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Saat break sore jam4an waktu kelas 

AMC (Alpha Mind Control) reguler di surabaya 

tanggal 25 Oktober kemarin, saya dihampiri 

seorang bapak yang langsung mengejar saya 

ketika saya selesai shalat. Bapak ini meminta 

waktu ke saya, saya pun meladeni bapak ini 

yang jauh-jauh dari makassar ke surabaya. 

Bapak mengatakan sesuatu “saya merasa 

sadar pak, bahwa saya sudah salah menerima 

dan mengamini sebuah kata-kata dari guru 

spiritual saya bahwa hidup saya ini ya sudah 

memang ditakdirkan seperti ini gak perlu neko-

neko,dilakoni saja,disyukuri. Setelah seharian 

tadi ikut AMC saya menyadari bahwa apa yang 

mas firman katakan jauh lebih benar, bahwa 

hidup saya seperti sekarang karena saya 

memang maunya seperti ini”. Pemikiran guru 

spiritual dari bapak ini mungkin juga sama yang 

melekat di pikiran anda dan kebanyakan orang, 

termasuk anda? 

Saya sering ditemui banyak orang yang 

juga menganggap bahwa sudah inilah takdir 

Tuhan kepada dirinya, kalau sekarang hidupnya 

susah maka ya memang itulah takdir Tuhan 

kepadanya, kalau sekarang beprofesi sebagai 

cleaning service maka ya sudah itulah takdir 

Tuhan. Karena menganggap semua sudah 

ditakdirkan Tuhan, maka akibatnya 

memunculkan ketakutan untuk melawannya, 

namanya juga TUHAN yang menakdirkan, ya 

sudahlah. Benar kan? Tetapi apakah iya, Tuhan 

itu menginginkan makhluknya, menginginkan 

manusia itu hidupnya menderita, hidupnya 

susah? kayaknya ngga deh, Bukankah Tuhan 

itu MAHA BAIK, MAHA PENYAYANG, MAHA 

PENGASIH? 

Anggapan yang saya bilang kurang tepat 

tentang TAKDIR TUHAN membuat banyak 

orang menjadi takut untuk melakukan 

perubahan, sebab sudah diberikan sugesti oleh 

guru2spiritual yang mengatakan “ini sudah 

| Redaksi 
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takdirmu, jadi terimalah dengan ikhlas”. Jujur 

saya menjadi kasihan ketika persepsi seperti itu 

yang banyak disimpan di pikiran masyarakat 

kita, padahal sejatinya TUHAN telah 

memberikan kebebasan bagi setiap manusia 

untuk menjadi apapun yang diinginkan. 

 

Saya sering kali mengambil ayat di 

AlQuran yang mengatakan bahwa “AKU tidak 

akan mengubah nasib suatu kaum sebelum 

kaum itu mengubahnya sendiri”. Dari 

pemahaman ayat ini sangat jelas, bahwa 

TUHAN tidak membuat hidup anda seperti apa, 

melainkan hidup kita sepenuhnya ada di tangan 

kita. Dalam kelas AMC sering saya melihat 

eksperesi kesadaran, ketika memahami bahwa 

ternyata hidup mereka terjadi atas keinginan 

mereka sendiri. Bahkan ada yang tertawa 

menyadari kesalahan dari “program” yang 

mereka percaya selama puluhan tahun 

hidupnya, yang membuat hidup mereka susah. 

Anda harus mulai mau untuk “SADAR” bahwa 

hidup anda itu bukan takdir TUHAN, melainkan 

atas keinginan anda sendiri yang TUHAN 

berikan. 

