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Belajar ilmu gaib masih dicari banyak 

orang untuk membekali dirinya dalam 

mengarungi kehidupan.  Mungkin anda juga 

yang mengunjungi blog saya berniat untuk 

mempelajari ilmu gaib, benar?  

He.he.. saya mengatakan tempat anda 

sudah benar dengan mengunjungi blog ini 

karena dengan membaca tulisan-tulisan saya 

otomatis anda sedang mempelajari sesuatu 

yang gaib, mengapa? karena tulisan ini bersifat 

gaib, karena saya membuatnya saja sambil 

dijalan dan bisa dimana saja, sedangkan anda 

pun membacanya juga dari mana saja. Artinya 

kita, saya dan anda saling terhubung tanpa 

terlihat mata secara langsung. Bukankah 

sesuatu yang tidak terlihat mata secara 

langsung, anda katakan gaib? 

Sebelum anda belajar, tentu harus 

memahami dulu secara definisi dari ILMU 

GAIB. Istilah Gaib berarti sesuatu hal yang 

tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung. 

Perhatikan makna dari GAIB itu, sekarang 

perhatikan handphone yang anda pegang, lalu 

anda pikirkan bagaimana handphone anda 

bisa berhubungan dengan handphone lain 

yang anda tidak bisa melihat orang yang 

memegangnya? Lalu bagaimana pesan sms 

anda terkirim? Jawabannya melalui gelombang 

elektromagnetik yang secara kasat mata tidak 

terlihat, benar? artinya handphone anda 

adalah barang gaib. 

Sangat mudah menemukan hal gaib 

dilingkungan kita, sesuatu yang tidak kasat 

mata tetapi bisa dirasakan manfaatnya secara 

nyata melalui penelitian ilmiah. Itu menurut 
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saya, tentang GAIB. Jika sesuatu itu tidak 

terlihat secara kasat mata namun tidak dapat 

dibuktikan secara ilmiah, maka hal itu bukanlah 

gaib melainkan TIDAK ADA. Terkadang kita 

malah lebih memilih untuk mempelajari 

sesuatu yang GAIB dengan cara-cara yang 

berbelit-belit dengan menggunakan berbagai 

ritual. Padahal didiri manusia sudah ada 

perangkat untuk mempelajari hal-hal tersebut. 

Contoh, misalnya untuk PELET. Banyak 

orang mengatakan untuk mempelajarinya 

membutuhkan keahlian khusus dan harus 

melalui berbagai ritual yang menyusahkan 

seperti puasa, mandi kembang bahkan 

melakukan tumbal. Ini adalah persepsi yang 

salah besar, mengapa ? Apakah sudah 

dibuktikan secara ilmiah bahwa dengan puasa, 

mandi kembang dan tumbal bisa menjadikan 

diri kita bisa memiliki kemampuan itu? Padahal 

jika anda tahu, diri kita semua sudah memiliki 

perangkat untuk melakukan hal itu, sehingga 

kemampuan itu sudah pasti bisa dilakukan 

oleh setiap orang. 

Perangkat itu adalah Pikiran Bawah 

Sadar, dan setiap orang yang sudah memiliki 

itu. Karena pikiran bawah sadar adalah bagian 

yang terintegrasi dalam pikiran manusia. Kalau 

begitu kekuatan itu tidak perlu diberikan dari 

luar, tidak perlu diinstalkan, benar? 

Yang perlu kita lakukan adalah 

mengenali sifat-sifat dari pikiran bawah sadar 

itu sendiri? Sebab otomatis ketika anda diberi 

nafas oleh Tuhan, maka sejak itulah pikiran 

bawah sadar AKTIF, sehingga tidak perlu lagi 

diaktifkan. Maka jika ada sebuah pelatihan 

yang mengatakan bisa mengaktifkan pikiran 

bawah sadar perlu dipertanyakan lagi? Apanya 

yang akan diaktifkan, kan sudah Tuhan yang 

mengaktifkan. Pikiran Bawah Sadar adalah 

suatu bagian dari pikiran yang mendominasi 

pikiran sekitar 90%, artinya jika pikiran bawah 

sadar anda bekerja dengan kualitas baik 

otomatis hidup anda akan baik. Begitu juga jika 

bekerja sebaliknya. 

Sekarang perhatikan dan ingat-ingat 

lagi, saat anda menonton sebuah film yang 

begitu anda sukai lalu sampai anda merasa 

lupa waktu saat melihatnya. Seringkah seperti 

itu? Maka kondisi pikiran bawah sadar anda 

lebih mendominasi, sehingga merasa terjadi 

distorsi waktu. Lalu apakah pikiran bawah 

sadar termasuk hal gaib? Ya, pasti sebab kita 

tidak bisa melihatnya, namun bisa merasakan 

adanya pikiran bawah sadar serta dapat 

dibuktikan secara ilmiah. 

Untuk mempelajari Pikiran bawah sadar 

lebih dalam dengan BENAR, silahkan 

mengikuti Workshop Alpha Mind Control 

(AMC) bersama saya Firman Pratama (pakar 

bawah sadar) 

02  Kekuatan Sugesti | Edisi Januari 2018 



 

 

 

  



 

 

 

JANGAN  

LIHAT BAJUNYA,   

TETAPI PERHATIKAN  

SUGESTINYA 

 

elihat siapa sebenarnya 

seseorang itu bukanlah dilihat 

dari luarnya, bukan juga dari 

bajunya, bukan dari benda yang dibawa. 

Lalu apa yang dilihat? mungkin itu 

pertanyaan anda? Sekarang saya ambil 

contoh ketika figure seorang dokter yang 

ada di pikiran semua orang, apa yang 

anda pikirkan jika mengingat kata dokter, 

pasti yang muncul adalah orang 

menggunakan jas berwarna putih, 

dengan stetoskop yang dikalungkan 

dileher, benar kan?  

Itu artinya, ketika ada seseorang 

menggunakan jas putih hasil meminjam 

kemudian mengalungkan stetoskop ke 

lehernya, maka otomatis pasti anda 

menganggap bahwa orang ini adalah 

dokter. Meskipun orang ini tidak pernah 

belajar ilmu kedokteran, tidak pernah 

kuliah kedokteran, lalu anda percaya saja 

terhadap apa yang dikatakan? hanya 

gara-gara bajunya? 

Contoh lain, seperti pengalaman dari 

peserta workshop Alpha Mind Control 

(AMC) regular hari sabtu kemarin di 

Surabaya. Seorang bapak yang bertanya, 

“mas firman bagaimana kalau yang 

bicara itu seseorang “pemuka agama” 

yang terkenal dan dia memberikan 

sugesti yang memang sih tidak nyaman”, 

ya saya jawab saja, “yang bapak 

perhatikan adalah sugestinya, kalimat 

yang keluar dari mulutnya, dan sekarang 

bapak sadar kan bahwa bapak memiliki 

hak untuk memilih terhadap sugesti itu, 

apakah mau diterima atau mau ditolak”.  

Bapak ini tersenyum dan menjawab 

“oh ya, bener juga ya pak”. Tujuan dari 

metode AMC adalah agar semua orang 

menyadari bahwa dirinya memiliki pikiran, 

dan menyadari sepenuhnya bahwa 

M 
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pikiran itu adalah milik setiap orang, 

sama halnya dengan flashdisk kita, tentu 

yang memiliki hal untuk menerima data 

masuk ke flashdisk kita adalah kita 

sendiri. Sehingga kita bisa memilih dan 

memilah, data mana yang mau 

dimasukkan ke flashdisk kita. 

Banyak orang terkadang langsung 

terfokus dengan tampilan luar dari 

seseorang, ketika ada seseorang yang 

memakai jas putih dan stetoskop maka 

langsung dianggap sebagai seorang 

dokter. Atau ada seseorang yang 

memakai surban putih memegang tasbih 

maka langsung dianggap seorang yang 

alim dan banyak ilmu, lantas apapun 

yang dikatakan, apapun yang 

diperintahkan langsung diiyakan saja. 

Tentu kita harus cerdas dalam memilih 

“sugesti”. Yang kita perhatikan adalah 

“sugesti”nya, yang kita lihat adalah 

“program” yang keluar dari mulutnya. 

Jadi, meskipun yang berbicara 

adalah seorang pengemis dengan 

pakaian compang-camping, tetapi apa 

yang dikatakan adalah sesuatu yang baik 

buat kita ya silahkan saja untuk diterima. 

Oh ini juga, yang saya pribadi sering 

mendapat telepon dari orang yang tidak 

saya kenal sebelumnya, “mas firman ini 

kan masih muda, lantas kenapa 

mengatakan semuanya itu sumbernya 

pikiran, ngga bisa begitu, saya sudah 

malang melintang di dunia ini dan ilmu 

gaib juga sudah banyak belajar”. 

Hehe, ya memang itulah mungkin 

yang banyak dimasyarakat kita, karena 

masih muda maka dianggap tidak pantas 

memberikan sesuatu ilmu. Padahal kalau 

kita membeli flash disk baru lantas diisi 

dengan file dan program yang baik-baik 

tentu flashdisk baru itu lebih bernilai 

daripada flash disk lama (berumur lama) 

tetapi justru tidak ada isinya, atau isinya 

virus semua. 

Ayo, mana yang mau anda pilih, 

flashdisk yang lama dengan tidak ada 

isinya atau berisi file jelek. Atau mau mau 

memilih flash disk baru dengan isi file 

yang baik-baik. Tentu yang flashdisk baru 

dengan isi baik ya. Kita memilih isi 

flashdiksnya, bukan flashdisknya. Cerdas 

yuk memilih sugesti yang masuk ke 

pikiran kita, pilih yang baik-baik, mudah 

dan menyenangkan.    
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Hitam atau Putih, jadi ingat acara di 

televisi ya, Hitam Putih hehe. Entah kenapa 

muncul istilah ilmu hitam, ilmu putih di 

masyarakat kita, anda pasti juga sudah sering 

mengalami kebingungan dengan dua istilah ini, 

bener? Bukankah hitam dan putih itu hanya 

warna ya? 

Oh ya, anda pasti sudah banyak 

membaca tulisan-tulisan saya, membaca 

tentang alpha telepati, membaca tentang 

kekuatan pikiran, membaca tentang tulisan 

saya yang menyinggung tentang uang gaib dan 

sejenisnya. Ada beberapa orang yang setelah 

membaca tulisan-tulisan saya langsung 

menganggap bahwa ini ilmu hitam sebab ada 

kata-kata pelet, tapi banyak juga orang yang 

mempelajari AMC lalu setelah selesai kelasnya, 

langsung mendekati saya sambil mengatakan 

ke saya, “mas firman, ini ilmu putih ternyata, 

ngga ada mistis-mistisnya” 

Saya jawab ke peserta yang mendekati 

saya itu “pak/ibu, semua ilmu itu netral, yang 

membuat salah itu bukan ilmunya tetapi siapa 

yang menggunakan ilmunya, misalnya ketika 

kampus ITS mengajarkan teknik kima lalu ada 

mahasiswanya yang membuat bom dan 

meledakkan bomnya di sebuah tempat, apa 

lantas ITS nya yang salah? atau fakultas teknik 

kimianya semua ditutup?, tentu tidak kan?”.  

