuatan sugesti 

edisi Desember 2017 ini kepada teman-teman 

anda, kepada keluarga anda, kepada semua 
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orang yang anda kenal. Dengan membagikan 

majalah kekuatan sugesti ini itu berarti anda 

membagikan kebaikan kepada orang lain. 

Selamat membuka lembaran baru di 

Tahun 2018, jadikan Tahun 2018 nanti semakin 

dahsyat dan semakin penuh keberlimpahan. 
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“saya sudah sering mensugesti diri saya 

setiap pagi dengan kalimat affirmasi “saya kaya, 

saya sukses”, tapi masih kondisi seperti ini, 

makanya saya belajar AMC mas supaya paham 

ilmunya”, kata seorang bapak yang mengikuti 

kelas reguler surabaya hari sabtu kemarin. 

 

Bicara kekuatan sugesti memang sangat 

menarik dan banyak orang yang ingin 

membahasnya, tapi mirisnya banyak orang 

tidak memahami dengan benar apa itu sugesti, 

bahkan ada sebagian orang yang 

menyepelekan dari kekuatan sugesti. Biasanya 

sih mereka komentarnya “ah, itu kan cuma 

sugesti aja”. Padahal kekuatan sugesti 

merupakan kekuatan utama dari manusia untuk 

digunakan dalam menjalani kehidupan dengan 

baik. Karena sugestimu menentukan 

hidupmu.Sugesti itu berasal dari bahasa inggris  

yaitu “suggestion” yang artinya adalah saran, 

artinya semua saran yang masuk ke dalam 

pikiran kita itu adalah sugesti, baik itu yang 

masuk melalui mata dan melalui telinga 

merupakan sugesti pembentuk dari kehidupan 

manusia. Jadi ketika sugesti yang masuk 

adalah positif maka pasti hidup manusia itu 

selalu positif, begitu juga sebaliknya. Kalau 

anda merasa sudah mensugesti diri dengan 

kata-kata positif tapi hidup belum positif maka 

itu artinya masih ada sugesti-sugesti negatif 

dalam diri anda yang sudah pernah masuk 

sejak dulu. Jangan lantas mengatakan bahwa 

kekuatan sugesti itu tidak benar, hanya karena 

anda sudah merasa mensugesti diri berkali-kali 

setiap hari tapi tidak ada perubahan dalam 

hidup.  

Seringkali saya menulis di artikel-artikel 

saya, di status media sosial bahwa yang penting 

itu bukan kalimat affirmasinya, bukan kalimat 

sugestinya tapi yang harus dipahami adalah 

pemahaman yang utuh tentang pikiran dan 

sugesti. Bukan kalimatnya yang membuat 

seseorang itu berubah tapi sesungguhnya dari 

hasil kerja pikiran. Sebaiknya berhenti untuk 

sibuk mengulang-ngulang sebuah kalimat, 

berhenti untuk melakukan affirmasi yang tidak 

jelas, karena percuma saja. Kalau anda tidak 
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memahami 2 Hal ini, maka percuma saja anda 

mengulang-ngulang sebuah kalimat yang 

tujuannya untuk mensugesti diri tapi tidak 

paham ilmu AMC yang merupakan metode 

untuk  mengenali, mengontrol dan 

memaksimalkan Pikiran.  

Karena sesungguhnya sebuah kalimat 

sugesti itu tidak perlu diulang-ulang, cukup 

sekali saja sudah beres. Anda bisa baca artikel 

berikut ini ya: 

2 Hal yang harus dipahami untuk 

membuat sugesti positif  menghasilkan 

kehidupan Positif adalah : 

Pertama, Ilmu Pemrograman Sugesti 

yang benar.  

Membuat sebuah kalimat sugesti harus 

dipahami dengan benar dan utuh, karena ketika 

dikelas AMC saya bertemu dengan banyak 

orang yang masih salah dalam membuat 

kalimat sugestinya, Dan belum paham 

bagaimana memprogram sugesti ke pikirannya. 

Kebanyakan dari pemahaman yang ada adalah 

sangat ribet, sugesti masuk kalau sedang pejam 

mata, sugesti masuk ketika sedang meditasi 

dan berbagai syarat lainnya. Padahal sugesti 

masuk kapan saja dalam kondisi  

bagaimanapun juga.  

Kedua, Ilmu Tentang Pikiran yang 

benar dan utuh. 

Sugesti masuk ke dalam pikiran, sama seperti 

sebuah file yang masuk ke dalam hape anda. 

Maka tentu kita harus memahami bagaimana 

menggunakan hape, bagaimana fitur di hape 

itu. Begitu juga dengan Pikiran, harus paham 

dulu bagaimana mengenali, mengontrol dan 

memaksimalkan Pikiran dengan benar dan 

utuh. Kalau sudah paham tentang pikiran maka 

pasti kehidupan bekerja sesuai rumus yang 

semestinya yaitu “sugesti positif menghasilkan 

kehidupan yang positif”. 

Sehingga sugesti positif memang (belum tentu) 

menghasilkan kehidupan yang positif kalau 

ilmunya salah, tapi kalau ilmunya benar maka 

sugesti positif PASTI menghasilkan Kehidupan 

yang POSITIF juga.  
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Bulan desember 2017 sudah mulai 

memasuki masa pertengahan, ini artinya tahun 

2017 sudah segera berakhir. Tidak terasa ya, 

rasanya baru kemarin saya menulis artikel 

tentang tahun baru 2017 eh sekarang sudah 

sampai di ujung tahun. 

Sampai di bulan desember, saya selalu melihat 

lagi perjalanan di sepanjang tahun. Sama seperti 

saat ini, sambil menulis artikel ini, saya 

mengingat lagi perjalanan sepanjang tahun 2017 

ini, melihat kembali semua impian-impian di 

tahun 2017 dan ternyata semua terjadi. Mulai 

dari urusan bisnis, urusan keluarga, urusan 

kesehatan, urusan keuangan dan urusan karir 

semua sesuai dengan resolusi 2017 yang sudah 

saya buat di bulan Desember 2016. Bagaimana 

dengan resolusi anda di tahun ini? Sudah 

Sesuai? 

Ada dua kelompok orang ketika masuk di 

akhir tahun, kelompok pertama yaitu orang-

orang yang menikmati akhir tahun dengan jalan-

jalan dan penuh bahagia karena semua 

impiannya terjadi, semua resolusinya sesuai 

dengan kenyataan. Kelompok kedua, yaitu 

orang-orang yang galau dan bingung, karena 

impian-impiannya tahun 2017 ini tidak terwujud. 

Anda masuk golongan yang mana? Golongan 

pertama adalah golongan yang beruntung, 

karena semua impiannya terwujud. Kenapa 
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golongan pertama itu saya katakan beruntung, 

karena mereka mau menggunakan Pikirannya 

dengan benar sehingga semua resolusinya 

terjadi. Anda simak dulu penjelasan golongan 

manusia yang merugi dan beruntung pada video 

dibawah ini ya. 

Memasuki tahun 2018 yang baru maka 

harus melakukan sebuah perencanaan atau 

persiapan yang baik, ada sebagian orang yang 

menganggap pergantian tahun ini waktu yang 

biasa, hanya membalik kalender saja. Ya itu sah-

sah saja, tapi bukankah lebih baik kita harus 

jadikan momen pergantian tahun ini untuk 

melakukan evaluasi tahun yang terjadi dan 

persiapan memasuki tahun yang baru. Saya 

menulis salah satu impian saya di tahun 2017 ini 

menambah mobil baru, dan tercapai pas di bulan 

Desember ini hehe. 

Inilah pentingnya kita berani membuatkan 

sebuah impian atau resolusi setiap tahunnya, 

karena impian-impian itulah yang menggerakkan 

langkah kita, hidup harus memiliki impian. 

Memasuki tahun baru 2018 ini, yang tentu 

pastinya semakin berlimpah, semakin baik dan 

semakin penuh keberuntungan, maka harus 

dilakukan persiapan-persiapan yang baik. Saya 

berikan tips, 3 Persiapan yang bisa anda 

lakukan untuk membuat tahun 2018 menjadi 

tahun yang lebih dahsyat. 

 

Pertama, Jadikan semua kejadian yang 

sudah terjadi di tahun 2017 ini sebagai Masa 

Lalu. 

Untuk memasuki tahun baru dengan semangat 

baru, maka saat ini segera untuk melepaskan 

semua hal-hal yang terjadi di tahun ini, ketika 

anda anggap peristiwa-peristiwa itu suatu 

kejelekan maka biarkan saja. Tidak perlu 

menyalahkan orang lain, tidak perlu juga 

menyesali. Karena semua yang sudah terjadi itu 

pasti hasil dari keinginanmu sendiri, jadi ya 

biarkan saja. Sadari dulu bahwa semua kejadian 

di tahun 2017 ini sebenarnya sudah sesuai 

dengan keinginanmu, baik itu kejadian jelek, 

kejadian negatif. Sadari dulu ya. 

 

Kedua, Berani untuk Membuat impian-

impian baru untuk tahun 2018 dengan 

BENAR. 

Tidak semua orang berani untuk membuat 

mimpi, banyak orang takut untuk bermimpi. 

Biasanya mereka mengatakan “sudahlah, Tuhan 

sudah ngerti apa mau kita, tidak membuat 

resolusi”. Biasanya yang mengatakan seperti itu, 
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karena tidak paham bagaimana membuat mimpi 

yang benar, lalu merasa trauma dengan mimpi 

yang tidak terwujud. Padahal cara membuat 

mimpinya yang salah. Kalau seseorang itu 

paham bagaimana membuat mimpi dengan 

benar maka pasti semua mimpi itu terwujud. 

  

Ketiga, Isilah Pikiranmu di Tahun 2018 

dengan Hal-Hal yang menyenangkan saja.  

Kunci dari kebaikan dalam hidup itu adalah dari 

Pikiran yang baik, setiap orang seharusnya 

paham bagaimana mengelola pikirannya 

dengan benar, kalau seseorang itu sudah 

paham bagaimana mengelola Pikiran dengan 

benar maka pasti sudah tidak perlu lagi 

membaca ramalan-ramalan untuk tahun 2018. 

Karena sesunguhnya semua kejadian yang 

dialami oleh diri seseorang itu pasti hasil dari 

Pikirannya sendiri.  
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etika saya ditanyakan tentang istilah 

Hipnotis Tradisional dan Hipnotis 

Modern, saya menjawabnya, “Kalau 

anda mau memahami dengan utuh maka 

hipnotis itu satu, munculnya istilag tradisional 

dan modern itu akibat dari siapa yang 

melakukan”. Ada pemahaman yang 

mengatakan jika hipnotis tradisional itu 

menggunakan kekuatan lain, harus 

menggunakan ritual, kemudian hipnotis 

tradisional lebih hebat, pemahaman ini keliru 

dan wajar muncul dimasyrakat sebab biasanya 

cerita tentang hipnotis tradisional ini sering 

dibesar-besarkan, apalagi oleh media massa. 

Dan persepsi tentang hipnotis tradisional 

semakin menjadi setelah, orang-orang yang 

mengaku “trainer/praktisi” hipnotis/hipnoterapi 

justru mengiyakan perbedaan ini. “mas firman 

katanya trainer saya, hipnotis tradisional itu 

berbeda dengan yang modern, kalau modern 

butuh bicara kalau tradisional tidak, seperti 

gendam itu, gimana menurut mas firman?”. 

Ketika anda sudah pernah mengikuti pelatihan 

hipnotis/hipnosis/hipnoterapi tetapi masih 

mempunyai pemahaman seperti itu, maka saya 

pastikan anda salah memilih pengajar hehe. 

Tradisional atau modern hanyalah perbedaan 

istilah, saya ambil contoh ya, ketika orang tua 

dulu, orang desa suka mengkonsumsi buah 

mengkudu (pace), tahu? Diambil, lalu direbus 

kemudian disaring lalu diminum, Tetapi 

sekarang ada orang yang sudah menjual 

ekstrak jadinya dalam bentuk kapsul. Yang 

masuk ke tubuh kan sama-sama sari mengkudu 

kan?, yang cara pertama itu cara tradisional, 

sedangkan cara kedua adalah yang modern. 

Tetapi tetap sama kan. 

Atau misalnya, anda mau mengirimkan pesan 

kepada saudara yang jauh, anda bisa menyuruh 

orang untuk membawa pesan anda, nah ini cara 

tradisional. Tapi, anda juga bisa meminjam 

handphone untuk mengirim sms, nah ini 

modern. Sama kan? Terjadi perbedaan cara 

karena semakin majunya perkembangan ilmu 

pengetahuan, begitu juga dengan hipnotis, 

kalau orang dulu tidak tahu dan belum 

memahami kalau hipnotis itu mudah dan hanya 

memerlukan teknik komunikasi dan 

pemahaman pikiran yang benar. Sehingga dulu, 

dibuatlah cara dengan ritual, semedi, meditasi, 

mandi kembang dan sebagainya yang terlihat 

susah dan lama. Sehingga ketika sekarang ada 

K 
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cara yang mudah dan cepat seolah-olah tidak 

percaya, bahkan yang mengaku trainernya pun 

jadi ikut-ikutan membuat perbedaan. Hasilnya, 

peserta yang belajar tetap dalam kebingungan. 