Seperti kemarin selasa saya ada 

seorang bapak dari Lampung yang memilih 

untuk belajar AMC secara privat, padahal 

sabtunya saya ada kelar reguler. Alasan bapak 

ini agar lebih bebas dan nyaman dalam belajar, 

ya memang kalau privat kan sendirian jadi lebih 

nyaman. Bapak ini mengeluh tentang hidupnya 

yang awalnya membangun bisnis, tetapi 

kemudian jatuh dengan cepat dan keluhan 

lainnya. Lalu ketika saya mulai menyampaikan 

materi dan bertanya tentang diri bapak ini, lalu 

bapak ini menjadi tersenyum lalu berkata, 

“tenyata omongan guru saya dulu salah ya, 

kenapa juga saya mau mengiyakan akhirnya 

hidup saya sekarang jadi seperti ini, saya ubah 

aja pikiran saya mas,wong hidup ini kan hidup 

saya hehe” 

Saya pun menjawabnya “bapak sudah 

mulai sadar nih hehe”. Saat kita meyakini 

bahwa semua hidup ini sudah ditakdirkan 

Tuhan,bahkan saat kesusahan juga takdir 

TUHAN, bukankah itu artinya anda 

menganggap TUHAN itu pemberi kesusahan? 

Padahal TUHAN itu pemberi kebahagiaan dan 

keberlimpahan. Yuk, kita mulai untuk mau 

menyadari sepenuhnya bahwa hidup kita ini 

adalah hasil keinginan kita, dan TUHAN itu 

MAHA BAIK selalu mengabulkan keinginan kita. 

Keinginan berasal dari PIKIRAN anda. Jadi 

HIDUP anda sejalan dengan PIKIRAN anda. 

  

02  Kekuatan Sugesti | Edisi April 2018 



 

 

  



 

  

 
 

 

embuka web di www. 

kekuatansugesti.com saya 

mendapat notifikasi bahwa 

pengunjung web ini meningkat. Iya karena 

kemarin memang majalah kekuatan sugesti 

edisi juni 2016 baru keluar. Saya senang 

ketika anda sering mengunduh majalah 

kekuatan sugesti, lalu membaca dan 

memberikan respon positif ke saya, seperti 

sore tadi selepas berbuka puasa saya 

mendapat telepon dari seorang ibu dari 

majalengka, dia bercerita ke saya “mas 

firman, saya senang membaca majalah 

kekuatan sugesti, isinya benar-benar berbeda 

dan mendidik, juga mencerahkan. Membuka 

pemahaman saya selama ini yang ternyata 

banyak salahnya. Oh ya, mas saya ingin mas 

firman memberikan sugesti supaya hidup 

seseorang itu lebih tenang. Kira-kira apa ya 

mas, saya sering cemas sih”. “Nanti malam 

saya tulis di web kekuatan sugesti bu” jawab 

saya. 

Cemas, takut sering menghantui dalam 

diri setiap orang. Banyak orang merasa cemas 

dalam hidupnya, banyak orang sering takut 

terhadap hidupnya. Kenapa ada orang yang 

merasa cemas? Kenapa ada orang yang 

merasa takut? Bagi anda yang juga sering 

merasa cemas dan takut, cobalah anda 

perhatikan lagi, apa yang membuat anda 

cemas dan takut? Pasti jawabannya karena 

pikiran anda sendiri. Karena anda menyimpan 

sugesti-sugesti yang sudah ada selama ini, 

anda menyimpan sugesti yang berasal dari 

lingkungan, dari buku-buku dari televisi, dari 

lagu. Seperti yang sudah saya tulis di web ini, 

bahwa hidup seseorang itu tergantung 

sugesti-sugesti yang masuk ke dalam dirinya, 

ke dalam pikirannya. Oleh karena itu, kita 

harus cerdas memilih sugesti. Anda bisa baca 

artikel tentang cara cerdas memilih sugesti, 

klik disini 

Oh ya, kemarin waktu pulang kerumah 

mertua saya bertemu dengan keponakan saya 

M 
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yang asik menonton film horor yang baru tuh, 

the conjuring 2, keponakan saya ini masih usia 

4 tahunan, dia menonton bersama kakaknya 

yang sudah kelas 4 SD. Disela-sela menonton 

film itu, adiknya yang masih 4 tahun itu, 

menemui saya “om serem, hantunya serem. 

Terus dia minta antar kekamarnya, sambil 

bilang kalau sendirian nanti setannya muncul 

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

ada adegan figur setan muncul, yang 

keponakan saya lihat ketika adegan remote tv 

bergerak sendiri dan acara tv berubah-ubah. 