Ya itulah makna dari sebuah “ilmu”, 

sejatinya netral dan memang netral, ilmu bukan 

sesuatu yang tepat untuk disalahkan. Sebuah 

ilmu adalah sebuah pengetahuan, sebuah tool, 

sebuah alat. Ilmu tidak akan bisa bermanfaat 

jika tidak ada yang menggunakannya, dan 

manfaat sebuah ilmu sesuai dengan yang 

menggunakannya. Kalau yang menggunakan 

sebuah ilmu untuk mencelakai orang maka 

yang salah tentu yang menggunakan. 

| Kekuatan Diri 
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Sama dengan handphone, ketika sebuah 

handphone dijadikan alat untuk menipu orang, 

apakah yang salah handphonenya? lalu kita 

memaksa untuk pabrik handphone ditutup 

hehe. Yang perlu diberi hukuman bukan pabrik 

handphonennya tetapi orang yang 

menggunakan handphone itu yang harus 

dihukum, bener kan?  

Kadang selama ini kita selalu diberi masukan 

yang aneh tentang “ilmu”, bahkan kata “ilmu” 

kalau diucapkan oleh orang yang berbaju hitam, 

tua, pasti menjadi serem, “nak, kamu sudah aku 

isi ilmu sekarang”. Pasti kita berpikirnya sudah 

seram, hanya karena kata “diisi ilmu”.  

Semua ilmu itu netral, janganlah selalu 

dikatakan ilmu A itu jelek, ilmu B itu jahat, ilmu 

C itu hitam. Semua ilmu itu netral, mau dibuat 

baik atau dibuat jelek itu terserah orangnya. 

Ilmu Pelet misalnya, kalau anda mau bawa jadi 

jelek ya bisa jadi jelek, tapi kalau mau dibuat 

baik ya bisa baik. Eh, gimana baiknya? anda 

pasti bingung. Pelet adalah mempengaruhi 

orang dengan pikirannya, jadi kalau anda mau 

mempengaruhi orang untuk menagih hutang, 

untuk mencintai dia sepenuh hati dan tujuan 

baik lainnya maka jadi baik juga. 

Jangan menyalahkan sebuah ilmu, yang 

ada mungkin pemahaman kita yang perlu 

diperbarui tentang “ilmu-ilmu” yang selama ini 

dianggap hitam itu, kalau kita mau mempelajari 

ilmu yang dianggap hitam itu dengan benar 

maka anda pasti sepakat dengan saya bahwa 

ilmu itu netral, salah satu tujuan saya membuat 

metode Alpha Mind Control (AMC) adalah untuk 

memberi penyadaran kepada banyak orang 

bahwa ilmu-ilmu yang selama ini dianggap 

aneh, dianggap hitam, dianggap menggunakan 

hal-hal mistis, dianggap menggunakan ritual 

yang susah, dianggap menggunakan bantuan 

makhluk lain sejatinya adalah ilmu netral yang 

bersumber dari dalam diri manusia semua, 

yaitu bersumber dari PIKIRAN manusia.  

Tergantung anda, bagaimana 

menggunakan ilmu itu. Jadi sekarang anda 

pahami ya, ilmu hitam atau ilmu putih itu tetap 

baik lho hehe..karena sejatinya kembali kepada 

penggunanya.  
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aya sering mendapat pertanyaan dari 

orang yang katanya sudah belajar 

hipnotis, “mas kenapa saya sering 

gagal dalam menghipnotis orang”. Saya jadi 

bingung kalau ada pertanyaan seperti ini, 

karena dia sudah belajar, tetapi masih 

mengatakan sering gagal, biasanya saya 

selalu menjawabnya “silahkan bertanya 

kepada yang mengajarkan anda”. Kenapa saya 

membalas seperti itu, sebab saya tidak 

mengajarkan orang itu sehingga saya tidak 

mengetahui apa persepsi dia tentang hipnotis. 

Sama dengan ketika anda membaca tulisan ini 

lalu bertanya, maka tidak mungkin saya 

menjelaskan secara detail, karena tidak bisa 

hanya melalui sms dan telepon saja. 

Dibutuhkan sebuah pemahaman yang benar 

tentang hipnotis sehingga anda menjadi mudah 

menguasainya. Mengerti dan paham adalah 

dua hal yang berbeda. 

Kalau anda yang sudah belajar hipnotis 

entah kesiapa, lalu masih masih mengatakan 

kalau anda gagal menghipnotis, maka itu 

mungkin yang mengajarkan ke anda kurang 

paham tentang hipnotis. Sebab ketika anda 

memahami hipnotis yang sebenarnya, maka 

tidak ada kata “gagal” dalam menghipnotis 

seseorang. Lho kok bisa? pasti anda bertanya 

seperti itu. Kata gagal dalam menghipnotis 

muncul karena anda masih menganggap 

bahwa hipnotis itu seperti di TV, padahal itu 

hanya hipnotis 10% menurut saya. Sebab apa 

yang ada di TV itu hanya semata-mata untuk 

tujuan hiburan, sama halnya dengan acara 

sulap, atau bahkan sama dengan acara 

sinetron-sinetron. 

Kata gagal dalam menghipnotis muncul 

karena anda mau membuat orang seolah-olah 

tidur seperti ditv. Kalau untuk itu anda bisa 

baca tulisan saya lainnya di blog ini untuk lebih 

memahami tentang acara hipnotis di tv itu. 

Seharusnya kata gagal, itu tidak ada 

dalam kamus anda yang sudah belajar 

hipnotis, alau belajarnya ke orang yang tepat 

hehe..kalau belajarnya ke orang yang hanya 

mengerti saja ya mungkin masih ada kata 

gagal. 

Ada tiga rahasia agar ada selalu 

berhasil dalam menghipnotis, versi saya 

sebagai pakar di bidang pikiran bawah sadar. 

Saya berusaha mengajak anda untuk berpikir 

bahwa hipnotis itu bukanlah sesempit seperti 

pertunjukan di TV itu. Berikut tiga rahasianya 

yang harus anda PAHAMI 

Pertama, Pahami hipnotis dengan 

BENAR 

Rahasia pertama ini, merupakan kunci 

utama, kalau anda masih menganggap hipnotis 

itu seperti tontonan di TV maka itu salah besar 

yang sangat fatal. Kalau anda belajar ke 

sebuah tempat pelatihan yang hanya 

mengajarkan sebatas ini, maka itu sama saja 

mempersempit pola pikir anda tentang hipnotis. 

Akibatnya anda selalu merasa gagal dalam 

menghipnotis. Hipnotis itu tidak seperti di TV. 

Anda pahami lagi dengan membaca di blog ini 

ya 

S 
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Kedua, Pahami kalau Hipnotis itu 

hanya MENGARAHKAN 

Anda hanya mengarahkan orang lain 

saat menghipnotis, “subjek” saya sebut subjek 

sebab memang bukan anda yang 

menghipnotis orang itu tetapi dirinya lah yang 

berperan besar. Bukankah, kata “TIDUR” itu 

adalah kata perintah? artinya memang anda , 

saya hanya sebagai pengarah saja, kalau yang 

diarahkan itu tidak mau, maka ya sudah tidak 

apa2 hehe..jadi dimana gagalnya? kalau kita 

hanya mengarahkan. 

Ketiga, Pahami kalau Hipnotis itu 

adalah seni KOMUNIKASI 

Sebagai sebuah seni komunikasi maka 

HIPNOTIS membutuhkan sesuatu yang tidak 

kaku, membutuhkan kebiasaan anda dalam 

berbicara, kalau anda masih menganggap 

HIPNOTIS adalah sebuah hasil dari kekuatan 

mistis maka itulah yang membuat gagal, 

hipnotis 100% adalah seni komunikasi, hanya 

memang masuk ke Indonesia dianggap 

sebagai sesuatu yang mistis dan aneh. 

Padahal ya sesuatu yang biasa saja, hanya 

seni komunikasi. 

Kalau anda memahami tiga rahasia itu, 

maka saya yakin anda pasti berhenti 

mengatakan “saya gagal menghipnotis”, ya 

mungkin banyak diluar saya para pengajar 

hipnotis yang masih berpikiran terlalu sempit 

seperti itu, sehingga saya mulai untuk 

menjelaskan Hipnotis dengan makna 

sebenarnya. Karena Hipnotis adalah sebuah 

seni komunikasi yang asik dan sangat seru 

kalau anda mau benar-benar MEMAHAMINYA. 
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harus mulai memperluas pemahaman 

tentang HIPNOTIS agar bisa keluar dari kotak 

sempit pikiran anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ALPHA TELEPATI  

ITU ADALAH “CARA GHAIB” 

UNTUK MEMPENGARUHI ORANG LAIN 

empengaruhi orang lain itu bisa 

dengan berbicara langsung tapi 

bisa juga dengan cara ghaib, 

ketika anda membaca cara ghaib  pasti anda 

sudah berpikir yang aneh-aneh, karena 

selama ini pemahaman cara ghaib ini seolah-

olah sesuatu yang salah dan keliru.   

Padahal kalau anda mau memahami 

dengan benar dan utuh makna dari Ghaib itu 

pasti malah menjadi senang dengan hal-hal 

yang ghaib. Seperti untuk mempengaruhi 

M 
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orang lain, cara konvensional memang 

dengan berbicara langsung dengan orang itu. 

Tapi, ada cara ghaib untuk mempengaruhi 

orang lain tanpa dia ketahui, yaitu saya 

desain dengan nama Alpha telepati. Metode 

ini menjadi salah satu materi dari metode 

Alpha Mind Control (AMC).  

Seperti pengalaman hari ini, begitu 

sampai dikantor saya ingin minum jeruk 

dingin. Lalu saya lakukan alpha telepati ke 

salah satu office boy untuk dibuatkan es 

jeruk. Lalu tidak kurang dari 5 menit, si office 

boy datang sambil bawa “minuman jeruk 

dingin”, lalu saya tanya ke dia “tumben buat 

es jeruk buat aku mas, biasanya kopi susu”, 

dia jawab dengan santai “nah itu, tadi ngga 

tahu kenapa saya seperti ada firasat untuk 

buat es jeruk untuk pak firman, saya juga 

bingung tadi”.Peristiwa ini bukan kebetulan, 

sebagai pembuat metode Alpha telepati dan 

metode AMC maka saya memang selalu 

menerapkan teknik ini dalam keseharian 

hidup saya, dalam aspek apapun. 

Karena Alpha telepati memang sudah 

dibuktikan oleh banyak orang sebagi 

SATU-SATUnya metode yang mudah dan 

praktis untuk mempengaruhi orang lain.  

Alpha telepati bisa dimanfaatkan untuk 

mengubah sikap orang lain kepada diri anda, 

pengalaman tentang hal ini diceritakan oleh 

seorang peserta kelas Reguler AMC di 

Jakarta pada hari Sabtu kemarin, seorang 

bapak dia cerita “pak firman, saya sudah beli 

buku Alpha Telepati hampir setahun yang 

lalu, tapi baru ikut kelas AMC sekarang biar 

lebih maknyus. Saya sudah membuktikan 

teknik alpha telepati ini, untuk membuat toko 

saya laris dan yang saya anggap ajaib adalah 

untuk mengubah sikap kawan saya yang 

awalnya benci saya menjadi berubah baik ke 

saya, alpha telepati ini cara ghaib pak” kata 

bapak ini sambil tertawa. 