Kembali kepada pemahaman, jika 

pemahamannya salah maka jadinya salah 

seterunya.  

Karena banyak berkembang sekarang 

adalah membuat perbedaan antara tradisional 

dan modern, padahal yang sama saja. Makanya 

saya sering mengatakan di kelas workshop 

Alpha Mind Control kalau hipnotis itu ya satu, 

hanya perbedaan pemahaman saja, antara 

orang dulu yang belum memahami PIKIRAN 

dengan ilmu sekarang. 

Sama halnya dengan ILMU Matematika, 

ilmu Astronomi, cara dulu dengan sekarang 

tentu berbeda. Jadi sudahi membuat perbedaan 

antara hipnotis tradisional dan hipnotis modern, 

pahami hipnotis/hipnosis dengan pemahaman 

yang benar. Pahami ilmu PIKIRAN dengan 

benar agar tahu dengan utuh apa itu HIPNOSIS. 

Termasuk juga ilmu lainnya, misalnya pelet 

dengan alpha telepati, itu pun sama. Kalau pelet 

sering dianggap tradisional sedangkan alpha 

telepati dianggap modern. Padahal memang 

sama, hanya kalau cara yang tradisional terlihat 

susah dan lama,sedangkan cara modern 

menjadi mudah dan cepat. Kalau tentang 

manfaat saya pastikan sama saja. Belajar Saya 

juga pernah menulis artikel tentang gendam, 

yang oleh banyak orang dianggap beda dengam 

hipnosis, padahal ya sama aja. Bahkan kalau 

gendam dengan hipnosis, itu saya analogikan 

seperti pisang dan banana.  

Yang pisang bahasa Indonesia, yang banana 

bahasa inggris , yaitulah gendam menggunakan 

bahasa jawa, sedangkan hipnosis bahasa 

barat. Kalau anda belajar, maka pilihlah 

pengajar atau lembaga yang memahami benar 

tentang hipnosis dan pikiran, yang anda lihat 

bukan dari sertifikat yang tidak berarti, tapi 

lihatlah pemahamannya, lihatnya tulisan-

tulisannya. 

Cerdaslah sahabat, pahamilah sebuah 

ilmu dengan sebenar-benarnya pemahaman. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

Beberapa hari ini saya mendapat respon 

dari pembaca buku alpha telepati baik itu melalui 

telepon dan  pesan whatsapp, bahwa mereka 

berhasil mempengaruhi atasannya. 

Ada yang mempengaruhi atasannya 

untuk tidak marah, ada yang mempengaruhi 

atasannya untuk menunda meeting, bahkan 

sampai ada yang mempengaruhi atasannnya 

untuk tidak memotong gajinya. Teknik Alpha 

telepati memang saya desain sebagai satu-

satunya metode untuk mempengaruhi orang lain 

tanpa bertatap muka, mempengaruhi disini 

untuk segala keperluan baik itu urusan cinta, 

urusan bisnis, urusan keluarga, urusan kantor 

dan urusan lainnya yang masih berhubungan 

dengan orang lain. 

Tentu anda dalam sehari-hari 

berhubungan dengan banyak orang, sehingga 

sangat perlu untuk mempelajari buku Alpha 

Telepati ini. Alpha Telepati adalah teknik yang 

netral, maksud netral disini adalah mau 

digunakan untuk hal baik ya silahkan, mau 

digunakan untuk yang terlihat tidak baik juga 

bisa. Sama seperti pisau atau pistol, tergantung 

bagaimana pemakainya saja. Ketika yang 

memakai alpha telepati ini seorang bawahan 

yang memiliki atasan, maka siap-siap saja si 

atasan akan selalu menurut keinginan bawahan 

atau stafnya tanpa merasa disuruh oleh 

bawahannya. Saya teringat ada 3 orang pemiliki 

bank pekreditan rakyat yang menemui saya, dia 

bicara ingin mengundang saya untuk 
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mengajarkan Alpha Mind Control (AMC)  ke 

karyawannya supaya karyawannya mudah 

mempengaruhi nasabah, saya tidak langsung 

iyakan tapi saya suruh 3 orang ini untk belajar 

dulu AMC. Eh..setelah mereka bertiga belajar 

AMC, langsung sore harinya bicara ke saya 

“wah, mas firman, kalau karyawan kami belajar 

ini duluan nanti malah kami yang di telepati oleh 

mereka, benar memang kami dulu yang harus 

belajar”. 

Nah, jadi kalau anda sekarang posisinya 

harus mengurusi karyawan atau anak buah 

maka sudah seharusnya mempelajari Alpha 

Telepati, bahkan sampai ke Alpha Mind Control, 

karena memang sudah banyak respon dari para 

staf yang sudah berhasil mempengaruhi 

atasannya, bahkan ada yang lucu lagi. Ada yang 

mengirim saya pesan melalui line, dia memiliki 

teman yang sudah memiliki buku Alpha Telepati, 

begitu mau pinjam bukunya, langsung temannya 

mengatakan “jangan, ini kan ilmu rahasiaku, 

kamu kalau mau ya beli aja “, jadi si orang ini 

bertanya ke saya kok sampai gitu ya ngga mau 

meminjamkan bukunya. 

Ya saya jawab “itu hak dia pak, dia 

merasa bukunya berharga dan jangan-jangan 

bapak sedang menjadi target alpha telepatinya 

sehingga membuat dia menyembunyikan 

rahasianya”. 

Buku Alpha Telepati memang berisi 

teknik yang pantas dirahasiakan, dan ketika 

anda mempraktekkanya maka pasti anda tidak 

mau mengatakannya ke teman anda. Misalnya, 

anda sedang mempengaruhi atasan anda 

untuk naik gaji, eh tidak lama anda naik gaji 

pasti anda tidak mungkin koar-koar ke teman 

anda bahwa anda berhasil melakukan alpha 

telepati, iya kan? Anda hanya diam saja dan 

mungkin share-nya ke saya aja hehe. 

Seorang pimpinan, seorang pemilik 

bisnis, seorang bos, atau manager bukan 

hanya sibuk membaca dan mempelajari ilmu 

leadership atau kepimpinan tapi juga wajib 

memahami ilmu Alpha telepati dan Alpha mind 

control agar mudah dalam mengendalikan 

pikiran anak buahnya tanpa perlu capek-capek 

bicara, dan yang terpenting agar tidak menjadi 

target alpha telepati oleh anak buahnya.  
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Karena seharusnya masing-masing 

orang mengontrol sendiri pikirannya, tapi bagi 

yang belum memahami cara mengontrol pikiran 

dengan AMC maka ya siap-siap saja 

dipengaruhi oleh orang lain. Maka Saatnya anda 

untuk memahami Alpha telepati sebagai langkah 

awal untuk mempelajari Alpha Mind Control 

dengan utuh.  
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Tadi pagi saya bertemu dengan seorang laki-

laki masih muda, mas G,usia 24 tahun yang 

juga sedang kuliah. Laki-laki ini menemui saya 

karena ingin mengatasi masalah yang ada 

dalam dirinya yaitu takut berbicara, agak 

minder dan kurang berani presentasi. 

 Padahal dia sedang dalam proses 

pengerjaan tugas akhir yang tentunya nanti 

harus melalui suatu sidang atau ujian tugas 

akhir, nah disitu kan butuh presentasi 

menghadapi para penguji. Mas ini mengatakan 

“kalau saya masih takut seperti ini kan bisa 

gagal nanti ujiannya mas”. Ya, memang 

perasaan takut membuat mulut seolah-olah 

kaku dan susah berbicara, akibatnya jadinya 

GAGAP ya, benar kan? dan, sebuah perasaan 

takut muncul karena ada sesuatu dalam 

PIKIRAN yang membuat takut.  

Ketakutan untuk berbicara memang 

wajar dialami oleh siapapun, apalagi ketika 

mau menghadapi ujian skripsi atau tugas akhir. 

Saya jadi ingat dulu waktu mau sidang tugas 

akhir sarjana di STTTelkom, juga pernah 

mengalami ketakutan seperti itu, ketakutan 

yang muncul adalah “takut salah”. Ketakutan 

ketika berbicara membuat seseorang menjadi 

malas berbicara, lalu minder dan kalau dipaksa 

bicara akan terjadi gagap. Saya tahu betul 

tentang gagap, karena memang dulu pernah 
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mengalami sendiri, dan saya tahu gagap terjadi 

karena faktor program dari pikiran. Tapi itu 

dulu, sekarang saya jadi suka berbicara, saya 

bisa menghilangkan gagap di diri saya karena 

saya sadar betul bahwa itu dari PIKIRAN saya 

dan ketika saya tahu cara memprogram 

pikiran, ya sudah selesai gagapnya. 

Takut berbicara timbul karena ada penyebab di 

dalam PIKIRAN, penyebab itu bisa berupa 

sebuah peristiwa yang dialami, bisa karena 

tayangan di tv, bisa karena berita yang dibaca. 

Yang jelas, ketakutan berbicara muncul karena 

ada sebuah program dalam PIKIRAN yang 

sudah tersimpan. Ketika dengan mas G tadi, 

seperti biasa yang saya lakukan ke klien 

lainnya, saya mengajak mengobrol santai 

untuk mengenal apa yang ada dalam 

PIKIRANnya. Karena mas G ini kuliah di 

jurusan teknik elektro maka saya jadi lebih 

mudah untuk menyelami PIKIRANnya. Ketika 

saya mengobrol lebih dalam, terungkap 

peristiwa yang mengawali ketaktutan dan 

gagap dalam berbicara. 

Mas G ini mengungkapkan, “saya pernah 

setahun yang lalu bertanya ke seorang dosen, 

eh malah saya dianggap ngeyel, dan 

ngebantah dia, bahkan setelah itu kayaknya 

dia selalu menandai saya mas, sejak itu saya 

jadi takut untuk berbicara, sebab ya itu takut 

salah, jadi kalau ketemu dosen-dosen saya 

takut, bahkan saya merasa beda jauh dengan 

SMA dulu, kalau SMA bisa akrab dengan guru-

guru. Tapi kalau kuliah jadi susah ketemu 

dosen mas”. Nah, peristiwa ini lah yang 

menjadi penyebab ketakutan itu muncul, 

karena dimarahi dosen. Padahal mungkin 

maksud dosennya bukan memarahi,tapi 

mencoba menjelaskan dalam waktu singkat 

(ceritanya bela dosen nih, kan sesama dosen 

hehe).  

Memang kadang sebagai dosen, tidak 

punya banyak waktu di kampus, karena sudah 

menjadi rahasia umum kalau umumnya 

seornag dosen pasti banyak proyeknya di luar 

kampus (pengalaman pribadi), ngga semua 

sih. Dari pengalaman yang diakui oleh mas G 

itu, saya mencoba melakukan modifikasi 

pikirannya, saya ajak dia ngobrol lagi, saya 

coba berikan penyadaran kpd mas G ini, saya 

sadarkan dia bahwa semua itu karena 

PIKIRANnya, ketika 1jam saya memodifikasi 

pikirannya, sambil memasukkan program baru. 

Maka mas G ini, sudah mulai berbicara degan 

intonasi yang tenang dan lancar. 

Setiap bertemu dengan klien yang 

mengeluhkan GAGAP dan Takut berbicara 

selalu saya suruh coba untuk latihan 

presentasi setelah saya modifikasi pikirannya 

untuk melihat dan memastikan perubahan 
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dalam dirinya. Kasus mas G ini,   menjadi 

pelajaran bagi anda yang dosen atau guru, 

agar tidak mudah menunjukkan sikap yang 

marah atau sikap yang cuek kepada muridnya, 

sebab itu berdampak negatif kepada siswa 

atau mahasiwa anda. Ya tapi, kadang banyak 

juga dosen yang memang ingin terlihat “killer” 

dimata mahasiswanya. 

Kalau bisa mendidik dengan cara yang 

baik dan menyenangkan, ya sudah lakukan 

saja dengan cara-cara yang baik dan 

menyenangkan. Setuju? 
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Chrismansyah Rahadi (lahir dengan 

nama Christian Rahadi di Jakarta, Indonesia, 16 

September 1949 – meninggal di Jakarta, 

Indonesia, 30 Maret 2007 pada umur 57 tahun) 

yang lebih dikenal dengan nama panggung 

Chrisye, merupakan seorang penyanyi dan 

pencipta lagu asal Indonesia. 

Dilahirkan di Jakarta dari keluarga 

Tionghoa-Indonesia, Chrisye menjadi tertarik 

dengan musik saat masih muda. Waktu masih 

belajar di SMA, Chrisye main gitar bas dalam 

sebuah band yang ia bentuk bersama 

kakaknya, Joris. Pada akhir dasawarsa 1960-an 

dia menjadi anggota band Sabda Nada (yang 

kemudian hari berganti nama menjadi Gipsy). 