Kenapa keponakan ini merasa takut, karena 

sudah mendapat “sugesti” dari film the 

conjuring 2 itu dan tersimpan di pikirannya. 

 

Sama halnya dengan kecemasan, cemas 

terhadap sesuatu, cemas terhadap masa 

depan, cemas terhadap apapun, itu 

sumbernya dari sugesti-sugesti yang pernah 

masuk ke pikiran anda. Seandainya anda 

tidak pernah melihat, mendengar, tentang 

orang jatuh dari lantai gedung tinggi maka 

pasti anda biasa saja ketika berada di 

ketinggian. Kalau kasus ibu majalengka yang 

tadi sehabis buka itu menelpon saya, dia 

cemas tentang suaminya, tentang 

keluarganya. Ketika saya tanyakan, “ibu 

sering lihat sinetron yang cerita keluarga 

berantakan ya”. lalu ibu menjawab “iya mas, 

kok tahu ya”. Sambil tertawa balas ,”pantesan 

bu, makanya ibu jadi cemas seperti ini”. 

Cobalah anda ikuti sugesti saya berikut ini, 

supaya anda lepas dari cemas dan selalu 

tenang, 

“Ketenangan selalu bersamaku, aku 

selalu tenang karena aku menyadari bahwa 

Tuhan itu Maha Baik. Kalau aku cemas, maka 

aku juga menyadari bahwa kecemasan itu 

adalah cara dari Tuhan untuk membuat aku 

tenang kembali. Aku lebih memilih tenang 

saja, aku lebih memilih ikhlas saja dan memilih 

untuk mendiamkan ketenangan dalam diriku, 

ketenangan di setiap nafasku, disetiap denyut 

nadiku”  

04  Kekuatan Sugesti | Edisi April 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Sambil ditemani suara petir diluar 

,saya membuka macbook dan menulis lagi 

di blog ini. Sebelum membuka macbook tadi, 

ada salah satu “prewangan” saya yang 

minta kopi tapi dengan racikan sendiri. 

Sambil ngobrol dengan prewangan itu jadi 

deh, kopi hitam yang saya saring lalu 

dituangkan di gelas yang sudah ada 

susunya. Memang para prewangan saya 

suka minta yang aneh-aneh hehe, tapi 

karena kerjanya selalu bagus ya tentu saya 

turuti saja maunya. Bagi anda yang belum 

belajar AMC (Alpha Mind Control), paragraf 

pembuka saya itu mungkin anda anggap 

sesuatu yang aneh dan lucu, tapi kalau 

sudah memahami AMC maka pasti anda 

juga sering melakukan hal itu :). Judul artikel 

kali ini ada kata “merancang kehidupan”, 

merancang itu artinya merencanakan. 

 

Misalnya anda mau merancang 

perjalanan dari kota A ke kota B, anda 

merancang perjalanannya menggunakan moda 

transportasi apa, lalu anda rancang tanggal 

berangkatnya dan semuanya. Betul kan? Anda 

boleh merancangnya kan, tentu berbeda kalau 

anda tidak merancangnya maka perjalanan 

anda menjadi bingung sebab anda belum 

merancangnya. Nah, sama halnya dengan 

“perjalanan” kehidupan anda, kalau tidak anda 

rancang maka anda bingung menjalaninya. Ada 

sebuah komentar di status facebook saya yang 

mengatakan”manusia tidak bisa menentukan 

jalan hidupnya”, lalu ada teman-teman alumni 

AMC yang mengomentarinya “ikut dulu AMC 

baru paham”. 

Kehidupan kita sesungguhnya bisa 

dirancang, bahkan kehidupan kita bisa diubah 

kalau kita yang mengubahnya. Bukankah ayat di 

kitab suci berbunyi “Aku tidak akan mengubah 

nasib seseorang sebelum orang itu 

| Kekuatan Diri 
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mengubahnya”. Berarti kita memang boleh 

mengubahnya, kita boleh merancang kehidupan 

kita. Jadi ingat waktu sabtu kemarin saya ada 

kelas AMC undangan group di jakarta, saya 

harus kembali ke surabaya pada sabtu 

malamnya dengan menggunakan kereta Argo 

Anggrek Malam, tetapi dari twitter KAI saya 

mendapat info jika ada gangguan di jalur 

cirebon-tegal sehingga kereta menjadi lambat, 

“wah besok minggu ada jadwal kelas privat AMC 

kalau keretanya telat kasihan yang privat” gitu 

pikir saya. Lalu saya diam sejenak dan berbicara 

dengan “syahrini”, si cantik ini bicara ke saya 

“tenang aja nanti perbaikannya selesai begitu 

kita sampai cirebon”. Saya menjadi tenang dan 

tidur saja dijalan. Tepat di semarang saya 

terjaga dan jam menunjukkan pukul 3 pagi. 