Metode Alpha Telepati saya buat 

memang untuk menjelaskan dan 

menyadarkan kepada banyak orang bahwa 

ilmu ghaib itu sebenarnya bisa dipelajari 

dengan mudah, tanpa ritual, tanpa puasa. Ya 

belajarnya sama dengan anda belajar 

matematika, dan ilmu yang ilmiah lainnya. 

Ketika anda merasa tidak berani untuk 

menyampaikan langsung keinginan anda 

kepada orang lain itu, maka teknik alpha 

telepati menjadi sangat pas untuk anda 

lakukan. Coba deh, anda pikirkan lagi, ketika 

orang yang anda tuju itu tiba-tiba berubah 

menuruti keinginan anda tanpa anda sibuk 

bicara, dan dia juga tidak merasa anda 

paksa. Inilah yang saya sebut dengan “cara 

ghaib”, bahkan ada beberapa teman-teman 

alumni AMC yang menyebutnya sebagai 

“cara halus”, sebab tidak terlihat tapi hasilnya 

nyata.  

11  Kekuatan Sugesti | Edisi Januari 2018 



 

 

Untuk memahami Alpha Telepati, 

maka anda bisa mempelajarinya melalui buku 

khusus yang memang saya desain untuk 

mudah dipelajari secara sendiri, dalam buku 

itu tidak ada ritual-ritual, tidak ada puasa-

puasa, bahkan tidak ada untuk meditasi tiup 

lilin segala. Jadi, saatnya anda menggunakan 

cara ghaib yang ilmiah ini untuk 

mempengaruhi orang lain dengan mudah. 

Sudah banyak orang yang membuktikannya, 

saatnya anda memilki rahasia ini untuk 

kebaikan hidup anda selanjutnya. 
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CARA MUDAH MENGATASI SESEORANG 

YANG KATANYA KERASUKAN 

anyak yang bertanya ke saya 

bagaimana caranya menyembuhkan 

seseorang yang sering kerasukan, itu 

kata mereka ya kerasukan. Ada seorang 

peserta pelatihan kelas hipnoterapi, yang 

memunculkan pertanyaan seperti ini, “mas 

firman, kalau orang yang kerasukan atau 

kesurupan itu bagaimana mengatasinya, 

kalau berdasar pembelajaran saya selama 

dengan mas firman kan fenomena itu 

hanyalah “lebay” saja, sementara di 

masyarakat sudah mendarah daging?”, Lalu 

ada seorang ustadz yang dia sehari-hari 

sering menangani jemaah dengan menyebut 

istilah Ruqyah, dia belajar ke saya lalu 

menceritakan sebuah kasus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasusnya :Ada seorang ibu, dia sering 

sekali kerasukan. Setiap minggu selalu 

menemui uztadz ini untuk diruqyah, awalnya si 

uztadz senang saja katanya, tapi karena setiap 

minggu datang dengan sosok “penganggu” 

yang berbeda, maka uztadz juga merasa aneh 

dengan ilmu ruqyah dia. Maka karena itu dia 

mencari cara yang lain, lalu bertemulah dengan 

artikel-artikel saya. Menurut uztadz tersebut ya. 

Nah..saya akan menjawab dua 

pertanyaan tersebut dalam artikel kali ini. Saya 

letakkan tulisan ini di blog ini karena memang 

merupakan bagian proses terapi. Kerasukan 

ataulah kesurupan atau apalah namanya, 

sebenarnya adalah proses HIPNOSIS,  
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dimana orang tersebut sedang dalam kondisi 

TRANCE, alias menggunakan pikiran bawah 

sadarnya, bukan tidak sadar. Kalau orang 

yang kerasukan itu tidak sadar maka dia 

pastilah pingsan, bukan malah bergerak, 

berbicara ngawur seperti itu. 

Apakah kerasukan itu ada makhluk lain 

yang menguasai?Jika itu pertanyaan anda, 

maka saya jawab dengan tegas, tidak ada. 

Yang membuat seseorang terlihat seperti itu 

adalah dirinya sendiri. Saya menulis seperti ini 

karena saya sering membantu orang-orang 

yang katanya sering kesurupan itu. 

Hmm… saya ingat ketika saya 

memberikan workshop Alpha Mind Control di 

Bali, tepatnya di Denpasar, waktu itu kelas 

platinum yang diikuti oleh seseorang pemilik 

supermall di denpasar. Ketika di hari kedua, 

tepatnya jam 4 sore waktu bali, bapak ini 

ditelepon oleh staffnya bahwa ada 3 orang 

pegawai yang kesurupan di mall nya. Langsung 

saya dan beliau pergi ke sana. 

Karena bapak ini sudah mengetahui 

kalau itu hanya “lebay” maka dia mencoba 

menangani sendiri, untuk orang yang pertama 

adalah laki-laki yang matanya melotot, bapak 

ini mencoba mengambil air bekas sesajen dan 

melemparnya ke wajahnya, maka laki-laki ini 

langsung melemas. “berhasil pak firman” sahut 

bapak ini ke saya he..he.. 

Saya pun hanya mengacungkan 

jempol, lalu orang yang kedua adalah 

perempuan yang terliat mengacau bicaranya, 

bahkan marah. Lalu bapak ini bingung dan 

menoleh ke saya. Saya pun menyuruh bapak 

ini, dekati lalu tampar wajahnya, katakan ke dia 

“diam atau saya pecat sekarang”. Anda tahu, 

perempuan ini langsung diam dan melemas, 

sambil tertidur. Hebat kan he.he. 

Nah yang ketiga, ini perempuan juga 

dia malah bergerak kemana-mana, bahkan 

berguling-guling. Saya pun bertanya ke 

temannya, sudah menikah orang ini? 

jawabannya sudah. Lalu saya dekati dia, dan 

meminta temannya untuk memeganginya, saya 

siramkan air ke kepalanya, lalu say bisikkan di 

telinganya..”kamu pilih mana, diam atau saya 

lepas semua pakaian kamu, saya sebarkan 

foto-foto kamu agar suamimu malu. Diam 

sekarang, maka gajimu dinaikkan” 

Dalam 1 menit, perempuan ini 

melemas, roboh dan jatuh ke lantai, mantra 

saya berhasil ya..he.he.. si bos bertanya ke 

saya, pak firman bilang apa? ya saya katakan 

seperti tadi itu kepada bosnya, dan bos itu 

tertawa “pak firman ini memang pandai”. Anda 

boleh mencobanya kepada orang-orang yang 

katanya kerasukan itu. 

Lalu bagaimana dengan si uztadz 

ruqyah tadi, saya bilang ke beliau, “uztadz, saat 
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anda menyuruh pergi kepada penunggu yang 

ada didalam tubuh ibu itu, sebenarnya uztad 

tidak melakukan apa-apa, siapa yang disuruh 

pergi, tidak ada yang pergi. Karena ibu itu 

masih menyimpan memori tentang kesurupan 

dan penunggu dirinya.Akibatnya setiap minggu 

selalu datang dengan nama penunggu yang 

berbeda, betul uztadz?”, beliau mengangguk 

dan mengiyakan.Lalu saya harus apakan 

pak?semua bacaan sudah saya berikan? tanya 

uztadz ini lagi. 

“begini saja pak, saat nanti ibu itu 

datang lagi, uztadz lakukan saja proses ruqyah 

seperti biasa, tapi jangan menyuruh pergi 

kepada yang dianggap penunggu itu tapi 

uztadz katakan kepada bagian penunggu itu, 

“kamu mulai sekarang menjadi sahabat ibu ini, 

kamu adalah lelaki tampan, menggunakan jas 

dan bersih, kalau kamu mau maka kamu tetap 

dalam ibu ini tapi itu syaratnya kamu harus 

bersih dan membantu”, dan katakan juga 

kepada ibunya bahwa dalam diri ibu sekarang 

sudah ada yang selalu menemani dan 

membantu.Uztadz ini pun paham. 

Setelah sepuluh hari berlalu, uztadz ini 

menghubungi saya “mantap pak firman, 

ternyata memang seperti itulah kerasukan, 

saya tidak perlu membuang tetapi saya ubah 

menjadi teman, dan ibu ini sekarang jadi selalu 

happy dan berterima kasih ke saya 

mengatakan pak uztadz akhirnya saya bebas 

dari gangguan”, saya pun menjawabnya “sip 

berhasil uztadz” 

“kayaknya pemahaman pak firman 

tentang ilmu kerasukan ini sangat tinggi, saya 

belajar ruqyah bertahun-tahun tidak pernah 

diajarkan seperti itu, saya paham sekarang 

bahwa kerasukan atau kesurupan itu bukan 

dari luar yang masuk, melainkan dari dalam diri 

orang itu sendiri” jawab uztadnya saat mau 

mengakhiri. 
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Biografi Martin Cooper,  

Bapak Penemu 

Telepon Genggam 

 

Gadgeteers pasti punya sebuah 

benda yang bernama telepon genggam, 

atau handphone   yang selalu menemani 

kegiatan Gadgeteers. Mungkin sang 

penemu handphone, Martin Cooper, 

juga tidak menyangka kalau benda 

ciptaannya ini dapat merubah dunia 

komunikasi secara drastis. Bagaimana 

sih, kisah hidup beliau? Mari kita simak 

bersama biografi sang legenda, Martin 

Cooper. 

Martin Cooper, atau yang biasa 

dipanggil Marty, lahir pada tanggal 26 

Desember 1928 di Chicago, Illinois. 

Orang tua Marty adalah imigran asal 

Ukraina dan melalui masa kecil dan 

sekolah layaknya anak-anak di 

lingkungannya. Ia menyelesaikan 

kuliahnya dan mendapat gelar sarjana di 

bidang Electrical Engineering (Teknik 

Elektro) pada tahun 1950. Marty 

langsung mendaftar ke Angkatan Laut 

Amerika Serikat sebagai petugas kapal 

selam yang beroperasi selama Perang 

Korea yang berlangsung selama 3 

tahun. 

 

Setelah perang usai, Marty mulai 

bekerja di Teletype, anak perusahaan 

Western Electric dan tidak bertahan 

lama disana. Setahun kemudian Marty 

pindah ke Motorola sambil melanjutkan 

studi pada malam hari, hingga ia 

menerima gelar magister dalam bidang 

rekayasa elektronika dari Illinois Institute 

of Technology. 

Pada tahun 1970, John F. 

Mitchell, yang saat itu merupakan 

kepala insinyur proyek komunikasi 

portabel Motorola, memberikan 

tanggung jawab kepada Marty di divisi 

telepon mobil. Telepon mobil, seperti 

namanya, adalah suatu alat komunikasi 

yang dirancang untuk ditempatkan di 
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dalam mobil. Bobot benda ini dapat 

mencapai 36 kg dan cukup populer pada 

masa itu karena telepon ini dapat 

berpindah tempat. Namun John 

memberikan tugas pada Marty untuk 

membuat suatu alat yang lebih portabel 

lagi, suatu alat yang bisa dibawa 

kemanapun orang berada.  

Pada awalnya, Marty 

mendapatkan ide tentang produk yang 

akan dibuatnya setelah menonton serial 

televisi Star Trek. Salah satu tokoh di 

dalam serial itu, Kapten Kirk, 

menggunakan suatu alat komunikasi 

yang bisa digenggam dengan tangan. 