Pada tahun 1973, setelah mengambil cuti 

beberapa lama, dia mengikuti band tersebut ke 

New York untuk main musik. Setelah kembali ke 

Indonesia untuk waktu singkat, dia kembali ke 

New York dengan band lain, yaitu The Pro's. 

Sekembali ke Indonesia, pada tahun 1976 dia 

bekerja sama dengan Gipsy dan Guruh 

Soekarnoputra untuk merekam album indie 

Guruh Gipsy. 

Setelah keberhasilan Guruh Gipsy, pada 

tahun 1977 Chrisye menghasilkan dua karya 

terbaiknya, yaitu "Lilin-Lilin Kecil" tulisan James 

F. Sundah serta album jalur suara Badai Pasti 

Berlalu. Sukses kedua karya ini membuat 

Chrisye direkrut oleh Musica Studios, yang 

dengan perusahaan rekaman itu dia merilis 

album solo perdananya, Sabda Alam, pada 

tahun 1978. Selama kariernya yang lebih dari 

25 tahun dia menghasilkan 18 album solo lain, 

serta main dalam satu film : Seindah Rembulan 

(1981). 

Chrisye meninggal di rumahnya di 

Jakarta pada tanggal 30 Maret 2007 setelah 

bertahun-tahun mengidap kanker paru-paru. 

Dia meninggalkan seorang istri, Gusti Firoza 

Damayanti Noor, dan empat anak. 

Dikenal untuk vokalnya yang halus dan 

gaya panggung yang kaku, Chrisye dianggap 

salah satu penyanyi Indonesia legendaris. Lima 

album yang termasuk karyanya dimuat dalam 

daftar 150 Album Indonesia Terbaik oleh 

majalah musik Rolling Stone Indonesia. Lima 

lagunya (dan satu lagi yang dia mendukung) 

dimuat dalam daftar lagu terbaik oleh majalah 

yang sama pada tahun 2009. Beberapa 

albumnya disertifikasi perak atau lebih tinggi. 

Dia menerima dua lifetime achievement award, 

satu pada tahun 1993 dari BASF Awardsdan 

satu lagi pada tahun 2007 dari stasiun televisi 

SCTV. Pada tahun 2011, Rolling Stone 

Indonesia mencatat Chrisye sebagai musisi 

Indonesia terbaik nomor tiga sepanjang masa. 

Hidup dan karier 

Kehidupan awal 

Chrisye dilahirkan dengan nama 

Christian Rahardi di Jakarta pada tanggal 16 

September 1949 di keluarga Laurens Rahadi 

(Lauw Tek Kang), seorang wirausaha keturunan 

Betawi-Tionghoa, dan Hanna Rahadi (Khoe 

Hian Eng), seorang ibu rumah tangga keturunan 

Sunda-Tionghoa. Dia anak kedua dari tiga anak 

laki-laki yang dipunyai pasangan Kristen 
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tersebut;saudaranya bernama Joris dan Vicky. 

Setelah masa kecilnya dihabiskan di Jalan 

Talang, dekat Menteng, Jakarta Pusat, pada 

tahun 1954 keluarga itu berpindah ke Jalan 

Pegangsaan (di Menteng). 

Saat sekolah di SD GIKI, Chrisye 

berteman dengan anak-anak keluarga 

Nasution, yang menjadi tetangganya; dia paling 

akrab dengan Bamid Gauri, dengan siapa dia 

sering bermain bulu tangkis dan layang-layang. 

Pada waktu itu dia juga mulai mendengarkan 

piringan hitam milik ayahnya; dia bernyanyi 

mengiringi lagu-lagu Bing Crosby, Frank 

Sinatra, Nat King Cole, dan Dean Martin. 

Setelah lulus SD, Chrisye menghadiri SMPK III 

Diponegoro. 

Saat Chrisye duduk di bangku SMA 

PSKD Menteng, Beatlemania tiba di Indonesia. 

Ini membuat Chrisye lebih tertarik dengan dunia 

musik. Menganggapi hendak Chrisye untuk 

bermain musik, ayahnya membeli sebuah gitar; 

Chrisye memilih gitar bas, sebab dia 

beranggapan bahwa gitar tersebutlah yang 

paling mudah dipelajari. Chrisye dan Joris 

belajar bermain musik dengan mengikuti lagu-

lagu di radio dan piringan hitam ayah mereka; 

akibatnya, mereka tidak dapat membaca nota 

musik. Mereka lama-kelamaan mulai main 

musik di acara sekolah, dengan Chrisye 

sebagai vokalisnya. Juga waktu di SMA, 

Chrisye diam-diam mulai merokok; pada suatu 

saat, dia ditangkap kepala sekolah dan disuruh 

merokok delapan batang secara bersamaan di 

depan siswa-siswi lain, tetapi dia tetap terus 

merokok sehingga menjadi perokok berat. 

Anggota band dan proyek awal (1968–

1977) 

Pada pertengahan dasawarsa 1960-an, 

keluarga Nasution membentuk sebuah band; 

Chrisye dan Joris menonton mereka main musik 

oleh Uriah Heep dan Blood, Sweat & Tears. 

Pada tahun 1968 Chrisye mendaftar di 

Universitas Kristen Indonesia (UKI) untuk 

menjadi insinyur seperti yang dihendaki 

ayahnya. Sekitar tahun 1969, akan tetapi, Gauri 

mengundangnya untuk menjadi anggota band 

Nasution, Sabda Nada, untuk menggantikan 

pemain bas mereka yang sedang sakit, Eddi 

Odek. Karena puas dengan kemampuannya, 

Nasution bersaudara mnta Chrisye menjadi 

anggota tetap. Sabda Nada bermain secara 

teratur di Mini Disko di Jalan Juanda serta untuk 

pesta ulang tahun dan pernikahan. Ketika 

Chrisye diberi kesempatan untuk bernyanyi saat 

mereka menyanyikan lagu versi daur ulang, dia 

berusaha untuk menggunakan suara yang mirip 

penyanyi aslinya. 

Pada tahun 1969 Sabda Nada 

mengganti nama mereka menjadi Gipsy supaya 

terdengar lebih macho dan seperti band Barat. 

Jadwal untuk band itu, yang tidak mempunyai 

manager, sangat padat karena bermain secara 

teratur di Taman Ismail Marzuki. Akibatnya, 

Chrisye mengundurkan diri dari UKI; pada tahun 

1970 dia masuk ke Akademi Pariwisata Trisakti 

karena mengganggap jadwalnya lebih fleksibel. 
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Dua tahun kemudian, Chrisye 

ditawarkan kesempatan untuk main di New 

York. Biarpun dia senang sekali, Chrisye takut 

untuk menceritakan hal tersebut kepada 

ayahnya, yang dia merasa tidak akan 

menyetujui. Akhirnya dia jatuh sakit selama 

beberapa bulan, sementara Sabda Nada pergi 

ke New York. Setelah Chrisye membahas 

kekhawatirannya dengan ibunya dan Joris, 

ayahnya pun menyetujui agar dia bisa 

mengundurkan diri dari kuliah dan pergi ke New 

York. Setelah kesehatannya sudah membaik, 

pada tengah tahun 1973 dia pergi bersama 

Pontjo untuk bertemu dengan Gipsy di Amerika 

Serikat; pada tahun yang sama dia 

mengundurkan diri dari Trisakti. 

Selama di New York, Gipsy 

memanggung di Ramayana Restaurant, yang 

milik perusahaan minyak Pertamina. Band itu, 

yang ditempatkan di suatu apartmen di Fifth 

Avenue, berada di New York untuk hampir satu 

tahun. Mereka menyanyikan lagu-lagu 

Indonesia serta versi daur ulang dari lagu Procol 

Harum, King Crimson, Emerson, Lake & 

Palmer, Genesis dan Blood, Sweat & Tears. 

Biarpun Chrisye merasa frustrasi karena tidak 

dapat mengekspresikan diri dengan musik 

orisinal, dia tetap bekerja. 

Setelah kembali ke Indonesia pada akhir 

tahun 1973, Gauri memperkenalkan Chrisye 

dengan penulis lagu Guruh Soekarnoputra, 

anak dari mantan presiden Soekarno. 

Sementara Nasution bersaudara bekerja sama 

dengan Guruh untuk menyiapkan proyek 

mereka, Chrisye mulai menciptakan lagu 

sendiri; karena menciptakan lagu sendiri dia 

bisa menyadari bahwa dia kesulitan dengan lirik 

yang mengandung konsonan keras, dan bisa 

menghindari bunyi tersebut. Tahun berikutnya 

dia kembali ke New York dengan band lain, The 

Pro's. Pada pertengahan tahun 1975, dengan 

beberapa minggu tersisa di kontrak kerjanya, 

orang tuanya menelepon Chrisye dari Jakarta 

dan memberi tahu kalau saudaranya Vicky 

meninggal akibat infeksi lambung. Karena tidak 

dapat kembali langsung ke Jakarta, pikirannya 

jadi kacau. Saat kembali ke Indonesia, Chrisye 

tak berhenti-henti menangis dalam pesawat dan 

menjadi depresi. 

Setelah beberapa waktu tidak bermain 

musik, Chrisye dihubungi oleh Nasution 

bersaudara dan diundang untuk bergabung 

dengan Gipsy dan Guruh untuk sebuah proyek 

baru; Guruh juga menawarkan beberapa lagu 

untuk Chrisye menjadi vokalis utama, dengan 

lirik ditulis khususnya untuk dia. Setelah 

mengatasi rasa depresinya, Chrisye mengikuti 

latihan di rumah Guruh di Kebayoran Baru, 

Jakarta Selatan. Mereka main sampai larut 

malam dan mencampurkan rock ala Barat 

dengan gamelan Bali. Perekaman terjadi pada 

pertengahan tahun 1975, dengan hanya empat 

lagu terselesaikan dalam beberapa bulan 

pertama. Pada tahun 1976 album Guruh Gipsy 

diluncurkan dan diterima baik oleh para kritikus; 

ada sebanyak 5.000 keping yang diproduksi. 

Berhasilnya Guruh Gipsy meyakinkan Chrisye 

bahwa dia dapat menjadi penyanyi tunggal. 
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 Pada akhir tahun 1976 Chrisye dihampiri 

oleh Jockie Soerjoprajogo, seorang pencipta 

lagu, dan Imran Amir, pemimpin Radio 

Prambors; mereka meminta agar Chrisye 

menjadi vokalis untuk Lomba Cipta Lagu 

Remaja Prambors. Namun, Chrisye menolak. 

Beberapa hari kemudian Sys NS, yang pada 

saat itu bekerja di Prambors, mendekati Chrisye 

waktu penyanyi itu sedang berbincang dengan 

Guruh dan Eros Djarot. Sys menekankan 

bahwa Chrisye diperlukan untuk lagu "Lilin-Lilin 

Kecil" karya James F. Sundah. Setelah dia 

mendengar lirik lagu tersebut, Chrisye setuju. 

Lagu ini direkam di studio Irama Mas di Pluit, 

Jakarta Utara dan dimuat dalam sebuah album 

dengan pemenang lomba lain; awalnya, "Lilin-

Lilin Kecil" dimuat di urutan kesembilan, tetapi 

akhirnya dipindahkan ke urutan pertama supaya 

lebih laris. Setelah itu, lagu ini menjadi terkenal; 

album LCLR 1977 menjadi album paling laris 

tahun itu. 

Setelah sukses "Lilin-Lilin Kecil", di 

pertengahan tahun 1977 Pramaqua Records 

mendekati Chrisye dan menawarkan sebuah 

album, yaitu Jurang Pemisah. Bekerja sama 

dengan Jockie, Ian Antono, dan Teddy Sujaya, 

Chrisye merekam tujuh lagu untuk album 

tersebut; Jockie merekam dua lagu lain. Biarpun 

Chrisye senang dengan hasilnya dan 

mempunyai harapan tinggi untuk Jurang 

Pemisah, Pramaqua memutuskan bahwa itu 

tidak bisa laris dan tidak hendak 

mempromosikannya sehingga album Chrisye 

berikutnya, Badai Pasti Berlalu, menjadi besar. 

Setelah itu, Chrisye berusaha untuk membeli 

semua stok album Jurang Pemisah dan 

menghentikan rilisnya, namun tidak berhasil. 

Album ini tidak laris di pasaran sebab banyak 

orang beranggapan kalau ini album lanjutan dari 

Badai Pasti Berlalu. Walaupun rekaman ini 

sampai pada stasiun radio di seluruh Indonesia, 

menurut Chrisye penjualannya "hangat-hangat 

tahi ayam". 

Pada tahun yang sama, Chrisye dan 

beberapa artis, termasuk Eros dan Jockie, 

merekam musik untuk film Badai Pasti Berlalu 

dalam waktu dua bulan. Setelah musik film 

tersebut mendapatkan Piala Citra pada Festival 

Film Indonesia 1978, Irama Mas mendekati 

mereka untuk membuat album jalur suara untuk 

biaya tetap.Dengan Chrisye dan Berlian 

Hutauruk sebagai vokalis, sebuah album jalur 

suara direkam di Pluit dalam kurung waktu 21 

hari. Album yang dihasilkan dirilis dengan judul 

yang sama dengan film, dengan gambar 

bintang film Christine Hakim di sampul. Album 

ini memuat lagu ciptaan Chrisye yang pertama, 

"Merepih Alam". Hasil penjualan di awal kurang 

lancar, tetapi setelah singel-singelnya mulai 

diputar album Badai Pasti Berlalu menjadi laris. 