“berarti tepat sampai surabaya kalau di 

semarang jam segini” pikir saya, dan 

melanjutkan tidur lagi hehe. Tepat jam 6.30 pagi 

saya sampai di surabaya. 

 

Perjalanan kehidupan sesungguhnya 

memang untuk kita rancang sendiri, dan kitalah 

yang memiliki hak untuk merancangnya. Apa 

yang harus dilakukan supaya kita bisa 

merancang kehidupan kita selalu dalam 

kebaikan, berikut 3 Hal yang Harus Anda 

Lakukan. 

Pertama, Sadarilah bahwa Anda 

adalah Manusia, menyadari diri sebagai 

manusia adalah sesuatu yang penting 

dilakukan oleh setiap manusia. Banyak 

orang, mungkin anda juga belum menyadari 

bahwa diri anda manusia. Sering saya tanyakan 

di awal kelas AMC, “apakah anda semua disini 

manusia?” , Renungkanlah dengan benar bahwa 

diri anda adalah manusia yang diberi hak oleh 

Tuhan untuk merancang hidup anda. Lihatlah 

diri anda, lihatlah bahwa anda adalah manusia. 

Kedua, Kenalilah Diri Anda Dengan 

Benar, setelah anda menyadari diri anda 

adalah manusia maka berikutnya kenali 

diri anda dengan benar, kenali dari ujung 

kepala sampai ujung kaki, apa yang ada 

dalam diri anda, apa yang sudah Tuhan 

berikan kepada anda. Kenali jika anda 

memiliki Pikiran. Maka kenalilah Pikiran anda, 

karena Pikiran anda adalah sumber perubahan 

kehidupan anda. Karena itulah saya membuat 

AMC sebagai satu-satunya panduan untuk 

mengenali, mengontrol dan memaksimalkan 

Pikiran. Sehingga setiap manusia bisa 

memahami dan menggunakan Pikirannya untuk 

merancang kehidupannya. 

Ketiga, Tentukan Tujuan Hidup 

Anda, banyak orang tidak memiliki tujuan 

hidup, banyak orang tanpa disadari saat 

ini sedang bingung tentang arah 

hidupnya, kalau anda tidak memiliki 

tujuan dalam hidup maka menjadi sia-sia 

hidup anda. Itu sama seperti anda keluar 
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rumah tetapi tidak tahu mau kemana, anda 

hanya berjalan mengikuti jalan tetapi tidak tahu 

mau jalan kemana? Bukankah itu perbuatan 

yang sia-sia? Maka sekarang cobalah 

merancang tujuan hidup anda, merancang 

tujuan hidup adalah bentuk bersyukur kepada 

Tuhan yang sudah memberikan anda 

kesempatan hidup di dunia ini. 

Nah, saatnya anda merancang kehidupan anda 

dengan baik, hidup anda hanya sekali maka 

harus anda manfaatkan kesempatan luar biasa 

dari Tuhan ini. Jangan sia-siakan hidup kita, 

rancanglah kehidupan ini dengan sebaik-baik 

rancangan. Kalau anda mengakui bahwa Tuhan 

itu Maha Baik maka saatnya anda juga 

memanfatkan kebaikan yang sudah Tuhan 

berikan kedalam diri kita semua. 
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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 

S 
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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 

 

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 

:Firman Pratama: (pakar bawah sadar) 
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harus mulai memperluas pemahaman 

tentang HIPNOTIS agar bisa keluar dari kotak 

sempit pikiran anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

   

 

 

    

 

  

ari ini membaca sebuah berita 

tentang seorang perempuan yang 

bunuh diri karena ditinggal 

pacarnya, bunuh diri karena putus asa. 