Butuh waktu 90 hari bagi Marty pada 

1972 untuk dapat 

menciptakan prototype pertama dari ide 

tersebut. 

Mitchell, Marty, dan para insinyur 

yang bekerja bersama dalam 

mengembangkan prorotype ini 

mempatenkan penemuan “Radio 

Telephone System” pada tanggal 17 

Oktober 1973 dan baru disetujui pada 

bulan September 1975 atas nama 

mereka. Namun sebelum produk 

tersebut dipatenkan, Marty sudah 

terlebih dahulu melakukan panggilan 

pertama melalui handphone itu, dan 

disaksikan di muka umum, termasuk 

wartawan dan orang-orang yang sedang 

melewati jalan di kota New York. 

Panggilan pertama yang 

ditujukan pada Dr. Joel S. Engel, kepala 

riset di Bell Labs, itu berbunyi “Joel, I’m 

calling you from a real cellullar 

telephone. A portable handheld 

telephone.” (Joel, aku menelponmu dari 

telepon selular sungguhan. Sebuah 

telepon yang bisa digenggam dengan 

tangan dan bisa dibawa-bawa). 

 

Sejak panggilan tersebut 

dilakukan, sisanya adalah sejarah. Saat 

ini handphone sudah merupakan 

kebutuhan pokok bagi masyarakat 

modern dan telah memudahkan hidup 

manusia dalam berbagai aspek. Namun, 

walaupun Marty digelari sebagai “Bapak 

Telepon Seluler”, beliau tetap 

memberikan kredit yang tinggi bagi 

anggota timnya yang turut 

membantunya dalam proses penemuan 

benda revolusioner ini. 
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Biografi Martin Cooper - Penemu 

Handphone Pertama 

 

iografi Martin 

Cooper. Berterima kasih 

kepadanya karena dialah sang 

penemu handphone atau telepon 

genggam pertama. Dia sendiri tidak 

membayangkan bahwa telepon selular 

bisa sekecil sekarang ini sehingga dapat 

dibawa kemana saja sesuai dengan 

kebutuhan dan tuntutan di zaman 

nirkabel sekarang ini. Martin Marty 

Cooper dilahirkan pada tanggal 26 

Desember 1928 di Chicago, Illinois, 

USA. Beliau dikenal sebagai penemu 

handphone. Ia merupakan pemimpin 

tim insinyur dari Motorola yang 

mengembangkan perangkat genggam 

ponsel yang berbeda dari telepon mobil 

(Car Phone). Cooper adalah CEO dan 

pendiri ArrayComm, sebuah 

perusahaan yang bekerja dalam 

penelitian teknologi Smart Antena dan 

mengembangkan jaringan nirkabel, dan 

merupakan direktur Penelitian dan 

Pengembangan Motorola. 

Masa Awal Martin Cooper 

Martin Cooper dibesarkan di 

Chicago ketika terjadi masa resesi 

dunia. Orang tuanya adalah imigran 

Ukraina. Ia menerima gelar sarjana di 

bidang Electrical Engineering pada 

tahun 1950. 

Karir Martin Cooper 

Martin Cooper bergabung 

dengan Reserve Officers Training Corps 

Angkatan Laut Amerika Serikat. Ia 

bertugas di kapal perusak Angkatan 

Laut AS selama Perang Korea dan 

kemudian di sebuah kapal selam yang 

bermarkas di Hawaii. 

Setelah perang usai, Cooper 

meninggalkan angkatan laut dan mulai 

bekerja di Teletype, anak perusahaan 

Western Electric. Pada tahun 1954, ia 

pindah ke Motorola. Sambil bekerja di 

sana ia meneruskan studinya dimalam 

hari. Pada tahun 1957, ia menerima 

gelar Magister dalam bidang rekayasa 

elektronika dari Illinois Institute of 

Technology. 

Pada tahun 1960 ia berperan 

penting dalam mengubah lembaran 

teknologi informasi yang sebelumnya 

terbatas digunakan dalam satu 

bangunan tunggal menjadi semakin luas 

yang dapat menghubungkan antar kota. 

Cooper membantu memperbaiki cacat 

dalam kristal Motorola yang dibuat untuk 

B 
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radio. Hal ini mendorong perusahaan 

untuk memproduksi massal kristal 

kuarsa pertama untuk digunakan dalam 

jam tangan quartz. 

Pada tahun 1960, John F. 

Mitchell menjadi kepala insinyur proyek 

komunikasi portabel Motorola. Pada 

awal 1970-an, Mitchell memberi 

tanggung jawab pada Cooper di divisi 

telepon mobil (Carphone). Mitchell dan 

Cooper membayangkan sebuah produk 

komunikasi yang tidak hanya terpaku di 

dalam mobil. Sehingga alat tersebut 

haruslah kecil dan cukup ringan untuk 

menjadi alat portabel. Butuh waktu 90 

hari pada tahun 1972 untuk 

menciptakan prototipe pertama dari ide 

tersebut. 

Cooper dan para insinyur yang 

bekerja untuknya, serta Mitchell 

mempatenkan penemuan “Radio 

Telephone System" yang diajukan pada 

17 Oktober 1973 dengan nomor paten 

3906166 dan disetujui pada September 

1975 atas nama mereka. Cooper 

dianggap sebagai penemu pertama 

telepon genggam seluler (handphone) 

pertama dan orang pertama yang 

melakukan panggilan dengan prototipe 

ponsel genggam seluler tersebut pada 3 

April 1973. Kejadian yang bersejarah 

tersebut disaksikan di muka umum di 

depan wartawan dan orang orang yang 

lewat di jalan kota New York. Panggilan 

pertama ditujukan kepada Dr. Joel S. 

Engel, kepala riset di Bell Labs. 

Kalimat pertama yang diucapkan 

adalah "Joel, I'm calling you from a 'real' 

cellular telephone. A portable handheld 

telephone." 

Panggilan pertama tersebut 

sebagai awal penanda mulainya 

pergeseran fundamental teknologi dan 

pasar komunikasi ke arah komunikasi 

telepon yang portabel dimana 

seseorang dapat langsung 

berkomunikasi langsung dengan orang 

lain, tidak lagi seperti dahulu kala 

dimana yang dituju adalah tempat 

sebagaimana telepon rumah. Ini adalah 

karya hasil dari visinya bagi komunikasi 

telepon genggam nirkabel personal 

yang membedakannya dari telepon 

mobil (Car Phones). Cooper kemudian 

mengungkapkan bahwa ia mendapat 

ide untuk mengembangkan ponsel 

setelah menonton Kapten Kirk yang 

menggunakan suatu alat komunikator 

pada acara serial televisi Star Trek. 

Meskipun digelari sebagai ‘Bapak 

Telepon Selular (Ponsel)’, dengan 

rendah hati Martin Cooper mengatakan 

“Meskipun aku bagian dari penemuan 

tersebut, tapi karya tersebut adalah hasil 

kerja tim dan ratusan literatur orang 

orang yang menciptakan visi tentang 

bagaimana selular seperti hari ini, yang 

tentu belum sempurna. Kami masih 
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terus bekerja dan berusaha untuk 

membuatnya lebih baik”. 

Hanphone Pertama Di Dunia 

Komersialisasi Produk 

Handset pertama Motorola 

DynaTAC, mempunyai berat 1 kg (2,2 

pon) dan 35 menit waktu bicara. Di 

tahun 1983, setelah mengalami empat 

kali iterasi, tim Cooper telah mengurangi 

berat handset menjadi setengahnya. 

Harga produk tersebut sekitar $ 4.000 

(atau sama nilainya dengan$ 8.600 di 

tahun 2009). Cooper Meninggalkan 

Motorola sebelum mereka mulai 

menjual ponsel genggamnya ke 

konsumen. 

Sistem Bisnis Selular 

Martin Cooper memulai sebuah 

perusahaan dengan para mitra yang 

menyediakan sistem penagihan 

operator selular. Pada tahun 1986, 

mereka menjual Cincinnati Bell seharga 

$23m. 

 

ArrayComm 

Pada tahun 1992, Martin Cooper 

bergabung dengan Richard Roy, 

seorang peneliti di Universitas Stanford, 

untuk membentuk ArrayComm. 

Perusahaan ini mulai mengkhususkan 

dalam penciptaan komunikasi selular 

yang lebih efisien. Sementara 

memimpin perusahaan ini, Cooper 

menciptakan Hukum Cooper (Cooper's 

Law). Hukum ini menyatakan bahwa 

setiap 30 bulan jumlah informasi yang 

ditransmisikan melalui jumlah tertentu 

melalui spektrum radio bertambah dua 

kali lipat. Dia menyatakan bahwa hukum 

ini telah berlaku sejak tahun 1897 ketika 

Marconi mempatenkan telegraf nirkabel 

pertama kali. 

 

Penghargaan dan Afiliasi 

Pada tahun 1995, Martin Cooper 

menerima penghargaan Wharton 

Infosys Business Transformation Award 

untuk inovasi teknologi di bidang 

komunikasi. Cooper juga merupakan 

anggota Mensa International. Di tahun 

2000 Martin Cooper termasuk Top 

Sepuluh Pengusaha di majalah Red 

Herring. Pada tahun 2009, ia bersama 

dengan Raymond Tomlinson 

dianugerahi Prince of Asturias, sebuah 

penghargaan bagi penelitian ilmiah dan 

penelitian teknis. 
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“ Wireless is freedom. It's about being 

unleashed from the telephone cord and 

having the ability to be virtually 

anywhere when you want to be. That 

freedom is what cellular is all about. It 

pleases me no end to have had some 

small impact on people's lives because 

these phones do make people's lives 

better. They promote productivity, they 

make people more comfortable, they 

make them feel safe and all of those 

things. In the sense I had a small 

contribution there makes me feel very 

good” (Martin Marty Cooper) 

 

 

 

  

22  Kekuatan Sugesti | Edisi Januari 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

asa takut adalah hal yang normal 

dari setiap manusia. Dengan adanya 

rasa takut, orang akan lebih 

waspada dibandingkan dengan yang tidak 

memilikinya. 

Akan tetapi, adakalanya rasa takut 

yang ada dalam diri kita dapat menyebabkan 

gangguan dalam kehidupan, dapat 

menyebabkan kita tidak kreatif, dapat 

menyebabkan kita mengalami masalah 

kejiwaan, dan lain-lain. 

Menurut para pengamat, kadang rasa 

takut berkaitan erat dengan rasa cemas. 

Walaupun tidak selalu, rasa cemas seringkali 

menyebabkan rasa takut. Begitu juga 

sebaliknya, ketakutan bisa menyebabkan 

seseorang merasa sangat cemas. 

Berbagai Bentuk Rasa Takut Dalam Diri 

Perasaan takut yang ada dalam diri 

setiap orang bentuknya bermacam-macam, 

bisa sangat bergantung pada situasi dan 

kondisi yang sedang dihadapinya. Berikut 

adalah beberapa diantara contohnya. 

1. Takut terhadap gelap. 

2. Takut ketinggian 

3. Takut hantu 

4. Takut sendirian 

5. Takut hantu 

R 

| Motivasi 

23  Kekuatan Sugesti | Edisi Januari 2018 

http://www.teknikhidup.com/Islam/hakikat-manusia-menurut-Islam
http://www.teknikhidup.com/Islam/hakikat-manusia-menurut-Islam


 

6. Takut gagal 

7. Takut berubah 

8. Takut sakit 

Takut berbicara, terutama kepada 

lawan jenis atau orang yang disukai, dll. 