Karier solo awal dan film (1978–1982) 

Suara Chrisye yang tenor serta kerjanya 

di Badai Pasti Berlalu memicu Amin Widjaja dari 

Musica Studios untuk memintanya menjadi artis 

Musica; Amin sebenarnya sudah lama 

mengamati Chrisye, sejak dirilisnya Guruh 

Gipsy. Chrisye setuju, asalkan dia diberikan 

kebebasan artistik; Amin terpaksa menyetujui 

syarat tersebut. Chrisye langsung mengerjakan 
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album perdananya dengan Musica pada bulan 

Mei 1978, yaitu Sabda Alam (Nature's Order). 

Dia memilih beberapa lagu karya artis lain dan 

menulis beberapa lain sendiri, termasuk lagu 

"Sabda Alam". Dia merekam album itu setelah 

menguncikan diri dalam studio dengan sound 

engineer dan penata musik; biarpun Amin 

hendak melihat kemajuan mereka, Chrisye tidak 

mengizinkannya masuk. Album yang 

dihasilkan, yang diilhami oleh Badai Pasti 

Berlalu dan menggunakan teknik double-

recording yang dipelopori The Beatles, dirilis 

pada bulan Agustus. Setelah beberapa lama 

promosi dengan TVRI dan stasiun radio, album 

ini laris; akhirnya lebih dari 400,000 keping 

terjual. 

Tahun berikutnya, Chrisye merekam 

Percik Pesona bersama Jockie. Album ini, yang 

dibuat setelah kematian Amin, termasuk 

beberapa lagu yang ditulis oleh sahabat 

Chrisye, Junaidi Salat, serta Jockie dan Guruh. 

Judul album ini dipilih bersama. Album ini dirilis 

pada bulan Agustus 1979, gagal dalam mata 

kritikus dan pasar. Chrisye, setelah diskusi 

dengan beberapa artis, beranggapan bahwa 

gagalnya album ini disebabkan miripnya 

dengan Badai Pasti Berlalu. Akibatnya, setelah 

beberapa waktu berkontemplasi, dia mulai 

mencari jenis musik baru. Pada tahun yang 

sama, dia menjadi anggota juri LCLR Prambors, 

yang diadakan pada tanggal 5 Mei. 

Setelah memutuskan bahwa lagu pop 

yang romantis, dengan pengaruh easy listening, 

yang paling cocok untuk dirinya, Chrisye mulai 

merintis album berikutnya, Puspa Indah. Semua 

lagu kecuali satu ditulis oleh Guruh 

Sukarnoputra; album ini juga memuat lagu 

berbahasa Inggris "To My Friends on Legian 

Beach". Dua lagu dari album ini, "Galih dan 

Ratna" dan "Gita Cinta", digunakan dalam film 

tahun 1979 Gita Cinta dari SMA; dalam film 

tersebut, Chrisye mendapatkan kameo sebagai 

penyanyi. Dengan popularitas film tersebut, 

album Puspa Indah pun menjadi laris; lagu 

"Galih dan Ratna" dan "Gita Cinta", yang 

dijadikan singel, juga diterima dengan hangat. 

Pada tahun 1981 Chrisye mendapatkan 

peran dalam film Indonesia Seindah Rembulan. 

Biarun awalnya enggan, dia dibujuk Sys NS 

sehingga akhirnya setuju. Namun, di kemudian 

hari dia menyesalkan keputusan ini karena 

beranggapan bahwa produksinya kurang 

profesional dan sering bertantangan dengan 

sutradara Syamsul Fuad. Pada tahun yang 

sama dia menghasilkan Pantulan Cinta, sebuah 

kolaborasi dengan Jockie. Setelah album ini 

gagal di pasaran, Chrisye memutuskan untuk 

mengambil cuti panjang. 

Pernikahan dan gaya baru (1982–1993) 

Biarpun disuka para groupie, Chrisye 

sampai awal tahun 1980-an jarang berpacaran. 

Akan tetapi pada awal tahun 1981, dia mulai 

mendekati sekretaris Guruh Soekarnoputra, 

yaitu Gusti Firoza Damayanti Noor (Yanti). 

Yanti, yang mempunyai keturunan Dayak dan 

Minang, juga seorang penyanyi dan berasal dari 

keluarga musisi; dia sering membahas musik 

dengan Chrisye saat Chrisye menunggu Guruh, 
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dan mereka juga bertemu saat Chrisye 

mengunjungi kakaknya, Raidy, yang 

merupakan salah satu temannya. Saat Yanti 

pindah ke Bali untuk bekerja di hotel bintang 

lima selama beberapa minggu, Chrisye 

mengikutinya dan menyatakan bahwa dia siap 

menikahinya ketika Yanti kembali ke Jakarta; 

biarpun itu bukan lamaran resmi, Yanti 

menerima. Pada tahun 1982 Chrisye masuk 

Islam, sebab Islam tidak mengizinkan 

pernikahan antara wanita Muslim dengan pria 

non-Muslim; Pada tanggal 12 Desember 1982 

Chrisye dan Yanti menikah di suatu acara 

bergaya adat Padang. 

Terdorong oleh keadaan finansialnya 

yang kurang baik, awal tahun 1983 Chrisye 

mulai menggarap album baru bersama Eros 

dan Jockie. Aciu Widjaja, yang menjadi 

pemimpin Musica yang baru, mengusulkan 

bahwa mereka memerlukan gaya musik yang 

baru; dengan demikian,Chrisye, Djarot, dan 

Jockie mencampurkan art rock dengan pop 

romantis, serta menarik ilham dari The Police. 

Album yang dihasilkan, Resesi, dirilis pada 

tahun 1983. Album ini laris di pasar, dengan 

350.000 keping terjual dan akhirnya disertifikasi 

perak; singelnya sendiri, "Lenny", "Hening", dan 

"Malam Pertama", banyak diputar di radio. 

Setelah Resesi, Chrisye bekerja sama 

dengan Eros dan Jockie pada album 

Metropolitan tahun 1983. Album tersebut, yang 

dipengaruhi aliran new wave dan banyak 

membahas isu yang dihadapi para pemuda dan 

pemudi, diterima dengan baik oleh pasar 

sehingga diberi sertifikasi perak; singel 

"Selamat Jalan Kekasih" menjadi paling 

dominen. Pada tahun yang sama, Chrisye dan 

Yanti mendapatkan anak pertama mereka, 

Rizkia Nurannisa. Pada tahun berikutnya, 

Chrisye, Eros, dan Jockie bekerja sama lagi 

pada album Nona, yang memuat berbagai kritik 

sosial; album tersebut menghasilkan empat 

singel dan disertifikasi platinum. Biarpun Nona 

diterima baik oleh pasar, Chrisye mengambil 

keputusan untuk mencari suara baru dan 

memutuskan hubungan kerja dengan Eros dan 

Jockie di pertengahan tahun 1984. 

Tak lama kemudian, Chrisye mendekati 

Addie MS, seorang musisi muda, dan minta 

bantuannya untuk album berikutnya. Addie, 

biarpun merasa bahwa dia kurang bergengsi 

dibanding Eros dan Jockie, setuju; Addie lalu 

menyarankan agar mereka menggunakan 

melodi yang mirip dengan "Lilin-Lilin Kecil" dan 

Badai Pasti Berlalu. Album yang dihasilkan, 

Sendiri, memuat lagu yang ditulis oleh Guruh 

dan Junaidi Salat serta alat musik seperti harpa, 

obo, English horn, dan beberapa alat musik 

dawai. Album ini, yang melahirkan tiga singel, 

laris dan mendapatkan penghargaan BASF 

Award untuk Chrisye. 

Pada akhir tahun 1984 Chrisye 

mendekati pencipta lagu muda lain, Adjie 

Soetama, yang dia mengajak bekerja sama 

untuk menyiapkan album berikutnya. Sebab 

beat ringan dan melodi ceria sedang populer, 

mereka menggunakan gaya yang ringan. 

Perekaman album baru ini, Aku Cinta Dia, mulai 
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pada tahun 1985; selain Adjie, ada sumbangan 

lagu dari Guruh dan Dadang S. Manaf. Lagu 

"Aku Cinta Dia" dipilih sebagai judul album 

setelah Aciu mendengar mereka bermain 

bersama dan memutuskan bahwa lagu itu layak 

dijagokan. Oleh karena album ini memerlukan 

emosi yang lebih banyak, Chrisye – yang 

terkenal kaku – kesulitan dengan proses 

promosi, biarpun istrinya menyiapkan kostum 

warna-warni dan Alex Hasyim menjadi 

koreografer. Setelah dirilis, Aku Cinta Dia 

terjualan ratusan ribu keping pada minggu 

pertama dan akhirnya diberi sertifikasi emas. 

Pada tahun yang sama, Chrisye dan Adjie 

menghasilkan Hip Hip Hura, and suatu 

kolaborasi lain, Nona Lisa, dirilis pada tahun 

1986; kedua album tersebut mempunyai beat 

dan irama yang mirip Aku Cinta Dia dan terjual 

laris, biarpun tidak selari kolaborasi pertama. 

Pada 2 Maret 1986 Chrisye dan Yanti 

mempunyai anak perempuan, Risty Nurraisa. 

Biarpun tiga album itu laris di pasar, 

Chrisye dan keluarganya masih dalam keadaan 

finansial yang sulit, sehingga dua kali mereka 

harus menjual mobil mereka. Ini membuat 

Chrisye mempertimbangkan berhenti dari dunia 

musik, biarpun akhirnya memutuskan untuk 

lanjut. Pada tahun 1988 merekam Jumpa 

Pertama, dan pada tahun berikutnya dia merilis 

Pergilah Kasih. Di kemudian hari dia 

mengenang bahwa kedua album itu mempunyai 

"sentuhan rasa yang indah." Lagu yang 

digunakan untuk judul, "Pergilah Kasih", ditulis 

oleh Tito Sumarsono dan digunakan untuk 

video klip Chrisye pertama; video klip perdana 

ini menjadi klip Indonesia pertama yang 

ditayangkan di MTV Asia Tenggara. 

Pada tanggal 27 Februari tahun 

berikutnya, Chrisye dan Yanti mendapatkan 

anak kembar, Randa Pramasha dan Rayinda 

Prashatya. Pada tahun 1992 Chrisye merekam 

versi daur ulang dari lagu Koes Plus bertajuk 

"Cintamu T'lah Berlalu", dengan penataan 

musik oleh Younky; video klip untuk lagu 

tersebut juga disiarkan di MTV Asia Tenggara 

dan menjadi video klip Indonesia pertama untuk 

masuk MTV Amerika. Pada tahun berikutnya, 

Chrisye bekerja sama dengan Younky lagi 

untuk merekam Sendiri Lagi, sebuah proyek 

yang makan empat bulan untuk perancangan 

dan empat bulan untuk perekaman; video klip ini 

pun beredar di MTV Asia Tenggara. 

Konser dan kolaborasi dengan Erwin 

Gutawa (1994–2004) 

 

Setelah berhasilnya konser Sendiri, Chrisye 

bekerja sama beberapa kali dengan Erwin 

Gutawa (foto dari 2004). 

Biarpun Sendiri Lagi cukup laris, pada 

awal dasawarsa 1990-an Chrisye mulai merasa 

tekanan dari industri musik yang semakin 
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mengutamakan penampilan dan meningkatnya 

jumlah artis muda. Dia mulai 

mempertimbangkan meninggalkan dunia 

musik, sebab "merasa sudah sampai garis 

finish". Biarpun Yanti menyatakan bahwa 

banyak musisi tetap laku sampai umur 60-an, 

Chrisye memperhatikan bahwa para artis senior 

sudah mulai dikesampingkan oleh pendatang 

baru. Dalam keadaan depresi ini, Chrisye 

didekati oleh Jay Subyakto dan Gauri Nasution, 

yang menawarkannya sebuah konser tunggal di 

Plenary Hall di Jakarta Convention Centre, yang 

pada saat itu belum pernah mengadakan 

konser tunggal untuk artis Indonesia. Karena 

tidak yakin bahwa penggemarnya cukup banyak 

untuk mengisi hal tersebut, Chrisye mula-mula 

menolak. 

Setelah Chrisye diperkenalkan dengan 

Erwin Gutawa, yang diangkat untuk 

mempersiapkan konser, dan beberapa minggu 

ditekankan oleh Gauri, akhirnya Jay Subyakto 

berhasil membujuk Chrisye dengan 

mengatakan bahwa itu mungkin kesempatan 

terakhir untuk menyelamatkan kariernya. 