Banyak orang melakukan tindakan bunuh dri 

karena merasa tidak ada jalan lagi dalam 

mendapatkan keinginannya. Dan persoalan 

cinta itu memang membuat banyak orang lupa 

atas akal sehat, sering disebut cinta itu tidak 

ada logika. Oh ya, baru-baru ini ada berita 

order fiktif gojek  yang dilakukan oleh seorang 

perempuan terhadap seorang pria yang 

katanya tidak jadi dinikahi, lalu si perempuan 

ini mengirimi order gojek ke kantor prianya 

secara bertubi-tubi, aneh ya memang. Putus 

asa karena cinta lalu melakukan hal-hal yang 

justru merugikan diri sendiri, itulah cinta. 

 

Kalau cinta bertepuk sebelah tangan, 

biasanya segala hal dilakukan sampai ke 

tindakan yang terlihat tidak masuk akal. 

Apalagi ketika si pujaan hati benar-benar 

menolak cinta kita, baik ini laki-laki atau 

perempuan biasanya merasa sedih, lalu 

merasa dunia itu hancur sampai sakit bahkan 

ya tadi itu ada yang mau bunuh diri. Saya 

sering membaca bukan hanya perempuan 

yang merasakan persoalan cinta, para lelaki 

juga pernah bahkan sering mengalami patah 

H 

| Alpha Telepati 
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hati, ditinggal nikah. Rasanya memang sakit 

ya hehe. Tapi apakah iya dengan semua 

persoalan cinta itu membuat akal sehat kita 

hilang, lalu bertindak yang merugikan? 

Sepertinya jangan dulu ya. 

 

Tulisan saya kali ini ingin berbagi solusi 

bagi anda yang memang memiliki persoalan 

cinta, misalnya ditinggal kekasih pergi, ditolak 

cintanya, merasa hanya bertepuk sebelah 

tangan atau masih awal mau pe-de-ka-te 

dengan target, seperti yang tadi pagi 

menghubungi saya. Seorang gadis dari 

palembang, dia menelepon saya lalu cerita ” 

mas firman, terima kasih kekasih saya kembali 

dan mau menikahi saya, setelah 6 bulan saya 

kerjakan alpha telepati sesuai saran mas 

sambi ngerepotin mas firman juga, makasih 

mas, nanti saya mau ajak suami untuk belajar 

AMC biar kita hidupnya sukses”. 

Mbak ini dulu banyak sekali curhat ke 

saya melalui whatsapp tentang kondisi 

hubungan percintaannya, bahkan sudah 

mengatakan putus asa ingin mengakhiri hidup 

saja, lalu saya sarankan untuk membeli buku 

alpha telepati supaya bisa memahami 

bagaimana caranya menarik kekasihnya yang 

pergi. Saya sempat memberikan saran untuk 

mencari laki-laki lain, tapi menurut dia ya dia 

maunya dengan kekasihnya itu (baca: cinta 

mati). Iya seperti itulah memang namanya 

cinta, lalu setelah buku sampai dia mau 

memahami, terkadang bertanya lalu saya 

berikan arahan dan ajaibnya tadi memberikan 

kabar jika kekasihnya sudah kembali. Sesuai 

ya dengan judul artikel ini, stop putus asa 

karena persoalan cinta, karena masih ada 

jalan keluarnya. 

 

Alpha telepati ini sebenarnya saya buat 

sebagai metode untuk mempengaruhi orang, 

artinya untuk keperluan apapun, termasuk 

juga dalam urusan cinta, urusan asmara. 

Daripada pergi ke paranormal, spiritual dan 

orang-orang “yang ngaku” pinter, bukankah 

lebih baik kita manfaatkan saja potensi diri 

yang sudah Tuhan berikan ini. Banyak juga 

yang awalnya dicuekin oleh pasangannya 

akhirnya menjadi disayang lagi, atau sedang 

mengincar seseorang tapi kelihatannya kok 

dingin-dingin saja setelah dipengaruhi dengan 

alpha telepati akhirnya berubah 180 derajat 

menjadi perhatian.  