Penyebab Rasa Takut 

Apa sebenarnya yang membuat kita 

merasa takut? Takut disebabkan karena 

banyak hal, namun rata-rata penyebabnya 

adalah sesuatu yang membuat kita merasa 

tidak aman. 

Apa yang kamu rasakan dan 

bagaimana kamu bertindak melawan rasa 

takut akan berbeda antara dirimu dengan 

orang lain. Ketahuilah dan kenalilah rasa takut 

yang ada dalam dirimu untuk bisa mencari 

solusi yang tepat untuk menghadapinya. 

Ciri-Ciri Seseorang Yang Ketakutan 

• Nafas memburu 

• Jantung berdetak kencang dan tidak 

teratur. 

• Berkeringat walaupun kondisi sedang 

dingin. 

• Otot-otot menjadi lemas. 

• Hormon adrenalin meningkat. 

• Perut bergolak atau bisa juga 

menyebabkan mual. 

• Sulit berkonsentrasi. 

• Nafsu makan terganggu atau bahkan tidak 

nafsu sama sekali. 

• Kamu akan merasa pusing. 

• Menyebabkan tubuh kaku, tidak bisa 

bergerak dan hanya bisa diam di tempat. 

• Badan menjadi panas dingin. 

• Bisa juga ditandai dengan mulut yang 

bau. 

• Menyebabkan otot menjadi tegang. 

• Menyebabkan kita waspada, dan lain-lain. 

Apapun jenis rasa takut yang kamu 

miliki dalam dirimu, ada beberapa cara 

menghilangkan rasa takut dalam diri sendiri. 

Berikut adalah beberapa diantaranya. 

1. Kenali dirimu sendiri dan rasa takut 

yang kamu hadapi 

 

Jika kamu merasakan takut dalam 

situasi tertentu, cobalah untuk mengingatnya 

dan mengenali rasa takut serta rasa cemas 

yang kamu hadapi. 

Misalnya, jika kamu di rumah sendirian, 

kamu selalu takut untuk pergi ke tempat 

tempat gelap, dan selalu merasa bahwa ada 

makhluk lain yang mengawasi, atau kamu 

merasa takut jika ada penampakan dan lain-

lain. 

Contoh diatas adalah contoh rasa takut 

yang terkadang ada dalam diri kita. Untuk 

mengatasinya, yakinkan dirimu bahwa tidak 

ada apapun yang akan mengganggumu. 
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Karena perasaan yang kamu miliki 

tersebut seringkali disebabkan karena kamu 

membayangkan cerita-cerita yang kamu 

dengar, karena pengalaman yang tidak 

pernah kamu alami, karena pengaruh film, 

atau bisa juga disebabkan karena trauma di 

masa kecil. 

Yang dimaksudkan dengan trauma di 

masa kecil adalah, apabila kamu sering 

ditakut-takuti oleh orang tuamu atau orang-

orang disekitarmu. 

2. Tingkatkan rasa percaya diri 

 

Meningkatkan rasa percaya diri yang 

kita miliki adalah cara lain untuk menghadapi 

rasa takut dalam diri kita. 

Untuk meningkatkan rasa percaya diri, 

kamu bisa melakukan banyak hal. Mulai dari, 

giat belajar untuk mengatasi rasa takut gagal, 

tambah pengetahuan, belajarlah ilmu bela diri, 

jalani gaya hidup sehat untuk mengatasi rasa 

takut akan sakit, kematian, dan lain-lain. 

 

 

 

3. Selalulah bersikap positif dan berbuat 

baik 

 

Untuk mengatasi rasa takut mati, takut 

menjadi bahan gunjingan, takut berdosa, dan 

takut salah, biasanya dapat diatasi apabila 

kita bisa berpikir dan bersikap positif serta 

cenderung lebih suka berbuat baik. 

Perasaan takut mati, perasaan takut 

difitnah dan lain-lain merupakan perasaan-

perasaan yang seringkali muncul apabila kita 

sering berpikir negatif, berbuat hal-hal yang 

negatif, tidak jujur, atau sering melanggar 

norma atau peraturan. 

4. Olahraga 

 

Berolahraga menurut ahli kesehatan 

dapat membantu menghilangkan rasa cemas 

dan stres. 
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Olahraga merupakan cara terbaik untuk 

menyegarkan pikiran. 

Berlatih setiap hari adalah cara yang 

bisa kita lakukan untuk melupakan rasa takut 

karena, ketika kita melakukan latihan atau 

olahraga, kita cenderung berkonsentrasi pada 

kegiatan olahraga yang kita lakukan. 

Dengan begitu, rasa cemas dan rasa 

takut akan menghilang dengan sendirinya. 

5. Bersantai dan tenangkan pikiran 

 

Apakah kamu sudah tahu teknik 

relaksasi? Jika belum, cobalah untuk belajar 

teknik relaksasi karena hal tersebut bisa 

membantu kamu untuk membuat mental dan 

fisikmu yang ketakutan menjadi lebih santai. 

Beberapa caranya adalah: dengan 

bernafas dalam-dalam, berada di tempat yang 

tenang dan sejuk, membayangkan bahwa 

kamu berada di tempat yang menyenangkan, 

atau bisa juga dilakukan dengan ibadah, pijat, 

dan lain-lain. 

 

 

 

6. Kurangi konsumsi gula dan kafein 

 

Mungkin banyak diantara kamu yang 

tidak percaya bahwa makanan sehat bisa 

membantu melawan rasa takut dalam diri kita. 

Memperbanyak buah-buahan dan 

sayuran untuk dikonsumsi adalah cara lain 

menghindari terlalu banyak mengkonsumsi 

gula. Karena gula darah berpotensi 

meningkatkan rasa cemas di dalam diri kita. 

Jadi, hindarilah berbagai jenis makanan 

dan minuman yang banyak mengandung gula 

seperti teh, kopi, atau makanan dan minuman 

yang banyak mengandung kafein karena bisa 

meningkatkan rasa cemas. 

7. Tingkatkan iman dan ketaqwaan 

 

Mempelajari Islam adalah cara 

baku untuk meningkatkan rasa percaya diri, 

sekaligus untuk menghilangkan rasa cemas 
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dan ketakutan di dalam hati. Karena apapun 

masalahnya, Islam selalu punya solusinya. 

8. Melakukan terapi 

 

Opsi Nomor 8 ini memang jarang 

diambil oleh sebagian besar kita, masyarakat 

Indonesia. Selain tidak banyak tempat-tempat 

terapi, kebiasaan mengunjungi terapis juga 

bukanlah kebiasaan yang banyak dilakukan 

oleh masyarakat kita. 

Padahal, mengunjungi terapi dan 

melakukan terapi untuk mengatasi rasa takut 

sangat membantu. Karena apabila tidak, 

hidup dengan rasa takut akan membuat kita 

mudah stres, sulit mengambil keputusan yang 

tepat, dan bahkan dapat menyebabkan 

kegagalan dalam mencapai sukses. 

 

 

 

 

 

 

10 Cara Menghilangkan Rasa 

Takut Yang Ampuh dan Terbukti 

 

Rasa takut pernah dirasakan oleh 

hampir semua orang. Takut merupakan salah 

satu rasa yang selalu menghampiri kehidupan 

manusia, dan berhubungan dengan mental 

sekaligus kondisi psikologis seseorang. Rasa 

takut, biasa ada di saat-saat tertentu. 

Terutama, saat diri Anda merasa tidak siap, 

untuk menghadapi suatu hal. 

Takut adalah rasa yang dapat 

menghancurkan seseorang. Entah itu karena 

masa lalu, masa yang akan datang, masa 

yang sekarang tengah dijalani, atau hal yang 

selalu menghantuinya hingga seseorang 

merasa takut. Dalam kehidupan inspirasi dan 

motivasi, takut adalah ruang lingkup yang 

harus dihancurkan. Ada sebagian orang yang 

menganggap bahwa rasa takut adalah sebuah 

penyakit. 

Cara Menghilangkan Rasa Takut Dengan 

Mudah 

Banyak dari sebagian orang 

memanfaatkan takut sebagai titik lemah 

musuh. Ketika Anda bersaing dengan 

seseorang yang menurut Anda 

membahayakan posisi Anda, maka rasa 
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ketakutannya bisa menjadi titik lemah yang 

bisa Anda gunakan untuk mengalahkannya. 

Berikut adalah cara menghilangkan rasa takut 

yang bisa dipraktekkan dalam keseharian. 

1. Peganglah benda yang ada di sekitar 

Anda 

 

Dalam konteks ini, benda tersebut 

dapat berupa pulpen, kursi, atau bisa juga 

ujung meja. Memegang benda di sekitar kita, 

biasanya akan mampu menetralisir rasa takut 

yang ada dalam diri sendiri. Sebagai contoh, 

ketika Anda melakukan presentasi pemasaran 

produk yang baru keluar dengan jaminan goal 

terbesar dan Anda sebagai penyaji (pemateri) 

untuk menjelaskan kepada audience. Ketika 

rasa takut menyerang Anda, maka atasilah 

ketakutan di depan audience dengan 

memegang benda-benda yang Saya sebutkan 

di atas. 

 

 

 

 

2. Berilah semangat kepada diri Anda 

sendiri 

 

Menarik nafas dalam-dalam dan 

menghembuskannya dengan perlahan secara 

tidak langsung dapat mengurangi rasa takut 

Anda. Saat menghembuskannya, berilah 

sugesti-sugesti positif pada diri anda sendiri. 

Selain itu, dengan menanamkan kepercayaan 

bahwa kita bisa, maka rasa takut dalam diri 

juga akan dapat berkurang atau bahkan 

menghilang. Semangatilah diri Anda sendiri 

dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa 

Anda pasti bisa. 

3. Kuasailah diri Anda dengan hal yang 

positif 

 

Dalam hal ini, positif yang saya maksud 

adalah, buatlah diri Anda senatural mungkin di 

depan adience. Dengan begitu, posisi Anda 

terlihat begitu berwibawa dan dihormati. 
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Audience akan senantiasa mendengarkan 

Anda dengan seksama, karena menganggap 

Anda patut untuk tidak dianggap remeh. Cara 

untuk membuat diri Anda senatural mungkin 

adalah dengan cara tersenyum manis. 

Dengan begitu, mata Anda yang menyorotkan 

ketakutan, akan sirna dengan senyuman 

manis Anda. 

4. Membayangkan sesuatu 

 

Rasa takut juga dapat hilang saat 

membayangkan sesuatu. Apabila cara-cara di 

atas masih belum dapat mengurangi rasa 

takut Anda, maka Anda masih bisa 

menggunakan cara ini, yaitu membayangkan 

sesuatu. Mungkin akan ada seribu bayangan 

yang melintasi jalan pikiran Anda apabila 

Anda membuka pintu itu dengan lebar. Justr 

hal itu, dapat mengganggu konsentrasi Anda. 

Di sini, Anda dapat membayangkan hal-hal 

yang dapat membuat Anda Pbahagia. Pacuan 

itu, telah melepaskan sedikit rasa takut Anda, 

karena pikiran Anda mengendalikan tubuh 

Anda dengan perasaan yang bahagia. 

 

 

 

5. Selektif 

 

Setiap orang pasti memiliki masa lalu. 