Karena kekurangan uang, mereka mendekati 

RCTI untuk meminta sponsor. Akan tetapi, 

mereka ditolak dan bahkan diejek dengan saran 

agar mengadakan konser di Monumen 

Nasional. Karena tidak bersedia menelantarkan 

rencana mereka itu, Chrisye, Subaktyo, dan 

Gutawa mengumpulkan sekelompok artis dan 

mulai pelatihan. Menjelang hari ulang tahun 

RCTI yang keempat, mereka rela menyetujui 

konser tersebut sebagai bagian dari perayaan 

mereka. Ribuan tiket yang tersedia terjual habis 

dalam satu minggu. 

Konser Sendiri diadakan pada tanggal 19 

Agustus 1994. Chrisye membawakan sejumlah 

lagu hits serta menyanyikan beberapa duet, 

termasuk "Malam Pertama" dengan Ruth 

Sahanaya, di depan orkes penuh yang dipimpin 

oleh Gutawa. Di kemudian hari, Chrisye 

mengenang bahwa konser itu, yang diberi 

julukan Sendiri untuk menunjukkan bahwa 

konser "100% Indonesia" bisa berhasil, 

diadakan, para penonton – baik anak-anak 

maupun dewasa – sudah hafal lirik lagunya, 

baik yang lama maupun yang baru; menurut 

Chrisye, hal tersebut membuat dia berasa 

sangat kecil. Penuh semangat akibat sukses 

konser itu, Chrisye mengadakan konser lain di 

Surabaya, Surakarta, dan Bandung, dengan 

menggunakan konvoi yang terdiri dari 24 truk 

dan bis untuk transportasi dan mengangkut alat-

alat yang dibutuhkan. Tiket konser ini pun terjual 

habis. 

Setelah sukses tur Sendiri, Chrisye mulai 

mempertimbangkan membuat sebuah album 

yang termasuk lagunya yang paling populer, 

dengan pemasteran ulang oleh Gutawa 

memaster. Gutawa setuju untuk membuat 

sebuah album akustik, dengan syarat bahwa 

usulan Chrisye, dengan syarat bahwa mereka 

harus menggunakan sebuah orkes dari 

Australia. Aciu pun menyetujui hal tersebut, 

biarpun biayanya diperkirakan mencapai Rp 

600 juta. Setelah perekaman dasar di Jakarta, 

Chrisye, Gutawa, dan sound engineer Dany 
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Lisapali menghabiskan waktu dua minggu di 

Studio 301 di Sydney untuk menyelesaikan 

album itu. Philip Hartl Chamber Orchestra 

memainkan musik yang diperlukan; mixing dan 

mastering juga dilakukan di Sydney. 

AkustiChrisye dirilis pada tahun 1996 dan cukup 

berhasil di pasaran. 

Setelah Akusti Chrisye, Gutawa 

menyarankan agar Chrisye mencoba gaya yang 

baru, dengan lagu yang lebih berat. Mereka lalu 

mulai bekerja sama untuk merekam Kala Cinta 

Menggoda, yang juga menggunakan orkes 

Australia. Akan tetapi, Chrisye ternyata 

kesulitan merekam salah satu lagunya, "Ketika 

Tangan dan Kaki Berkata", yang diberi lirik yang 

berdasarkan ayat 65 Surah Ya Sin oleh penyair 

Taufiq Ismail; setiap kali hendak menyanyikan 

lagu itu, Chrisye mendadak menangis. 

Akhirnya, satu hari sebelum berangkat ke 

Australia, dia dapat menyelesaikan lagu 

tersebut dengan dukungan Yanti. Pada tanggal 

11 Oktober, Chrisye menyanyikan lagu 

"Indonesia Perkasa" pada acara pembukaan 

Pesta Olahraga Asia Tenggara 1997 di Jakarta; 

lagu tersebut ditulis khusus untuk acara itu. 

Bulan berikutnya, Chrisye meluncurkan Kala 

Cinta Menggoda. Video klip untuk lagu "Kala 

Cinta Menggoda", yang disutradarai Dimas 

Djayadiningrat, memenangkan MTV Video 

Music Award for South-East Asia pada tanggal 

10 September 1998; Chrisye pergi ke Los 

Angeles untuk menerima penghargaan tersebut 

di Universal Amphitheatre. 

Pada tahun 1999, Chrisye mulai 

mendaur ulang album Badai Pasti Berlalu atas 

permintaan Musica, biarpun dia merasa bahwa 

album asli sudah cukup; untuk album ini pula dia 

bergabung dengan Gutawa. Album baru itu, 

yang tetap diberi judul Badai Pasti Berlalu, 

memakan biaya sebanyak Rp800 juta untuk 

produksi dan promosi; biaya besar tersebut 

sebagian disebabkan perlunya mencari orkes 

Australia lain, Victorian Philharmonic Orchestra. 

Setelah diluncurkan, album ini pun laris, dengan 

menjual 350.000 keping dalam beberapa bulan. 

Sebagai promosi untuk album ini, Chrisye 

mengadakan satu lagi konser di Plenary Hall di 

Jakarta Convention Centre, yang diberi nama 

konser Badai; setelah ini, Chrisye mendapatkan 

banyak tawaran untuk memanggung di 

berbagai tempat di seluruh Indonesia. Menurut 

sebuah wawancara dengan Kompas, pada saat 

ini Chrisye mulai merasa telah menemukan 

jalan buntu, sebab dia sudah mencicipi semua 

jenis musik yang ada. Namun, dia tetap lanjut 

dengan kegiatan bernyanyi, termasuk 

menyanyikan lagu "Indonesia Perkasa" pada 

acara pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-

15 pada tanggal 19 Juni 2000 di Sidoarjo, Jawa 

Timur. 

Pada tahun 2001 Chrisye merilis album 

Konser Tur 2001, yang berisi dua lagu baru dan 

beberapa yang lama. Video klip untuk salah 

satu lagu, "Setia", menjadi kontroversial karena 

adanya adegan dengan wanita berpakaian 

ketat. Tak lama kemudian, Chrisye 

memutuskan untuk mendaur ulang lagu-lagu 

yang dianggap paling penting sejak 
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kemerdekaan Indonesia, dari dasawarsa 1940-

an yang diwakili "Kr. Pasar Gambir & Stambul 

Anak Jampang" karya Ismail Marzuki hingga 

akhir dasawarsa 1990-an yang diwakili lagu 

"Kangen" karya Ahmad Dhani; album ini juga 

termasuk satu lagu yang ditulis khusus untuk 

album ini oleh Pongky dari Jikustik serta dua 

duet dengan Sophia Latjuba. Album yang 

dihasilkan, Dekade, dirilis pada tahun 2002; 

hingga Oktober 2003 lebih dari 350.000 terjual. 

Pada 15 Desember 2002, Chrisye pikut serta 

dalam konser Bali for the World – Voices of 

Stars di Kartika Beach Plaza untuk 

mengumpulkan uang untuk membantu korban 

Bom Bali 2002; artis lain termasuk Melly 

Goeslaw, Gigi, Slank, dan Superman Is Dead. 

Pada 12 Juli 2004, Chrisye mengadakan konser 

ketiga, dengan judul Dekade, di Plenary Hall. 

Konser ini, yang termasuk lagu-lagu dari album 

Dekade, termasuk duet dengan Sophia Latjuba 

dan beberapa penyanyi asli, seperti Fariz RM 

dengan "Sakura" dan A. Rafiq dengan 

"Pengalaman Pertama"; orkes Gutawa sekali 

lagi mengiringi konser. 

Chrisye lalu mulai mengerjakan studio 

album terakhirnya, Senyawa. Bekerja sama 

dengan berbagai artis Indonesia lain, termasuk 

Project Pop, Ungu, dan Peterpan, dia juga 

menjadi produser album ini, menggantikan 

Gutawa. Lagu "Bur-Kat", bersama Project Pop, 

merupakan usaha pertamanya untuk bernyanyi 

rap. Album ini, yang diluncurkan pada bulan 

November 2004, disambut dengan baik oleh 

pasar. Namun, Sony Music Entertainment 

Indonesia menolak bahwa ada nama artis 

mereka di sampul. Oleh karena itu, Senyawa 

ditarik kembali, lalu dirilis ulang tanpa nama-

nama itu. 

Kanker dan kematian (2005–2007)  

Makam Chrisye di TPU Jeruk Purut 

Pada bulan Juli 2005 dibawa ke Rumah 

Sakit Pondok Indah karena sesak napas. 

Setelah 13 hari dirawat, dia dipindahkan ke 

Rumah Sakit Mount Elizabeth di Singapura, di 

mana dia dinyatakan mengidap kanker paru-

paru. Biarpun khawatir bahwa dia akan 

kehilangan rambutnya yang gondrong, yang dia 

menganggap sebagai bagian citranya, dia 

menjalani kemoterapi enam kali, dengan 

perawatan pertama pada tanggal 2 Agustus 

2005. 

Kesehatan Chrisye membaik pada tahun 

2006 dan dia merasa cukup kuat untuk 

mengikuti wawancara panjang dengan 

Alberthiene Endah pada bulan Mei dan 

November 2006 saat Alberthiene menulis 

biografinya, Chrisye: Sebuah Memoar Musikal. 

Dia juga menghasilkan dua album kompilasi, 
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Chrisye by Request dan Chrisye Duets; namun, 

dia merasa kurang sehat untuk menghasilkan 

lagu baru. Akan tetapi, pada awal Februari 2007 

kondisi fisiknya kembali memburuk. 

Pada 30 Maret 2007, Chrisye meninggal 

pada pukul 4:08 WIB di rumahnya di Cipete, 

Jakarta Selatan. Dia dikebumikan di TPU Jeruk 

Puruthari itu juga. Ratusan orang menghadiri 

pemakamannya itu, termasuk Erwin Gutawa, 

Titiek Puspa, Ahmad Albar, Sophia Latjuba, dan 

Ikang Fawzi. Pemakaman ini dinodai aksi 

beberapa pencopet, salah satunya ditangkap 

tapi lalu dibebaskan.  

Seratus hari setelah meninggalnya 

Chrisye, Musica mengeluarkan dua album 

kompilasi. Album ini, dengan judul Chrisye in 

Memoriam – Greatest Hits dan Chrisye in 

Memoriam – Everlasting Hits, termasuk empat 

belas lagu per keping dari sepanjang kariernya 

bersama Musica. Pada tanggal 1 Agustus 2008, 

singel Chrisye terakhir, "Lirih", yang ditulis oleh 

Aryono Huboyo Djati, diluncurkan. Lagu 

tersebut mula-mula dirahasiakan, dan tanggal 

perekamannya tidak diketahui. Menurut Djati, 

lagu itu direkam sebagai hiburan. Sebuah video 

klip yang disutradarai Vicky Sianipar dan 

termasuk Ariel Peterpan, Giring Ganesha dari 

Nidji, dan janda Chrisye lalu dirilis. 

Gaya 

Menurut Jockie, salah satu alasan 

mengapa Chrisye terpilih untuk merekam "Lilin-

Lilin Kecil" ialah karena suaranya yang khas, 

dengan timbre yang lembut, yang cocok dengan 

keyboard yang digunakan di lagu tersebut; 

namun, Jockie merasa bahwa suara Chrisye 

kehilangan dinamikanya apabila dicampur 

dengan musik yang lembut, sehingga dia 

memasukkan nada rock ke album Jurang 

Pemisah. Erwin Gutawa membandingkan suara 

Chrisye dengan sehelai kertas kosong, yang 

dapat diterapkan untuk apa saja. 

Seorang penulis untuk majalah Gatra 

menyebut gaya manggung Chrisye "kaku", 

dengan gerakan yang sangat sedikit. Chrisye 

memilih kostumnya sendiri dan terkadang-

kadang mencoba desain dan warna baru. 

Dalam musik video dia lebih suka 

menggunakan satu jenis baju saja; dia sampai 

menyatakan kepada Kompas bahwa dia hanya 

hendak ganti baju kalau jatuh ke selokan. 

Warisan 

  

Glenn Fredly (kiri) dalam suatu acara 

tribut untuk Chrisye pada Java Jazz Festival 

2009 di Jakarta 

Chrisye sudah disebut penyanyi 

"legendaris" oleh beberapa jurnalis. Pada tahun 

2007, majalah Rolling Stone Indonesia memilih 

Badai Pasti Berlalu sebagai album Indonesia 
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terbaik sepanjang masa. Tiga album solo 

Chrisye juga masuk ke daftar tersebut: Sabda 

Alamdi urutan 51, Puspa Indah di urutan 57, dan 

Resesi di urutan 82. Guruh Gipsy masuk di 

urutan kedua. Ini kemudian diikuti oleh 

pemilihan lima lagunya ("Lilin-Lilin Kecil" di 

urutan 13, "Kidung" di urutan 26, "Merpati Putih" 

di urutan 43, "Anak Jalanan" di urutan 72, dan 

"Merepih Alam" di urutan 90) sebagai beberapa 

lagu Indonesia terbaik sepanjang masa; lagu 

Guruh Gipsy "Indonesia Maharddhika" masuk di 

urutan 59. Pada tahun 2011 mereka menyebut 

Chrisye sebagai penyanyi Indonesia terbaik 

ketiga. Eros Djarot menyebut bahwa Chrisye 

mempunyai suara yang luar biasa, tetapi sering 

malu-malu dan malas membahas isu sosial. 