  

Jadi, jangan terburu untuk mengatakan 

tidak ada jalan, jangan terburu mengatakan 

saya sudah melakukan semua cara atau mau 

putus asa dengan persoalan cinta anda ya. 

Masih ada jalan keluarnya, Tuhan itu Maha 

Baik karena selalu memberikan kemudahan 

dibalik sebuah kesulitan, asalkan anda mau 

berusaha.  
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Ingin Hubungan Suami Istri Lebih Hot? 
Perbaiki Pikiran Anda 

 
ubungan suami istri adalah sebuah 

aktivitas yang sangat diperlukan 

dalam sebuah kehidupan rumah 

tangga, kualitas dari hubungan suami istri ini 

menentukan kualitas dari kehidupan rumah 

tangga seseorang, tingkat harmonisnya, 

tingkat kepercayaan, tingkat cinta, tingkat 

kebahagiaan, dan lainnya. Bagi anda yang 

sudah menikah pasti setuju dengan pendapat 

saya ini. Bagi sebagian orang (kecil) mungkin 

tidak terlalu mempermasalahkan kenikmatan 

dalam hubungan suami istri, tapi sebenarnya 

kenikmatan dalam hubungan suami istri 

adalah kenikmatan yang dicari oleh kedua 

belah pihak, baik laki-laki dan perempuan, 

bukan hanya hak suami tetapi juga hak istri, 

setuju kan? Kenikmatan hubungan seksual 

bukan disebabkan dari fisik semata, misalnya 

karena bentuk tubuh. Tetapi lebih banyak 

disebabkan oleh PIKIRAN.  

H 

| Hipnoterapi 
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Beberapa hari ini, sampai tadi siang 

saya menerima klien dengan masalah yang 

berkaitan hubungan seksual. Entah kenapa, 2 

minggu ini saya sudah menerima 5 klien (4 

laki-laki, dan 1 perempuan)dengan masalah 

seperti ini, hehe..(sambil mikir, apa yang 

menarik mereka ya). Ada yang mengalami 

masalah kejenuhan dalam hubungan suami 

istri, ada yang mengalami masalah susah 

“berdiri” hehe..Ada juga yang mengalami tidak 

merasa terangsang lagi melihat istri. 

Mengatasi-masalah-suami-istri 

Mungkin anda ada yang mengalami 

masalah serupa, lalu menyelesaikan masalah 

itu dengan mengkonsumsi obat agar kembali 

bergairah. Menurut saya, sebagai seorang 

pakar di bidang pikiran, maka saya berani 

mengatakan bahwa kalau masalah hubungan 

seksual ini tidak disebabkan oleh masalah fisik 

maka anda tidak memerlukan obat, lalu apa 

yang diperlukan? yang diperlukan adalah 

memperbaiki pikiran anda, sebab pikiran 

andalah yang membuat anda menjadi “lemah” 

dalam melakukan hubungan suami istri. 

Ada seorang klien, suami usianya 

4otahunan, dia mengeluh menjadi susah 

untuk terangsang lagi dengan istrinya,sudah 

satu tahun menurutnya, beliau akhirnya ke 

dokter dan disarankan mengkonsumsi 

suplemen, tetapi hasilnya sama saja. Ketika 

menemui saya, maka saya seperti biasa, 

bertanya kepada suami ini, mencoba lebih 

dekat, saya pun menuruh suami ini untuk 

rileks di kursi terapi saya. 

 

Obat-kuat-seks 

Setelah mencoba mengenali beliau, 

akhirnya saya menemuka sebuah masalah 

yang membuat bapak ini tidak bergairah 

dengan istrinya. Anda tahu kenapa?hanya 

masalah potongan rambut istrinya. Entah 

kenapa, istri bapak ini memilih untuk 

memperpanjang rambutnya,sedangkan 

sebelumnya selalu memotong pendek 

rambutnya. Dan suami ini lebih bergairah 

ketika melihat istrinya rambut pendek. Suami 

ini pun selama ini tidak menyadarinya, baru 

setelah bertemu saya menyadari, “oh ya, mas 

firman, dulu istri saya itu pendek rambutnya 

seksi gitu, tapi sekarang malah panjang gitu, 

saya jadi ill feel” 
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membuat-hubungan-sex-hot 