Hal itu tidak jauh dari tiga kata. Masa lalu 

yang pahit, manis atau hambar. Hanya Anda 

yang dapat merasakannya. Tapi dalam hal ini, 

masa lalu yang perlu Anda bawa untuk 

melawan rasa takut adalah masa lalu yang 

manis. Meski mungkin ada salah satu 

audience yang pernah bermasalah dengan 

Anda hingga dapat berdampak pada hasil. 

Maka, dengan mengingat masa lalu indah 

bersamanya dengan tawa bersamanya, akan 

menghilangkan rasa takut Anda. 

6. Merasa bahwa Anda tidak bersalah 

 

Saat Anda merasa takut untuk 

mengutarakan pendapat atau bertanya 

sesuatu di tempat umum dengan posisi 
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sebagai audience, tanamkanlah prinsip 

kepada hati, bahwa Anda tidak perlu merasa 

takut apabila Anda tidak bersalah. 

Menanyakan sesuatu di luar batas atau 

konteks tema yang dibahas, selama masih 

ada dalam batasan zona aman, kenapa Anda 

harus merasa takut. 

7. Bersenandung kecil dalam hati 

 

Saat bos Anda marah hingga 

membanting dan merobek semua berkas yang 

telah Anda kerjakan, maka bersenandunglah 

dalam hati. Atau ketika bos memaksa Anda 

untuk mengerjakan ulang dalam waktu yang 

singkat dengan ancaman apabila telat, maka 

Anda akan dipecat. Untuk mengatasi hal-hal 

seperti ini, bersenandung di tengah ocehan 

para bos yang tidak bersyukur memiliki 

karyawan yang mau berusaha keras seperti 

Anda. Meski teta terdiam dan wajah yang 

natural, santai tanpa menghilangkan 

kesopanan Anda, bersenandunglah dalam 

hati. Hal itu, akan terlihat sangat anggun dan 

keren. 

 

 

8. Bernyanyi riang dan ringan di suasana 

yang tegang 

 

Saat semua orang merasakan takut 

akan suasana yang mencekam, entah itu tes 

masuk universitas yang ketat, ujian di depan 

Dosen, atau ujian di depan guru killer. 

Bernyanyi ringan tanpa mengganggu 

konsentrasi  orang lain dan tetap dalam 

standart yang pantas, dapat mengurasi rasa 

takut Anda. Bernyanyi akan merubah suasana 

hati Anda sehingga mengurangi ketakutan 

yang Anda rasakan saat itu. 

9. Menanamkan prinsip “Do Something” 

 

Saat merasa diri Anda seorang 

pengecut karena kalah dengan rasa takut, 

maka tenamkanlah prinsip “do something” 

kepada diri Anda. Dengan begitu, sisi lain di 

dalam diri Anda akan mulai menarik perhatian 

dengan prinsip yang Anda anut tersebut. 

Pikiran Anda pasti akan berkata bahwa jika 

Anda tetap di posisi yang sama seperti ini, 

yaitu kalah dengan rasa takut tapi  tidak 
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melakukan sesuatu. Maka, tidak ada hal yang 

berubah atau bahkan perubahan yang dapat 

membantu Anda untuk mengatasi hal 

tersebut. Akibatnya, fikiran tersebut akan 

mendorong Anda untuk melakukan suatu hal 

yang dapat membangunkan gairah Anda 

hingga rasa takut Anda hilang dan tergantikan 

dengan yang lainnya. 

10. Berpikir kritis 

 

Saat Anda merasa takut, berpikirlah 

secara kritis. Pemikiran kritis di sini selain 

berfungsi sebagai tanda bahwa Anda adalah 

orang yang mampu dalam mengingat dan 

berpikir, juga akan dapat mengontrol dan 

mengendalikan diri Anda sendiri. Bukan diri 

Anda yang mengendalikan Anda hingga Anda 

berubah-ubah dan labil. Di sini, Anda dapat 

menyadari bahwa, dengan cara berpikir kritis, 

otak Anda akan bekerja lebih keras daripada 

saat Anda memikirkan hal-hal yang wajar dan 

umum. Dengan begitu, Anda tidak sempat 

untuk memberikan peluang kepada diri Anda 

sendiri untuk merasakan rasa takut dan 

membiarkan rasa takut itu menyelinap di 

dalam diri Anda dan menguasai diri Anda. 

Di sini, rasa takut bukanlah hal yang 

harus Anda takuti. Tapi rasa takut adalah 

sebuah hal yang harus Anda hadapi untuk 

masa dimana Anda merasa bangga terhadap 

diri Anda sendiri dan berniat untuk 

mengembangkan kelebihan Anda di bidang 

yang menurut Anda, bermasalah terhadap 

psikologi Anda. 

Itulah tips dan cara menghilangkan 

rasa takut dalam diri Anda sendiri. Tujuannya 

tentu agar ke depan Anda menjadi pribadi 

yang terarah, berprinsip,  dan action di dalam 

berbagai bidang masalah yang siap 

menghancurkan mental Anda kapanpun itu. 

Semoga artikel ini bisa bermanfaat bagi kita 

semua. 
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| Sugesti dalam Gambar 
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i dalam sebuah sumur menetas dan 

tumbuh hampir bersamaan tiga ekor 

binatang , yaitu seekor siput, kura-

kura, dan katak. Mereka bersahabat, dan setiap 

hari bermain bersama di sumur yang sudah 

jarang digunakan itu. 

Suatu hari kura-kura memandang ke 

atas, ke arah permukaan sumur yang terang 

benderang. “Bagaimana keadaan di atas sana 

ya? Tampaknya sangat terang dan segar. Ayo 

naik ke sana teman-teman!” 

“Bodoh kamu, kura-kura….! Bagaimana 

mungkin kita memanjat sampai ke atas? Aku aja 

yang bisa melompat tidak bisa mencapai 

permukaan. Apalagi kamu yang hanya bisa 

merangkak pelan, hampir merayap…Apalagi 

kamu siput, jalanmu seperti itu mana mungkin 

bisa memanjat…” Katak mencela rencana si 

kura-kura. 

D 

| Metaphore 
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Tak peduli kata-kata si katak, keesokan 

harinya si kura-kura mulai merangkak pelan 

memanjat dinding sumur yang ditumbuhi lumut 

dan tanaman perdu. 

“Jalan aja pelan gitu kok nekad mau 

memanjat sumur! Dasar bodoh! Aku aja yang 

bisa melompat tinggi tak mungkin bisa 

mencapai atas…Hoooi tahu diri dong…!” 

Begitulah celaan katak kepada kura-kura yang 

disampaikan berulang kali. Kura-kura sambil 

tersenyum meneruskan usahanya. 

“Jalan pelan begitu kapan nyampainya?” 

mendengar teriakan katak, kura-kura 

menambah kecepatan jalannya. “Tuh capek 

khan? Udah, nyerah aja!” kura-kura justru 

menghentikan istirahatnya dan mulai berjalan 

lagi. Begitulah setiap celaan katak membuat 

kura-kura semakin bersemangat membuktikan 

bahwa dia bisa lebih baik. 

 

 “Siput, kamu jangan ikut-ikutan si kura-

kura! Jalanmu merayap pelan gitu mana 

mungkin bisa memanjat!” Siput yang 

sebenarnya tertarik mengikuti jejak kura-kura 

mengurungkan niatnya. 

Kura-kura terus merangkak memanjat 

dinding sumur, makan dedaunan yang tumbuh 

di dinding sumur, hingga akhirnya mencapai 

mulut lubang sumur. Dia melongok ke dalam 

lubang dan berteriak “Hei katak dan 

siput…Naiklah! Di sini pemandangan bagus, 

terang dan hawanya segar. Kalian pasti bisa 

memanjat ke sini!” 

“Ogah kura-kura…! Kamu mau tanggung 

jawab kalau aku terpeleset dan jatuh?! Hei 

siput…Jangan dengar si kura-kura…Memanjat 

ke atas tidak semudah yang dia bilang,kamu 

pasti tidak bisa!” 

 

RENUNGAN : 

Dalam kehidupan ada tiga macam orang, 

yaitu pemenang, pencela dan pecundang. 

Pemenang selalu berusaha bergerak menjadi 

lebih baik. Celaan yang diterima membuatnya 

semakin semangat membuktikan bahwa dia 

lebih baik dari itu. Seorang pecundang tidak 

pernah memulai berbuat apa-apa karena takut 

dicela. Sedangkan si pencela tidak pernah 

mencapai apa-apa kecuali berhasil menakuti 

pecundang. 

Sang PEMENANG adalah yang selalu 

BERGERAK menuju KEMENANGAN. CELAAN 

membuatnya semakin SEMANGAT 

membuktikan KEMENANGANNYA.Sang 

PENCELA hanya bisa MENAKUTI 

PECUNDANG. 
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emasuki era abad 20 kemajuan di 

bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi telah membawa umat 

manusia menuju perjalanan antariksa yang 

mempesona. Perjalanan ke antariksa 

menimbulkan pengertian yang lebih dalam 

tentang alam semesta dan membuka jalan bagi 

eksplorasi lebih mendalam terhadap sistem tata 

surya. 

Dengan penerbangan bersejarah 

mereka yang menggunakan pesawat mesin 

pertama pada 17 Desember 1903, pelopor 

penerbangan Amerika adalah Oliver dan Wilbur 

Wright telah menangkap imajinasi dunia dengan 

mewujudkan impian lama manusia untuk 

terbang ke ruang angkasa. Kurang dari 66 

tahun kemudian, dunia menyaksikan Neil 

Amstrong menjadi orang pertama yang berjalan 

di bulan. 

Pada tanggal 21 Juli 1969, Neil Amstrong 

salah seorang dari ketiga anggota awak Apollo-

11 menginjakkan kakinya di bulan dan 

mengirimkan pesan melalui radio ke bumi 

dengan pernyataan: “Elang telah 

mendarat…Satu langkah kecil bagi manusia, 

satu lompatan raksasa bagi umat manusia.” 

(The Eagle has landed … One small step for 

man, one giant leap for mankin). 

Antara 1969-1972, para astronot 

Amerika Serikat melakukan sejumlah 

pendaratan di bulan dengan membawa contoh 

tanah dan bebatuan bulan yang menambah 

kekayaan teknologi bagi yang bersangkutan. 

Petualangan di bulan tersebut merupakan salah 

satu dari riset antariksa yang dipelopori oleh tiga 

M 

| Kolom Techno 
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orang terkenal sebagai “Bapak Penerbangan 

Antariksa” yaitu Robert Goddard (USA), 

Konstantin Tsiolkovsky (Rusia) dan Herman 

Oberth (Jerman). 

Pada tahun 1930-an, seorang tokoh 

dominant dalam riset antariksa Wernher Von 

Braun dari Jerman menjadi kepala program 

pengembangan roket Jerman, tetapi impiannya 

tentang perjalanan ke antariksa kandas oleh 

tuntutan persenjataan bagi Jerman-Nazi. 