Menurut data dari Asosiasi Industri 

Rekaman Indonesia, Badai Pasti Berlalu tahun 

1977 adlah album Indonesia paling laris urutan 

kedua, dengan sembilan juta keping terjual 

antara tahun 1977 dan 1993. Pada tahun 1990 

video musik untuk "Pergilah Kasih" menjadi klip 

Indonesia pertama yang diputar di MTV Hong 

Kong; klip untuk "Sendiri Lagi" terpilih sebagai 

klip Indonesia terbaik sepanjang masa pada 

acara Video Musik Indonesia. 

Pada tahun banyak artis Indonesia, 

termasuk Vina Panduwinata, Ahmad Albar, 

D'Cinnamons, dan Sherina Munaf, membawa 

20 lagu Chrisye dalam konser "Chrisye: A Night 

to Remember" di hotel Ritz Carlton, Jakarta. 

Konser tersebut juga termasuk testimoni dari 

anak dan istrinya. Tiket untuk konser tribut 

tersebut terjual habis. 

Alberthiene Endah sudah menulis dua 

biografi Chrisye. Yang pertama, Chrisye: 

Sebuah Memoar Musikal, diterbitkan pada 

tahun 2007 dan membahas masa kecil, karier, 

dan perjuangan melawan kankernya. Yang 

kedua, The Last Words of Chrisye, dirilis pada 

tahun 2010 dan membahas masa silam 

Chrisye. 

Penghargaan 

Chrisye menerima banyak penghargaan 

selama kariernya. Pada tahun 1979 dia terpilih 

sebagai Penyanyi Pria I Kesayangan Angket 

Siaran ABRI. Album Sabda Alam dan Aku Cinta 

Dia diberi sertifikasi emas, dan Hip Hip Hura, 

Resesi, Metropolitan, dan Sendiri disertifikasi 

perak. 

Chrisye menerima tiga BASF Awards, 

yang diadakan pembuat compact cassette 

BASF sampai pertengahan tahun 1990-an, 

untuk album paling laris; yang pertama diterima 

pada tahun 1984 untuk Sendiri, lalu yang kedua 

pada tahun 1988 untuk Jumpa Pertama dan 

yang terakhir pada tahun 1989 untuk Pergilah 

Kasih. Dia juga menerima BASF Lifetime 

Achievement Award pada tahun 1994 untuk 

sumbangannya ke dunia musik Indonesia; pada 

tahun yang sama dia menerima penghargaan 

sebagai Penyanyi Rekaman Terbaik. Pada 

tahun 1997 dia menerima penghargaan 

Anugerah Musik Indonesia (AMI) untuk 

Penyanyi Pop Pria Terbaik. Tahun berikutnya, 

album Kala Cinta Menggoda menang sembilan 

AMI, termasuk Album Termaik; Chrisye sendiri 

menerima penghargaan sebagai Penyanyi Pop 
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Pria Terbaik, Penyanyi Rekaman Terbaik, dan 

Perancang Grafis Terbaik (bersama dengan 

Gauri). Pada tahun 2007, setelah dia sudah 

meninggal, dia menerima penghargaan SCTV 

Lifetime Achievement Award pertama, yang 

diterima oleh putrinya Risty. 

Kehidupan Pribadi 

Aciu Widjaja, yang sekarang menjadi 

President-Director Air Asia Indonesia, 

menyatakan bahwa Chrisye adalah sosok yang 

sederhana; dia menjelaskan bahwa, pada suatu 

saat dia, Chrisye, dan beberapa orang lain pergi 

ke luar negeri, hanyalah Chrisye yang tidak mau 

belanja pakaian mewah atau mencari restoran 

kelas dunia; dia justru makan di food court dan 

beli baju yang nyaman. Dalam biografinya, 

Chrisye mencatat bahwa dia sering makan di 

warung tenda sampai setelah menikah dan 

sering bingung ketika orang meremehkan hal 

tersebut. Guruh mengenang bahwa Chrisye 

dapat tidur di mana saja saat mereka 

merancang album, bahkan di bawah piano. 

Setelah dia menikah dengan Yanti, 

istrinya itu berhenti karier bernyanyi supaya bisa 

menjadi ibu rumah tangga. Setelah pasangan 

itu beranak, kadang-kadang Chrisye tidak dapat 

menghabiskan waktunya bersama mereka 

karena terlalu sibuk memanggung atau 

merekam album; namun, dia berusaha untuk 

mencuri waktu, bahkan menjemput anak-anak 

dari sekolah. Pada sebuah wawancara pada 

tahun 1992, Chrisye menyatakan bahwa anak-

anaknya tidak ingin menjadi artis seperti orang 

tua mereka sebab mereka sudah merasakan 

tekanan karier itu. 

Diskografi Pilihan 

Selama kariernya, Chrisye merilis 31 

album. Ini termasuk satu dengan Guruh Gipsy, 

21 album studio, dan sembilan album kompilasi. 

Semua album solonya setelah Sabda 

Alammenjual lebih dari 100.000 keping. Dalam 

sebuah wawancara dengan Kompas pada 

tahun 1992, Chrisye menyatakan bahwa dia 

jatuh sakit setiap kali merekam album, sebagai 

akibat tekanan untuk mempromosi album-

album tersebut. 

Chrisye juga merilis banyak singel, 

dengan beberapa dijadikan lagu tema sinetron. 

"Pengalaman Pertama" digunakan untuk 

Ganteng-Ganteng Kok Monyet, "Cintaku" dari 

album Badai Pasti Berlalu yang sudah di-

remaster digunakan untuk Gadis Penakluk, dan 

"Seperti Yang Kau Minta" digunakan untuk 

Disaksikan Bulan. 

Bersama Guruh Gipsy 

• 1976 – Guruh Gipsy 

Album studio 

• 1977 – Jurang Pemisah 

• 1978 – Sabda Alam 

• 1979 – Percik Pesona 

• 1980 – Puspa Indah 

• 1981 – Pantulan Cita 

• 1983 – Resesi 
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• 1984 – Metropolitan 

• 1984 – Nona 

• 1984 – Sendiri 

• 1985 – Aku Cinta Dia 

• 1985 – Hip Hip Hura 

• 1986 – Nona Lisa 

• 1988 – Jumpa Pertama 

• 1989 – Pergilah Kasih 

• 1993 – Sendiri Lagi 

• 1996 – AkustiChrisye 

• 1997 – Kala Cinta Menggoda 

• 1999 – Badai Pasti Berlalu 

• 2002 – Dekade 

• 2004 – Senyawa 

Album jalur suara 

• 1977 – Badai Pasti Berlalu 

• 1980 – Seindah Rembulan 

. 
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etelah bersenang-senang 

menghabiskan liburan tahun 

baru, sekarang sudah saatnya 

kembali lagi pada jadwal harian. 

Tentunya, tahun telah berganti, tapi hidup 

kita tetap sama, bukan? Jadi, penting 

untuk memulai tahun baru kita dengan 

pikiran segar dan ide-ide baru yang harus 

segera direalisasikan. Tinggalkan segala 

kebiasaan lama, karena sudah waktunya 

kita memulai hal yang lebih baru untuk 

pertumbuhan kita. Artikel berikut 

menuliskan beberapa cara untuk memulai 

tahun baru lebih segar dan penuh 

semangat, baca terus untuk mengetahui 

lebih lanjut. 

 

S 
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1. Susunlah beberapa daftar 

Mulailah tahun baru kita dengan menyusun 

daftar hal yang harus dilakukan. Ini bisa juga 

meliputi daftar kegiatan atau hal-hal yang 

kita butuhkan untuk segera diselesaikan. 

Sebenarnya, membuat daftar idealnya 

menurut bulan. Misalnya, apa yang harus 

kita selesaikan di bulan Januari? entah itu 

menyusun skripsi yang sempat tertunda, 

menurunkan berat badan, atau pindah 

pekerjaan yang lebih baik. Buatlah daftar 

setidaknya tiga bulan pertama tahun ini. Ini 

memang sedikit memaksa kita untuk 

melakukan lebih, tapi setidaknya kita sudah 

memiliki susunan daftar yang lebih 

terorganisir, bukan? 

 

2. Menata ulang lingkungan rumah 

Mulailah dengan membereskan lingkungan 

rumah kita. Merapikan semua hal di sekitar 

kita termasuk membersihkan lemari pakaian 

kita, mengganti warna cat kamar, atau 

memindahkan barang-barang yang sudah 

tidak terpakai ke gudang. Buatlah 

perubahan kecil di rumah, kita pasti akan 

merasa nyaman dan memiliki suasana baru. 

Atur segala sesuatu sesuai dengan suasana 

hati kita, ini akan membuat kita merasa 

segar dan bersemangat. Kurangnya 

kebersihan sebenarnya dapat 

menyebabkan kita sakit. Tentunya kita tidak 

ingin mengawali tahun baru dengan sakit-

sakitan, bukan? 

 

 

 

3. Ambil hal-hal baru 

Awali tahun baru kita dengan kegiatan yang 

ringan. Membaca buku favorit atau bermain 

game, akan membantu kita untuk bersantai 

sejenak tanpa melupakan rutinitas. 

Menonton DVD atau berolahraga bersama  

teman-teman juga pilihan bagus. Idealnya 

adalah mengkondisikan diri supaya tetap 

bebas stres di awal tahun, sehingga kita 

dapat melewati sepanjang tahun dengan 

penuh optimisme dan gairah hidup. Lakukan 

kegiatan apa saja yang memberikan Anda 

ketenangan pikiran. 

 

4. Lepaskan semua hal buruk 

Jangan menyimpan dendam atau kepahitan 

di masa lalu, berfokuslah saat ini saja. 

Mulailah tahun baru kita dengan catatan 

yang baik. Lepaskan segala sesuatu yang 

membebani pikiran kita. Siapapun bisa 

memulai lagi dari awal, itu hanya tergantung 

pada proses berpikir kita sendiri. Lepaskan 

apa yang menyebabkan masalah di 

kemudian hari. Maafkanlah orang-orang 

yang sudah melukai kita, terimalah saja. 

Mulailah tahun ini dengan catatan yang 

sehat, karena itu akan membuat kita jauh 

lebih bahagia. 

 

5. Tetap menjaga fokus 

Jangan mudah mengalihkan perhatian kita 

ketika hal buruk menimpa, hal ini juga harus 

menjadi resolusi kita di awal Tahun Baru. 

Tetap fokus pada hal positif dan tujuan kita 

semula dalam hidup. Lakukan hal-hal yang 

membuat kita bahagia, yang memiliki 
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relevansi dalam hidup kita. Jika fokus kita 

adalah terarah, itu akan memiliki dampak 

positif pada proses berpikir kita juga. Tidak 

ada cara yang lebih baik untuk memulai 

tahun baru dengan pikiran yang baik. 

 

6. Tetap bahagia  

Untuk memulai tahun baru Anda dengan 

catatan kebahagiaan, Anda perlu 

menciptakan kebahagiaan dari dalam diri. 

Tetap mendekatkan diri kepada Tuhan YME 

agar diberi bimbingan untuk tetap positif 

dalam melewati proses kehidupan. Tahun 

baru akan membawa banyak peluang baru 

bagi kita, tahun baru akan membawa 

banyak kemungkinan baru, sehingga 

berdamailah dengan semuanya dan tetap 

bahagia. kita akan merasa lebih baik dengan 

cara ini. 

 

7. Ubah Diri 

Satu hal yang dapat kita lakukan untuk tetap 

bahagia adalah mau menerima perubahan. 

Mau mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk 

untuk selamanya. Jangan meributkan 

masalah kecil dalam hidup, karena itu juga 

akan merusak suasana hati kita. Mengubah 

diri dan sikap kita, dan lihatlah perubahan 

dalam hidup kita secara pasti. Awali tahun 

baru Anda dengan catatan segar dengan 

membuat sebuah awal baru dalam pikiran 

kita. Bersemangatlah! 

 

 

 

 

Tunjukkan Dirimu yang Baru, di Tahun 

Baru, dengan Semangat Baru!  

Mengawali tahun 2017 tentunya harus 

dilakukan dengan penuh semangat baru pula. 

Bila kamu mengawali tahun baru ini dengan 

lemas dan malas, bagaimana mungkin kamu 

bisa mencapai titik klimaks hidupmu? 

Seperti hari yang baru, biar dapat 

momentumnya, kamu perlu mengawali 

tahunmu dengan kece. Nggak usah bingung 

caranya! Berikut adalah ide-ide untuk memulai 

harimu agar kamu bisa punya semangat tahun 

baru yang maksimal. Let’s kick ass! 

1. Lebih tajam di awal hari 

Bangun pagi masih merasa muka kasur dan 

ingin tidur lagi? Jangan sampai kebiasaan 

seperti itu terbawa di tahun yang baru ini. Agar 

kamu bisa punya pikiran yang tajam dan segar 

di pagi hari, pastikan kamu memulai harimu 

dengan secangkir kopi hangat nusantara. 