Nah..ini menjadi penyebab suaminya 

susah untuk terangsang, susah untuk 

bergairah. Masalah yang terlihat sepele, tetapi 

ternyata berdampak yang besar untuk 

kehidupan. Suami ini tidak tahu dan tidak 

merasa bahwa masalahnya hanya bersumber 

dari rambut. Ketika Pikiran suami ini terinstal 

program bahwa, istri dengan rambut pendek 

adalah istri yang penuh dengan gairah, maka 

ketika istrinya berambut panjang gairah 

menurun bahkan hilang. Karena kebetulan 

istri dari suami ini ikut, dan saya sampaikan 

kepada istrinya bahwa masalah rambut, maka 

istrinya pun mau untuk memotong rambutnya, 

karena istrinya pun memperpanjang rambut 

juga ingin terlihat cantik dimata suami. Tetapi 

ternyata sebaliknya.  

Hubungan suami istri butuh kondisi 

PIKIRAN yang rileks dan santai, jika kondisi 

PIKIRAN dalam keadaan terbebani, atau 

sedang ada masalah, maka kualitas 

hubungan suami istri akan menurun. Sebelum 

anda mencari obat, coba kenali dulu PIKIRAN 

anda, bila masalah berlanjut bisa 

menghubungi saya :) 
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Biografi Sandiah "Ibu Kasur" - Tokoh 

Pendidikan Indonesia 

 

Siapa yang tak kenal Bu Kasur? Ia 

adalah salah satu perempuan yang 

sangat dikenal luas kususnya anak 

anak di zamannya. 

Nama asli bu Kasur adalah 

Sandiah, seorang seniman dan tokoh 

pendidikan Indonesia. Selain mencipta 

lagu dan tampil di berbagai panggung 

acara televisi dan siaran radio, ia juga 

mengelola lima Taman Kanak-kanak 

“Mini” Pak Kasur. 

Beliau lahir di Batavia, Hindia 

Belanda, pada 16 Januari 1926. Bu 

Kasur adalah tamatan Meer Uitgebreid 

Lager Onderwijs (MULO). 

Ia mendapat julukan Ibu Kasur 

karena suaminya, Soerjono, dipanggil 

Pak Kasur. Ia dan suaminya bertemu 

karena sama-sama anggota 

Kepanduan Indonesia. Mereka 

menikah di Yogyakarta pada tanggal 

29 Juli 1946 dan dikaruniai lima anak: 

Sursantio, Suryaningdiah, Suryo 

Prabowo, Suryo Prasojo, dan Suryo 

Pranoto. 

Bersama Pak Kasur pula, ia 

menjadi pembawa acara Taman Indria 

di TVRI dan juga pendiri TK Mini di 

Jakarta yang berlokasi di kawasan 

Cikini (sekaligus rumah tinggal Bu 

Kasur), Cipinang Indah, Pasarminggu, 

Kemang Pratama di Jakarta, dan 

Banjar Tangerang. Ketika televisi 

swasta muncul pada awal 1990-an, Ibu 

Kasur tampil dalam acara kuis Hip Hip 

Ceria di RCTI. 

Beberapa lulusan TK Mini yang 

terkenal adalah mantan presiden 

Megawati Soekarnoputri, Guruh 

Soekarnoputra, Hayono Isman dan 

Ateng. TK ini didirikan pada tahun 

1965. 

Semula TK itu berada di 

rumahnya di Jln. H. Agus Salim 

dengan Taman Kanak-kanak, Taman 

Putera, dan Taman Pemuda. Namun, 

Taman Putera dan Taman Pemuda 

tidak dikembangkan, bahkan ditutup. 

Untuk menampung anak-anak dari 

berbagai kelompok umur, TK Mini 

dibagi dalam tiga jenjang, yaitu “Parkit” 

untuk anak usia tiga tahun, “Kutilang” 
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untuk anak empat tahun, dan 

“Cendrawasih” untuk anak lima tahun. 