Pada tahun 1942, dibawah pimpinan Von 

Braun, para ilmuwan roket Jerman 

mengembangkan peluru kendali A4 yang lebih 

dikenal sebagai V2. ribuan 

Rusia meluncurkan satelit yang pertama 

di dunia dengan nama Sputnik I pada tanggal 4 

Oktober 1957. AS kemudian menyusul dengan 

meluncurkan satelit pertamanya yang diberi 

nama Explorer I pada tanggal 31 Januari 1958. 

selanjutnya tanggal 12 April 1961 Rusia kembali 

memimpin dengan meluncurkan manusia 

pertama ke angkasa luar yaitu Yuri 

Alekseyevich Gagarin (1934-1968) seorang 

mayor Angkatan Udara Rusia yang meluncur 

dengan kapsul Vostok I. kurang dari sebulan 

Amerika mengikuti dengan melucurkan astronot 

pertamanya Alan B. Shepard dengan Kapsul 

Mercury I. 

Misi Shepard sendiri sebenarnya 

hanyalah penerbangan naik-turun dan tidak 

sampai mengorbit bumi. Rusia menyebut misi 

tersebut sebagai “penerbangan kutu loncat”. 

Amerika Serikat baru berhasil mengirimkan 

pesawat pengorbit pada tanggal 20 Februari 

1962 ketika kapsul Friendship 7 yang diawaki 

oleh Letkol John Herschel Glenn berhasil 

melakukan 3 kali orbit dalam penerbangan 

selama 4 jam 56 meni. Prestasi tersebut masih 

kalah jauh dengan kemajuan yang dicapai 

Rusia pada 6 bulan sebelumnya, ketika Mayor 

German Stephanovich selama 25 jam 18 menit 

dalam kapsul Vostok II. 

Bulan menjadi sasaran berikutnya dari 

kedua Negara maju yang tengah bersaing itu. 

Rusia mengirimkan wahana tak berawak Lunik 

II pada tanggal 14 September 1959. wahana 

tersebut tercatat sebagai wahana buatan 

manusia pertama yang mendarat di permukaan 

bulan. Rusia baru berhasil mendaratkan wahan 

yang mampu melakukan pendaratan lunak (soft 

landing) pada Februari 1966 melalui Lunik IX. 

Setahun kemudian sebuah wahana AS lainnya 

berhasil mengirimkan gambar TV pertama dari 

permukaan bulan. Puncaknya terjadi pada 

tanggal 17 Juli 1969, ketika Neil Amstrong dan 

Edwin Aldrin berhasil mencatatkan namanya 

dalam sejarah sebagai manusia pertama yang 

menginjak permukaan bulan melalui misi 

Apollo-11. misi tersebut dilanjutkan oleh 5 

pendaratan lainnya, yaitu Apollo-12 (November 

1969), Apollo-14 (Februari 1971), Apollo-15 

(Agustus 1971), Apollo-16 (April 1972), dan 

Apollo-17 (Desember 1972). 

 

Sejarah lahirnya pesawat ruang 

angkasa atau biasa kita sebut pesawat ulang 

alik yang merupakan salah satu impian besar 

bangsa Amerika, dan tentu saja telah 

memangkas begitu besar anggaran ekonomi 

negara tersebut. Namun telah menggeser visi 

NASA dan bangsa tersebut dalam mendalami 

dan menemukan jalan untuk menjelajah ruang  
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angkasa  setelah mengalahkan Uni Soviet 

dalam pendaratan di Bulan pada tahun 1969. 

Berikut ini artikel yang dapat salam miztix 

sajikan tentang bagaimana pesawat ruang 

angkasa terlahir, berupa sinopsis "Program 

Pesawat Luar Angkasa NASA". 

 

Sejarah Lahirnya Pesawat Ruang Angkasa 

 

Awal Mula : The  Silbervogel 

Pada akhir  tahun 1930-an, Nazi 

membuat sebuah proyek yang disebut "Amerika 

Bomber", yaitu sebuah upaya membangun 

pesawat yang dapat lepas landas dari Jerman 

kemudian menjatuhkan bom di  daratan  

Amerika. 

Berbagai insinyur, termasuk seorang pria 

bernama Eugen Sanger, mengajukan proposal 

untuk pembuatan sebuah roket  bersayap yang 

disebut Silbervogel (Burung Perak). Ide 

program Sanger dikembangkan dengan 

rumusan  matematika Irene Bredt. 

Rancangan silbervogel dapat 

diterbangkan hingga ke ruang suborbital, 

kemudian turun ke bagian stratosfer. Pada saat 

itu kepadatan udara meningkat sehingga dapat 

menstabilkan tumpangan kendaraan, kemudian 

memantulkan  kembali badan pesawat ke 

ketinggian yang lebih tinggi lagi. Proses ini 

dapat berlangsung secara berulang-ulang, 

sehingga dengan menggunakan silbervogel 

perjalanan melintasi Atlantik dapat dilalui 

dengan waktu yang lebih cepat. 

Pemikiran Nazi tidak hanya berakhir 

pada pembuatan silbervogel saja, ataupun 

proyek Amerika Bomber lainnya. Namun 

konsep dasar pemikiran program silbervogel 

berhasil sampai ke Amerika pada akhir Perang 

Dunia II, ketika Amerika Serikat banyak 

membawa ilmuwan Jerman pada misi yang 

dikenal sebagai operasi Paperclip. Hingga Biro 

Aeronautics dari angkatan laut menjadi sangat 

bersemangat tentang  ide-ide baru yang dapat 

diketahui dan mulai berencana untuk mengejar 

teknologi Jerman. Komite Penasihat Nasional  

untuk Aeronautic (NACA 'the National  Advisory 

Committee for Aeronautics), yang  merupakan 

awal sebelum berdirinya NASA, juga tertarik 

untuk mengembangkan program ini. 

 

Pesawat Ruang Angkasa Amerika 

Penelitian ini akhirnya berlanjut menjadi 

sebuah proyek  yang bonafit, semua yang 

berkepentingan ikut ambil bagian yang 

diantaranya Militer AS, NACA dan NASA yang  

didirikan pada tahun 1958. 

Pesawat roket X-15 adalah salah satu 

hasil proyek pertama yang berhasil dibuat, 

pesawat ini telah dilakukan hampir mencapai 

200 kali penerbangan uji coba dari tahun 1959 

sampai dengan 1968. Yang secara resmi 

dimulai pada ketinggian 62 mil (100 Kilometer), 

pada beberapa kali uji coba. Dan pada tahun 

1967 pesawat X-15 masih memegang rekor 

dunia sebagai pesawat berawak tercepat 
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bertenaga roket, yaitu mencapai kecepatan 

tertinggi 4.520mph (7.274Kph) selama satu kali 

penerbangan. 

Dalam waktu yang  sama, angkatan 

udara AS mengerjakan proyek  pesawat ruang 

angkasa X-20 yang dikenal dengan nama Dyna-

Soar, pesawat ini didesain mirip dengan 

pesawat ruang angkasa pada saat  ini, yang 

direncanakan untuk berbagai keperluan 

termasuk pengintaian dan pemeliharaan satelit. 

Namun pada akhirnya sebelum Dyna-Soar 

rampung dibangun, pada tahun 1963 proyek 

pembangunannya harus dihentikan. 

Pengembangan X-20 bersama dengan pesawat 

lain seperti HL-10 membantu meletakkan dasar 

untuk program perancangan pesawat ruang 

angkasa segera sesudahnya. 

 

Sebuah Visi Untuk Eksplorasi Ruang 

Angkasa   

Seperti akhir tahun 1950-an, pesawat 

ruang angkasa semakin dipandang dan dapat 

digunakan sebagai kunci kemampuan suatu 

bangsa dalam mengakses, mengeksplorasi dan 

melakukan eksploitasi  di ruang angkasa. 

Pentingnya pemahaman tersebut 

dikokohkan oleh prinsip yang dikeluarkan oleh 

insinyur Jerman yang disebut "Von Braun 

Paradigm". Von Braun datang ke Amerika 

berdasarkan operasi paperclip dan segera 

membuat program roket program pemerintah. 

Eksplorasi ruang angkasa dalam 

paradigma Braun, harus melibatkan langkah-

langkah urutan sebagai berikut : mengirim 

manusia ke ruang angkasa, mengembangkan 

pesawat ruang angkasa dan dapat digunakan 

kembali, mengembangkan akses ke ruang 

angkasa dengan proses lebih murah dan lebih 

mudah, menggunakan pesawat ruang angkasa 

untuk membangun stasiun ruang angkasa, 

menghuni stasiun ruang angkasa dan 

menggunakannya sebagai dasar dari mana 

untuk memulai ekspedisi berawak ke bulan dan 

berlanjut ke Mars. 

 

Segera Mendarat Ke Bulan 

 

Bulan 

Pada awal perkenalan ruang angkasa, 

Uni Soviet memberikan dua kekalahan yang 

sangat telak kepada Amerika Serikat secara 

berurutan. Yang pertama Soviet meluncurkan 

satelit buatan pertama di dunia yang bernama 

Sputnik di tahun 1957, kemudian mereka 

menempatkan manusai pertama di ruang  

angkasa Yuri Gagarin pada bulan April 1961. 

Menanggapi tantangan Soviet, presiden  

John F. Kennedy menetapkan rencana yang 

sangat berani pada Mei 1961. Untuk 

menempatkan manusia di bulan, dan 
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mengembalikannya dengan selamat pada akhir 

tahun ini. 

Maka dimulailah program Apollo, 

perlombaan habis-habisan ke bulan yang 

didorong oleh Amerika Serikat untuk 

melewatkan beberapa langkah paradigma Von 

Braun, karena dengan anggapan kemajuan 

pesat adalah sebuah esensi. Pengembangan 

pesawat ruang angkasa itu kembali 

memprogram ulang dukungan ulang kendaraan 

usang seperti kapsul. 

 

Apollo Berakhir Dan Program Pesawat 

Ruang Angkasa Dimulai 

Program Apollo berhasil, ketika Neil 

Amstrong menginjakkan kaki di bulan pada 20 

Juli 1969. Setelah mengalahkan Soviet ke bulan 

NASA membutuhkan tujuan baru. 

Pada awal tahun 1969, presiden Richard 

Nixon telah membentuk kelompok tugas ruang 

angkasa untuk membantu NASA menentukan 

arah tujuan Apollo. Pada bulan september 

tahun tersebut, tim menyampaikan laporannya, 

yaitu merekomendasikan kembali paradigma 

Von Braun namun telah sedikit dirubah menjadi 

beberapa mode : Pesawat Ruang Angkasa, 

Stasiun ruang angkasa, perjalanan ke bulan 

dengan awak, dan akhirnya misi berawak ke 

Mars. 

Presiden Nixon tidak senang dengan 

rekomendasi ini. Karena Presiden berpikir 

rencana tersebut terlalu mahal untuk anggaran 

NASA yang telah memotong secara besar 

anggaran Federal $USD 5,9 Milyar atau 4,4% 

anggaran Federal pada tahun1966, kemudian 

$USD 4,25 Milyar (2,3% dari anggaran Federal) 

pada tahun 1969. Jadi ia memusatkan pada 

satu aspek program paradigma Von Braun, 

sedikit melupakan hal yang  lain. Sementara 

pada tahun 1972 pendanaan NASA terus 

menyusut, Presiden Nixon hanya memberikan 

sebesar $USD 3,4 Milyar (1,6% dari anggaran 

Federal). 