Aroma kopi yang masih fresh dan rasa pekat 

yang menonjok dijamin langsung menyadarkan 

pikiranmu yang masih ketinggalan di kasur. 

Kamu pun siap menantang hari nan baru ini! 
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2. Tenaga atletis baru untuk memulai hari 

Pikiran sudah tajam, tapi badan rasanya masih 

penat dan lemas? Gunakan semangat tahun 

barumu untuk membangun fisik yang fit pula. 

Apa sih cara yang lebih baik untuk membangun 

semangat selain lari pagi? Dengan menghirup 

udara segar yang masih bebas dari polusi dan 

merenggangkan tubuhmu di taman-taman, 

kamu nggak hanya memulai hari dengan lebih 

fit, tapi juga lebih bahagia. Agar kamu makin 

semangat, kamu bisa juga mengajak pasangan 

atau teman kamu untuk melakukan hal ini 

bersama. Jangan lupa untuk pakai seragam 

yang matching juga biar semangatmu makin 

terpancar. Inilah dirimu yang baru! 

3. Bangun lebih nikmat dengan sarapan 

lezat 

 

Otak sudah lancar, badan juga sudah bugar. 

Apa ya yang bisa dilakukan agar pagimu 

menjadi makin bersemangat? Sarapan hangat 

ala rumah jawabannya. Untuk kamu yang 

tahun sebelumnya sering melewatkan sarapan 

atau hanya jajan di jalan untuk mengisi perut, 

sudah saatnya kamu mengubah kebiasaan di 

tahun 2017 ini. 

Dua butir telur dadar yang ditaburi dengan 

lada dan garam beserta toast mentega, bubuk 

bawang putih, serta daun parsley akan 

membuatmu makin bersemangat untuk 

menyambut hari. Kalau pengen yang lebih 

Indonesia, sepiring nasi goreng komplit 

alternatifnya! Apapun aktivitasmu untuk hari 

itu, kamu pasti akan mengerahkan 110% 

persen usahamu! 

4. Semangat profesional baru di kantor 

Punya target untuk naik gaji, jabatan, atau 

dipindahkan ke divisi yang lebih baik? Kenapa 

nggak membuat kaget teman-teman dan 

bosmu dengan semangat profesional yang 

baru? Mulai hari pertama kerjamu di tahun 

2017 dengan tampilan profesional yang baru. 

Dengan kemeja berkerah yang masih licin 
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tanpa kerut dan dasi rapih tanpa kerut dijamin 

kamu akan mencuri perhatian seluruh kantor. 

Ingat, dukung tampilan profesional ini dengan 

sikap profesional pula. Masa kemeja sudah 

mengkilap, tapi kamu masih bekerja dengan 

lesu. Berdiri yang tegap serta sampaikan 

pesan-pesanmu secara lugas dan 

komperhensif. Dijamin seluruh kantor bakal 

terkesan dengan semangat barumu. 

5. Awali kerja dengan aura humoris 

Kalau kamu sudah dipenuhi dengan semangat, 

jangan lupa untuk membagi-bagikan semangat 

itu secara positif. Mulailah dengan menyapa 

semua rekan kerjamu dengan senyum besar. 

Atau lebih baik lagi, kamu bisa membagi-

bagikan senyum di kantormu! Pernah 

kebayang nggak sih untuk mengejutkan 

kantormu dengan tampil eksentrik? Misalnya 

tiba-tiba datang sambil pakai topi koboi atau 

masuk ke ruang rapat dengan kacamata 

hitam? Pastikan orang-orang memang tahu 

niatmu untuk menebar humor ya, nanti malah 

kamu yang dikira benaran eksentrik. 

 

Hari pertama di tahun 2018 itu hanya terjadi 

sekali! Jangan biarkan kamu melewatkan hari 

itu dengan semangat biasa saja. Kamu harus 

menunjukkan semangat baru di hari yang baru 

pula. 
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i Kancil yang cerdik suatu hari telah 

kehabisan bahan makanan... 

sementara di tempatnya sedang 

paceklik makanan... dan sangat sulit untuk 

mendapatkannya...! 

Tapi di hutan sebelah sedang musim 

buah-buahan... begitu banyak pohon yang 

berbuah menyediakan beraneka ragam jenis 

buah-buahan sehingga tidak heran banyak 

binatang menuju ke hutan sebelah... tapi untuk 

menuju ke sana tidaklah gampang karena jalan 

menuju ke sana penuh dengan binatang buas 

yang siap menerkamnya seperti macan tutul, 

anjing, ular dan masih banyak lainnya. 

Maka untuk itu ia terus berfikir 

bagaimana caranya untuk bisa ke hutan 

seberang dengan aman agar ia bisa 

mendapatkan bahan makanan. 

“Saya harus memiliki sesuatu yang 

ditakuti oleh binatang-binatang itu... saya harus 

punya andalan yang betul-betul bisa diandalkan 

dan dapat mengalahkan mereka,” pikir Kancil. 

Di tengah lamunannya... ia bertemu 

dengan Singa raja hutan. Maka otak Kancil pun 

S 
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berputar lalu si Kancil berkata kepada Singa, 

“Wahai, Raja Hutan yang agung... hendak 

kemanakah Anda?” puji si Kancil kepada sang 

Singa. 

“Ke hutan seberang,” Jawab si Singa. 

“Kulihat Anda berjalan sendiri dan 

tidaklah pantas Penguasa Rimba berjalan 

sendiri tanpa ada pengawalnya,” kata Kancil. 

Mendengar itu sang Singa bertanya, 

“Begitukah...?” 

“Iya, Anda harus memiliki pengawal yang 

berjalan di depan Anda sebagai tanda bahwa 

Anda betul-betul sang Raja Rimba,” kata Kancil. 

“Pengawal itu akan melayani Anda, berkorban 

untuk Anda dan ia harus senantiasa taat kepada 

Anda,” kata kancil lagi. 

“Kalau begitu siapa yang cocok untuk 

menjadi pengawalku... sedangkan di sini tak 

ada binatang lain?” sahut si Singa. 

Maka dengan cepat si Kancil menjawab, 

“Saya akan menjadi pengawal Anda... dan saya 

akan berjalan di depan Anda.” 

“Kalau saya berjalan bersama dengan 

Singa... maka perjalanan saya akan aman, 

dikarenakan semua binatang-binatang di hutan 

takut kepadanya,” pikir Kancil dalam hati. 

Maka berjalanlah Kancil di depan Singa 

dengan bangganya... semua binatang yang 

melihatnya tertunduk dan menyingkir 

ketakutan...! Mereka bukannya  takut kepada si 

Kancil tapi mereka takut dengan yang berjalan 

di belakang si Kancil yaitu sang Singa 

Penguasa Rimba. 

Akhirnya dengan kecerdikannya si Kancil 

bisa berjalan ke hutan seberang dengan aman 

untuk mendapatkan makanan...! 

Kalaulah setiap Manusia menjadikan Tuhan 

yang Maha Kuat sebagai pelindungnya... 

Dengan senantiasa menaati aturan-Nya 

menjadikan dirinya sebagai pengawal 

ajaran-Nya... 

Maka siapakah yang akan berani 

mengganggunya... 

Sedang di belakangnya ada Tuhan penguasa 

Langit dan Bumi... 

Yang semua Makhluk tunduk kepada-Nya... 
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Seiring perkembangan zaman, maka 

teknologi juga semakin maju dan berkembang. 

Hal ini berimbas pada media penyimpanan data 

yang terus berevolusi dari masa ke masa. 

Berikut akan jadiBerita bahas mengenai 

macam-macam media penyimpan data dari 

masa ke masa. 

 

1. Punch Card 

 

Punch Card (IBM) 

Punch Card adalah selembar kertas kaku 

yang berisi baik perintah untuk mengendalikan 

mesin otomatis atau data untuk aplikasi 

pengolahan data. Kedua perintah dan data 

diwakili oleh ada atau tidak adanya lubang di 

posisi yang telah ditentukan. Media ini 

ditemukan pada tahun 1725 oleh Basile 

Bouchon dan terus digunakan hingga tahun 

1970. Punch Card ini memiliki 90 kolom dan 

jumlah data yang bisa disimpan (kapasitas) di 

dalam media penyimpanan ini sangatlah kecil. 

Selain itu, fungsi utama media ini bukan untuk 

menyimpan informasi atau data untuk manusia, 

melainkan untuk menyimpan pengaturan 

(setting) untuk mesin yang berbeda. 

 

2. Punch Tape 

Punch Tape (Pingdom) 
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Orang pertama yang mengetahui 

penggunaan paper tape yang biasanya 

digunakan untuk mesin faksimili dan mesin 

telegram tahun 1846 ini bernama Alexander 

Bain.Setiap baris tape menampilkan satu 

karakter, tetapi karena kita bisa melipatnya 

dengan mudah maka media ini dapat 

menyimpan data lebih banyak daripada Punch 

Card. 

 

3. Selectron Tube 

 

Selectron Tube (Computerhistory) 

Pada tahun 1946 RCA mulai 

mengembagkan Selectron Tube yang 

merupakan awal format memori komputer. 

Perangkat ini berukuran 10 inci dan dapat 

menyimpan data sebanyak 4096 bits. Tetapi 

harga satu buah Selectron Tube ini sangatlah 

mahal dan umurnya pun sangat pendek di 

pasaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Magnetic Tape 

 

Magnetic Tape (Signaturegroup) 

Media penyimpanan ini telah digunakan 

pertama kali oleh IBM untuk menyimpan data 

pada tahun 1950-an. Sebuah roll Magnetic 

Tape dapat menyimpan data setara dengan 10 

ribu Punch Cards. Fenomena ini membuat 

Magnetic Tape menjadi sangat populer sebagai 

cara menyimpan suatu data komputer hingga 

pertengahan tahun 1980-an. 

 

5. Compact Cassette 

 

Compact Cassette (Pixabay) 

Compact Cassette ini merupakan salah 

satu bagian dari Magnetic Tape. Media 

penyimpanan ini dikenalkan oleh Philips pada 

tahun 1963, namun tidak sampai tahun 1970 

menjadi populer. Komputer-komputer, seperti 

ZX Spectrum, Commodore 64 dan Amstrad 
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CPC menggunakan Compact Cassette atau 

yang lebih sering disebut dengan kaset ini untuk 

menyimpan data. 

 

6. Magnetic Drum 

Magnetic Drum (Computerhistory) 

Magnetic Drum memiliki panjang 16 inch 

yang bekerja 12.500 putaran per menit (12.500 

RPM). Media penyimpanan jenis ini digunakan 

sekitar tahun 1950an sampai 1960an. Media ini 

digunakan untuk menunjang komputer IBM 650, 

yang dilengkapi sekitar 10.000 karakter dari 

memori utama. 

 

7. Disket 

Disket 

Disket ini diperkenalkan pertama kali 

pada tahun 1969. Saat itu media ini hanya bisa 

membaca saja atau istilahnya adalah read only. 

Maksudnya adalah, ketika data tersimpan, data 

tidak lagi bisa dimodifikasi ataupun dihapus dari 

dalam Floppy Disk ini. Ukuran media ini hanya 

sektar 8 inch dan hanya dapat menyimpan data 

sekitar 80 Kb. 4 tahun kemudian, Floppy Disk 

yang baru muncul dan dapat menyimpan data 

sebanyak 256 Kb. 

 

8. Zip Disk 

 

Zip Disk (Azdigitaltransfers) 

Zip Disk adalah contoh alternatif 

penyimpan disket yang berkapasitas lebih 

besar. Diproduksi oleh Iomega Corp., Zip Disk 

adalah disk berlapis magnetik berkualitas tinggi 

yang memiliki kapasitas sebesar 100, 250 

bahkan 750 Megabyte. Untuk ukuran 100 

Megabyte saja, kapasitasnya telah melampaui 

70 kali kapasitas disket biasa. 

 

9. Hard Drive 

 

Hard Drive (Purwadhikapress) 

Ini merupakan Hard Disk Drive yang 

pertama kali dibuat. Hard Drive pertama kali 

dibuat dan diproduksi oleh perusahaan IBM 
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pada tahun 1956 yang kemudian disebut 

sebagai HDD Generasi pertama. HDD pertama 

ini ditemukan dan diciptakan oleh Reynold 

Johnson. HDD ini berlabel RAMAC 305 yang 

mempunyai kapasitas 5 Mega Bits atau 

5.000.000 bits dan berukuran 24 inch dan 

menggunakkan single head dalam 

pengaksesannya. 

 

10. Hard Disk 

 

Hard Disk (Engadget) 

Hard drive pertama yang berkapasitas 

500 Gb adalah Hitachi Dekstar 7K. 1 Hard Drive 

Hitachi ini setara dengan 120.000 Hard Drive 

pertama di dunia dari IBM 305 RAMA. Media ini 

menjadi terkenal karena harganya yang lebih 

murah serta kapasitasnya yang menjauhi Hard 

Drive pertama milik IBM. Selain itu proses 

menyimpan datanya juga relatif cepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Laser Disk 

 

Laser Disk dan CD 

Tahun 1958, media lain bernama Laser 

Disk berhasil ditemukan, dan pada tahun 1972 

untuk pertama kalinya video disk 

didemonstrasikan kepada publik. 6 tahun 

kemudian, sekitar tahun 1978, media ini telah 

tersedia di pasaran. Hal yang tidak mungkin 

manusia simpan pada tahun sebelumnya dapat 

di simpan di media penyimpanan ini. 