 

Lahirnya Pesawat Ruang Angkasa Atau 

Pesawat Ulang Alik 

Visi asli NASA yang sebenarnya untuk 

pembuatan pesawat ruang angkasa dapat 

sepenuhnya kembali berjalan, pesawat dua 

tingkat yang akan di uji cobakan secara dua 

tahap. Hipersonik pesawat ruang angkasa 

bersayap tahap pertama yang akan membawa 

pengorbit dipunggungnya, hingga ketinggian 

setidaknya 50.000 kaki (15.240 meter). Tahap 

pertama ini akan terbang kemudian kembali ke 

Bumi dan akan mendarat seperti pesawat pada 

umumnya, sementara pengorbit terus melaju ke 

ruang angkasa. 

Dengan cara ini masalah anggaran terus 

terjadi, akhirnya NASA merancang sistem 

shuttleseperti yang ada pada saat ini, yaitu 

pengorbit dikirim sangat tinggi oleh dua 

reusable solid rocket booster. Demikian pula 

masalah pendanaan masih terjadi dari badan 

pengembangan pesawat ruang angkasa 

generasi kedua, meninggalkan NASA untuk 

mengoperasikan pesawat selama 30 tahun. 

Namun pada tahun 2011 NASA tidak 

berpikir mereka akan menerbangkan pesawat 

ruang angkasa dengan teknologi tahun 60-an 

dan 70-an. Pesawat ruang angkasa pertama 

bernama Enterprise, diluncurkan pada bulan 
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september 1976. Kemudian perusahaan 

membuat beberapa peluncuran penerbangan 

pada tahun 1977, sayangnya tidak ada satupun 

yang mencapai ruang angkasa. Namun, 

pengorbit kedua berhasil diluncurkan secara off-

line. Columbia diluncurkan pada 12 April 1981, 

dan sisanya adalah sejarah. Dan setelah 

Atlantis diluncurkan pada 8 Juli 2015 kemarin, 

manambahkan catatan baru dalam sejarah 

pengembangan pesawat ruang angkasa atau 

pesawat ulang alik. 

 

Demikianlah sekilas informasi yang 

merupakan rangkuman atau sinopsis mengenai 

lahirnya sebuah pesawat ruang angkasa hingga 

saat ini. Dimulai dari ditemukannya roket yang 

dapat diadopsikan terhadap sebuah pesawat 

oleh Nazi, hingga berdirinya badan 

pengembangan pesawat ruang angkasa di  

Amerika (NASA). Semoga artikel ini dapat 

menambah wawasan pembaca sekalian. 

 

Teknologi di Balik Pesawat Penjelajah 

Antariksa 

 

Pesawat Orion (NASA) 

 

Lembaga antariksa Amerika Serikat, 

NASA, tengah mengembangkan pesawat 

generasi terbaru yang diharap bisa membawa 

manusia ke antariksa terjauh yang belum 

pernah dilakukan pada penerbangan antariksa 

sebelumnya. Pesawat itu diberi nama Orion. 

Dibutuhkan biaya Rp 870 triliun untuk 

membangun pesawat ini, yang masih dalam 

tahap uji coba. Biaya itu digunakan untuk 

membekali pesawat Orion dengan teknologi 

terkini. 

Pesawat ini memiliki dua ruang utama 

untuk para awak pesawat. Yang pertama 

adalah conical Crew Module (CM) dengan 

bentuk kerucut dan dan dapat memuat hingga 

empat awak. Kedua, ada ruang cylindrical 

Service Module (SM) berbentuk silinder. Kedua 

ruang ini dibuat berdasarkan teknologi pada 

Apollo yang telah mengorbit pada tahun 1967 

dan 1975. 

Kaca pada ruang kokpit tersebut 

menggunakan sistem kontrol digital yang 

diadopsi dari Boeing 787 Dreamliner. Dengan 

teknologi ini, para astronot dapat memantau 

seluruh kinerja sistem pesawat dalam satu 

layar. Selain itu, pesawat ini memiliki fitur auto 

dock yaitu fitur yang memungkinkan awak 

mengambil kendali penuh dalam keadaan 

darurat. 

Ada pula ruang kabin yang disebut Deep 

Space Habitat. Ia memiliki perlindungan termal 

dan sistem avionik pesawat sehingga 

penumpang akan terhindar dari suhu panas 

pesawat ketika melewati atmosfer. 

Kandungan udara dalam kabin ini juga 

sangat diperhitungkan. Dalam pesawat ini, 

tekanan oksigen dan nitrogen akan berada 

pada 101.3 kilopascal (kPa) atau 14,69 psi yang 
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setara dengan tekanan udara bumi di sekitar 

laut. 

Sehingga, ketika pesawat ini mendarat di 

permukaan laut, penumpang yang berada di 

dalamnya tidak akan mendapat tekanan yang 

berbeda yang dapat membahayakan kondisi 

fisik mereka. 

Pesawat ini dibuat dengan kandungan 

lithium aluminium pada bagian luar. Kandungan 

ini akan menjadi “selimut” bagi pesawat yang 

melindungi dari kenaikan suhu panas yang 

drastis ketika pesawat mengorbit. Dengan 

menggunakan lapisan ini, daya tahan pesawat 

ini terhadap suhu menjadi lebih baik dari pada 

pesawat ulang alik. 

Selain itu, Orion memiliki sebuah kabin 

yang dapat menjadi penghubung ketika 

pesawat mendarat di stasiun ruang angkasa. 

Kabin ini berfungsi sebagai “koridor” yang dapat 

digunakan oleh awak pesawat untuk memasuki 

stasiun ruang angkasa. 

Kabin tersebut memiliki penutup yang 

terbuat dari fiberglass yang dapat 

mempertahankan sistem tekanan pada 

pesawat. 

Secara keseluruhan, teknologi dalam 

Orion mengadopsi pesawat pendahulunya, 

Apollo. Namun, NASA melakukan berbagai 

pengembangan dan penambahan fitur agar 

dapat bertahan labih lama di ruang angkasa. 
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| Dokumentasi 
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Pertanyaan: 

Mas firman, saya ambar dari jambi. Saya 

senang membaca majalah kekuatan sugesti 

yang mas firman asuh. Isinya memang 

membukan pikiran saya dan memotivasi. Saya 

boleh bertanya sesuatu ya mas, gini mas. Saya 

memiliki pengalaman berpacaran dengan saya 

kira hampir 7 pria, tapi semuanya gagal. Lalu 

bapak saya bertanya ke orang pinter, uztad 

gitu lah mas. Dan katanya,ada yang memagari 

jodoh saya. Nah, bagaimana pendapat mas 

firman tentang situasi saya ini? 

Ambar-Jambi, 081xxxxxx 

Jawab: 

Terima kasih mbak ambar sudah menjadi 

pembaca majalah kekuatan sugesti, dibagikan 

juga kepada teman-teman mbak lainnya ya. 

Situasi seperti yang mbak ceritakan itu, sering 

disebut dipagari jodohnya ya, sebenarnya itu 

bukan Karena ada yang memagari tapi karena 

hasil dari sugesti dalam pikiran mbak sendiri. 

Memang kalau mbak bertanya kepada orang-

orang yang mengaku pinter itu pasti 

jawabannya ada yang memagari, padahal 

kondisi itu akibat dari pikiran mbak. Semakin 

mbak percaya bahwa ada yang memagari 

jodohnya mbak maka situasi seperti ini pasti 

terus berlanjut. Karena itu sekarang, 

berhentilah untuk percaya bahwa ada yang 

memagari jodohnya mbak, ketika mbak sudah 

tidak lagi percaya dengan pagar-pagaran itu 

maka pasti situasi ini berhenti. Lalu mbak mulai 

untuk berpikir dengan benar tentang jodoh 

untuk diri mbak, tentukan jodoh seperti apa 

yang mbak mau. Kemudian berdoalah kepada 

Tuhan untuk segera mempertemukan mbak 

dengan jodoh itu. 

Pertanyaan : 

Saya dulu pernah belajar makrifat mas firman, 

tapi kok tidak pernah bisa menyelesaikan 

syarat-syaratnya, seperti puasa 40hari, lalu 

berendam didalam air, dan banyak lagi. Saya 

mau bertanya mas, bagaimana menurut mas 

firman, apakah memang segitu susahnya 

untuk belajar makrifat ? 

Idang-Cianjur, 

| Curhat Pikiran 
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Jawab: 

Pak idang, pertanyaan anda tentag makrifat ini 

sepertinya baru bisa dipahami kalau anda mau 

belajar kelas platinum selama 3hari ya, tapi 

saya coba berikan gambaran seperti ini. Ketika 

anda ingin mengenal seseorang, ingin sayang 

dengan seseorang maka anda harus tahu 

benar dan utuh tentang orang itu. Sama 

dengan makrifat kepada ALLAH, kita harus 

paham benar bagaimana sifat ALLAH itu, 

bagaimana maha baiknya ALLAH. Dan cara 

mudah untuk memahami Maha Baiknya Allah 

itu dengan menyadari fungsi dalam diri kita, 

bukankah kita ini ciptaannya ALLAH? Nah, jika 

ingin mengetahui nikmat-nikmat ALLAH maka 

harus dimulai dari melihat diri kita sendiri. 

Sebenarnya fungsi syarat2 yang mungkin 

diajukan oleh pembimbing bapak itu adalah 

untuk membuat bapak bersungguh-sungguh 

dalam belajar. 

Pertanyaan : 

Mas firman, saya pernah dibaca oleh 

seseorang yang katanya terapis, saya dilihat 

dari tanggal lahir saya. Kata dia, saya pasti 

mendapat suami yang tanggal lahirnya juga 

ada hitungannya, kalau saya tidak bertemu 

dengan tanggal lahir itu maka hidup saya pasti 

sial. Mohon mas firman penjelasannya, jujur 

saya senang sekali membaca tulisan-tulisan 

mas firman yang menyadarkan saya, bahwa 

semua itu dari pikiran kita sendiri. 

Hasanah-Jakarta, 0817xxxxxxx 

Jawab: 

Mbak hasanah yang baik, sekarang mbak 

hasanah lepaskan semua perhitungan-

perhitungan itu, karena itu justru membelenggu 

diri mbak, karena semua kejadian dalam diri 

mbak itu sepenuhnya akibat dari pikiran mbak 

sendiri. Bukan Karena perhitungan tanggal 

lahir atau perhitungan lainnya, Tuhan itu Maha 

Baik mbak sudah memberikan kebebasan bagi 

mbak untuk memilih pasangan mana yang 

mbak inginkan. Mulai sekarang, lepas ya dari 

perhitungan-perhitungan itu, “Aku tidak akan 

mengubah nasib seseorang sebelum orang itu 

mau mengubahnya sendiri”. Jadi mbak diberi 

hak oleh Tuhan untuk mengubah kehidupan 

mbak, tentu tidak mungkin mbak mengubah 

tanggal lahir mbak kan?. Yang bisa diubah 

adalah pikiran mbak, karena begitu pikiran 

mbak berubah maka pasti hidup pun berubah. 

 

Bagi anda yang memiliki pertanyaan seputar 

kehidupan, bisa mengirimkan ke 

pratamafirman@yahoo.com, atau melalui 

sms/whatsapp/line di 0856.46.000.981 atau 

acc facebook di facebook.com/wahana.sejati 

 

 

 

 

  

45  Kekuatan Sugesti | Edisi Januari 2018 

mailto:pratamafirman@yahoo.com


 
 

 

 

 



 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