 

12. CD, DVD, HD-DVD Dan Blu-Ray 

 

CD dan DVD 

Perkembangan lebih lanjut dari Laser 

Disk adalah Compact Disk. Media penyimpanan 

ini muncul pada tahun 1979 hasil kerja sama 

Philips dengan Sony. Ukuran Compact Disk ini 

lebih kecil dibandingkan Laser Disk. Penjualan 

Compact Disk ini pun mulai meledak di pasaran 

pada tahun 1982. Kemudian CD ini terus 
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berevolusi menjadi DVD, HD-DVD dan Blu-Ray, 

yang tentunya memiliki kapasitas penyimpanan 

yang jauh lebih besar, namun bentuknya tidak 

berubah. 

 

13. Memory Card 

 

Memory Card 

Memory Card pertama kali dikeluarkan 

sekitar tahun 1990-an. Memory Card 

mengalami evolusi yang cukup besar juga dari 

segi ukuran dan besar data penyimpanan. 

Media ini biasanya dipakai pada device atau 

alat elektronik yang bersifat praktis atau 

portable seperti ponsel atau kamera. 

Perkembangan memory ini juga mempelopori 

keluarnya Flashdisk. 

 

14. USB Flash Drive 

USB Flash Drive (Yankodesign) 

Pada tahun 1999, Amir Ban, Dov Moran 

dan Oron Ogdan menemukan sistem 

penyimanan data terbaru, USB Flash Drive atau 

biasa kita sebut Flashdisk. Tidak seperti 

memory card yang sering digunakan pada 

media elektronik portable, media ini biasanya 

digunakan untuk memindahkan data dari satu 

komputer ke komputer lainnya atau untuk 

menyimpan data komputer sebagai backup 

(cadangan). Perkembangan USB ini mengalami 

perubahan pesat. Dari kapasitasnya yang dulu 

hanya sampai beberapa Megabyte saja, 

sekarang ini media USB Flash Drive dapat 

menyimpan sampai 16 GB. 

 

15. External Hard Disk 

 

External Hard Disk (Diskdoctors) 

Fungsi dari External Hard Disk ini sama 

seperti Hard Disk biasa. Bedanya, media ini 

bisa dibawa kemana-mana tanpa harus 

membongkar komputer kamu. Biasanya media 

ini juga digunakan sebagai media penyimpan 

data cadangan, sama seperti flashdisk. 

Kapasitas tertinggi untuk media ini telah 

mencapai 2TB. 
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16. SSD (Solid State Drive) 

SSD 

Nama SSD (Solid State Drive) mungkin 

sudah mulai sering terdengar di telinga kita, 

apalagi kehadiran platform Ultrabook yang kian 

populer turut mendongkrak popularitas SSD 

sebagai media penyimpanan. SSD sendiri 

adalah media penyimpanan berbasis chip Flash 

yang berjenis Non Volatile Memory. Non 

Volatile Memory memungkinkan data yang 

tersimpan di SSD tidak hilang meski aliran listrik 

terputus. Sedangkan yang berjenis Violatile 

akan kehilangan data ketika aliran listrik 

terputus, seperti memory RAM (Random 

Access Memory). 

 

17. Cloud Storage 

 

Cloud Storage 

Cloud Storage adalah media 

penyimpanan online, dimana kamu dapat 

menyimpan data pada server virtual yang 

tersedia. Dengan adanya Cloud Storage, kamu 

tidak perlu lagi menyimpan data Anda pada 

hard drive, CD, ataupun hardware lainnya. 

Namun untuk bisa menggunakannya kamu 

memerlukan koneksi internet. 
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Pertanyaan: 

Assalamualaikum mas firman, saya bu teni dari 

majalengka. Saya senang sekali dengan 

majalah kekuatan sugesti, saya download 

semua dari edisi awal itu mas. Senang 

membacanya disela-sela kesibukan saya 

sebagai guru. Oh ya mas, saya mau curhat ini. 

Saya memiliki seorang kakak yang kondisi 

hidupnya membuat saya sedih, dia selalu 

pinjam uang ke saya. Saya juga bingung, 

masak mau saya kasih piinjaman terus yang 

tidak mungkin kembali sih, sedangkan saya 

juga punya anak yang harus saya urus, suami 

saya sudah pergi meniggalkan saya. 

Alhamdulillah saya guru mas, jadi ada 

penghasilan lah. Bagaimana sikap saya mas 

terhadap kondisi ini, terima kasih jawabannya. 

Ibu Teni-Majalengka, 08133xxxxx 

Jawab: 

Waalaikumsalam bu teni, terima kasih sudah 

menjadi pembaca majalah kekuatan sugesti 

yang setia karena mendownlad dari awal. 

Dibagikan juga ke teman-teman ibu lainnya, 

supaya semakin banyak yang mendapat 

inspirasi positif dari majalah kekuatan sugesti 

itu. 

Membahas mengenai kondisi ibu saat ini, saya 

melihatnya sih dengan persepsi yang positif ya. 

Artinya kondisi kakak anda itu bisa menjadi 

jalan terbukanya rejeki anda dari manapun 

juga, kalau memang kakak anda itu sedang 

dalam kondisi yang seperti itu, sering 

meminjam maka ya beri saja uangnya, lalu 

berpikirlah bahwa dengan memberikan uang 

kepada kakak maka pasti Tuhan membukakan 

jalan rejeki untuk mendatangkan uang lebih 

banyak kepada anda. Asik kan?Kondisi ibu 

yang diitinggal suami itu pasti sebenarnya 

karena keinginan ibu sendiri dalam pikiran ibu, 

jadi tidak perlu disesali ya. Kalau ibu mau maka 

bisa menggunakan alpha telepati untuk 

menarik suami baru yang benar-benar sesuai 

dengan kriteria ibu. Semua tergantung pikiran 

ibu saja, maka lebih baik sekarang berpikirlah 

yang baik-baik saja, berpikirlah yang positif 

saja.ya yang jelek seperti itu ya. 
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Pertanyaan : 

Mas firman, saya membaca tulisan mas firman 

tentang jodoh. Saya ingin bertanya apakah 

bisa saya dengan situasi saya pekerjaan yang 

biasa saja mendapatkan jodoh istri yang cantik, 

baik dan kalau bisa kaya mas. Apakah hal 

seperti itu masuk akal mas? Saya pernah 

bertanya ke uztad, ada 4 orang uztad, bahkan 

ada uztad yang terkenal. Semua menjawab, 

sudah lah tidak perlu muluk muluk, jodoh itu 

sudah ada yang ngatur, tidak perlu mengatur 

jodohmu serahkan aja ke ALLAH. Bagaimana 

dengan jawaban uztad2 yang seperti itu mas, 

mohon pencerahannya? 

Galang-pekanbaru, edambaru@xxxxx.com 

Jawab: 

Wah bahas tentang jodoh ya, memang menarik 

ya membahas tentang hal jodoh ini. Kondisi 

kamu saat ini itu tidak berpengaruh terhadap 

jodoh kamu, sebenarnya jodoh kamu itu boleh 

kamu request kok. Mengenai jawaban-jawaban 

uztad itu, menurut saya wajar saja sesuai 

dengan pengetahuan mereka, mereka belum 

paham benar tentang agama kalau menjawab 

seperti itu, hanya paham kulitnya saja. Kalau 

kamu mau belajar AMC, pasti kamu bisa 

membuat impian jodoh dan menarik 

perempuan seperti yang kamu mau itu. Banyak 

kok orang yang belajar AMC untuk memahami 

cara menemukan jodoh yang benar, dan 

terbukti mereka mendapatkan sesuai yang 

mereka mau. Buang dulu mindermu,hanya 

karena pekerjaan yang biasa-biasa saja, 

buang dulu rasa tidak mungkin dan tidak 

masuk akalmu, buang dulu omongan-omongan 

uztad itu.  

Hidupmu itu ada dirimu, bukan dari mereka. 

Kamu berhak menentukan sendiri jodohmu, 

kamu berhak menentukan kebahagiaanmu. 

Dan percayalah ALLAH pasti selalu 

memberikan sesuai keinginanmu, asalkan 

kamu paham dengan benar bagaimana 

menarik jodoh yang sesuai keinginan ya. 

Ketemu saya saja di kelas AMC ya, biar lebih 

jelas dan lebih lengkap cara-caranya. 

 

Pertanyaan : 

Assalamualaikum mas, mas saya sandi dari 

bandung, saya baru keluar kerja  karena belum 

digaji 2 bulan. Sedangkan sekarang saya 

sedang mencari pekerjaan baru lagi mas. 

Bagaimana supaya saya tetap kuat mas. 

Terimakasih 

Sandi-bandung, sandyichsan@xxxxx.com 

Jawab: 

Waalaikumsalam sandi, menjawab pertanyaan 

kamu ini, saya ingin mengajak kamu bersyukur 

dulu ya, bersyukur karena kamu lepas dari 

situasi kantor yang tidak enak dan tidak 

nyaman. Karena tidak digaji 2 bulan, maka 

kamu sah saja memutuskan keluar. Bersyukur 

saja dulu, kamu harus sadari bahwa kamu 

keluar ini memang hasil pikiran kamu, mungkin 

kamu ingin pekerjaan yang lebih baik sehingga 

terciptalah kondisi seperti itu dan akhirnya 

membuat kamu bekerja. 
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Percayalah, pekerjaan itu pasti segera datang 

dan menghampiri kamu kalau memang pikiran 

kamu sudah siap kembali untuk bekerja. Kamu 

pastikan dulu pikiran kamu memang siap untuk 

bekerja kembali. 

Dan sekarang kamu berpikir yang positif ya, 

kamu pikirkan saja bahwa dengan keluarnya 

kamu dari pekerjaan yang lama itu pasti 

membuat kamu mendapatkan pekerjaan baru 

yang lebih baik dari sekarang. Karena setiap 

kejadian itu adalah hasil dari requestmu 

sendiri, dan sebenarnya kaya atau miskin itu 

bukan tergantung dari jenis pekerjaan tapi dari 

pikiranmu sendiri. 

Kalau kamu mau mudah dalam menarik 

pekerjaan maka kamu bisa belajar AMC ya 

supaya kamu memiliki ilmu untuk 

menggunakan kekuatan pikiranmu agar bisa 

mendapat pekerjaan yang sesuai keinginanmu 

 

Pertanyaan : 

Saya selalu membaca majalah kekuatan 

sugesti mas, saya juga sering bagikan ke grup 

wa yang saya ikuti. Oh ya, sebelum saya 

belajar AMC, saya mau tanya mas. Apakah 

dengan belajar AMC itu membuat bisnis saya 

tambah baik mas? saya tertarik dengan AMC 

setelah membaca tulisan-tulisan mas firman 

yang berbeda dengan para motivator lainnya, 

dan terta. rik juga dengan profil mas firman 

yang bisa ada di banyak profesi dengan baik, 

salut deh mas. Mohon penjelasannya ya. 

Ikbal-Jakarta, 0817xxxxxx 

 

Jawab:  

Terima kasih buat ikbal yang selalu setia 

membaca majalah kekuatan sugesti dan mau 

membagikannya kepada teman-teman anda 

lainnya.  

Pasti menjadi kebaikan bagi diri ikbal dan 

teman-teman lainnya. AMC itu adalah metode 

yang saya desain sendiri karena melihat 

banyak training, banyak seminar, banyak 

workshop yang aneh-aneh dalam 

mengajarkan, terlihat meningkatkan 

pemberdayaan diri tapi sebenarnya justru 

sebaliknya. AMC adalah panduan dalam 

mengelola pikiran secara benar dan utuh, 

kalau Pikiran ikbal sudah dikelola dengan 

benar, maka pasti hidupnya jadi lebih baik. 

begitu juga dengan urusan bisnis pasti menjadi 

lebih baik. Karena yang berperan utama dalam 

kebaikan hidup manusia itu adalah Pikirannya.  

Salah satu ciri bahwa orang itu paham tentang 

Pikiran adalah dia ada di banyak profesi, jadi 

kalau anda bertemu dengan orang yang 

kerjaannya hanya di motivator saja, hanya di 

trainer saja, hanya di satu bidang saja maka 

orang itu sebenarnya belum paham tentang 

pikiran. Dan saat ini banyak yang seperti itu, 

karena itulah saya membuat AMC untuk 

memberikan pemahaman yang benar tentang 

KEKUATAN PIKIRAN, saya sudah 

menerapkan ke diri saya dan saya ada di 

banyak profesi dan semuanya berjalan dengan 

baik. Maka saatnya ikbal juga memahami AMC 

ya sebagai panduan dalam mengenali, 

mengontrol dan memaksimalkan Pikiran. 
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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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