Di samping sebagai pendidik 

dan pemerhati anak-anak, Ibu Kasur 

juga dikenal sebagai pencipta lagu 

anak-anak. Karyanya antara lain 

berjudul Kucingku, Bertepuk Tangan, 

dan Main Sembunyi. Ibu Kasur sering 

menjadi pembicara seminar-seminar 

yang berhubungan dengan dunia 

anak. Memimpin Yayasan Setia Balita 

yang memiliki lima buah taman kanak-

kanak di Jakarta, pun dia sanggup. Ia 

juga sempat menjadi pengasuh 

sebuah rubrik di majalah anak-anak 

Bocil. Berbagai penghargaan termasuk 

dari dunia internasional pernah 

diterimanya. Sebut saja Bintang 

Budaya Parama Dharma dan predikat 

pembawa acara anak-anak legendaris 

dari sebuah stasiun televisi. 

Ibu Kasur meninggal di Rumah 

Sakit Cikini, Jakarta, pada tanggal 22 

Oktober 2002 (pada umur 76 tahun) 

akibat serangan stroke. Ia 

dimakamkan di samping makam Pak 

Kasur di Desa Kaliori, Kalibagor, 

Banyumas, Jawa Tengah. (sumber: 

Wikipedia) 

 

 

 

 

Bu Kasur: Tokoh, Pendidik dan 

Pencipta Lagu Anak 

 

Sandiah mulai dikenal sebagai 

Ibu Kasur setelah mengasuh Taman 

Putra dan Taman Pemuda di Jakarta 

bersama suaminya, Pak Kasur. 

Mereka menikah ketika mengungsi di 

Jogjakarta pada 29 Juli 1946. 

Panggilan Kasur berasal dari kata Kak 

Sur, sebutan akrab Pak Kasur yang 

bernama asli Suryono. Ibu Kasur 

tamatan Meer Uitgebreid Lager 

Onderwijs (MULO) di akhir tahun 1930-

an. Setelah Pak Kasur meninggal, 

lembaga pendidikan anak itu berubah 

menjadi TK Mini Pak Kasur tahun 1968 

yang kini mempunyai lima cabang di 

kawasan Jabotabek, yaitu di Cikini, 

Cipinang, dan Pasar Minggu 

(ketiganya di Jakarta), serta di Kemang 

(Bekasi), dan Banjar Wijaya 

(Tangerang). 

Jenazah almarhumah 

disemayamkan di rumah duka, Jalan 

Cikini V, Jakarta Pusat. Rumah yang 
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didiami Ibu Kasur tersebut sekaligus 

menjadi Taman Kanak-kanak (TK) Mini 

Pak Kasur yang dikelola almarhumah 

sejak tahun 1968 bersama Pak Kasur-

yang meninggal pada tahun 1992. 

Dikebumikan di Kaliori, Purwokerto, 

Jawa Tengah, Rabu 23/10/02. 

Almarhumah mengidap penyakit gula 

dan darah tinggi. 

Sampai menjelang akhir hayat, 

Ibu Kasur selalu ingin mendidik anak-

anak. Meski belakangan tidak lagi 

langsung mengajar, namun masih 

selalu secara rutin mengunjungi TK 

Mini Pak Kasur. Ia selalu akrab dengan 

anak-anak. Selalu mengajak tos 

kepada anak-anak untuk memberi 

salam. 

Kamis sepekan sebelum 

meninggal, Ibu Kasur masih menemani 

anak-anak dari lima cabang TK Mini 

Pak Kasur bertamasya ke Taman 

Safari, Cisarua, Jawa Barat. Ia masih 

tampak berseri-seri mengikuti acara 

dan sempat berfoto bersama, meski 

harus duduk di kursi roda. Ia terlihat 

gembira dengan wajah cerah. Sama 

sekali tidak terlihat lelah. 

Besoknya, Jumat siang, masih 

mengikuti acara presentasi produk 

obat dengan tema "Sehat di Hari Tua" 

di Hotel Ambhara Jakarta. Minggu 

malam, juga masih menghadiri 

perjamuan perkawinan Seniman, 

Pendiri PT. Kinarya GSP (Guruh 

Soekarnoputra-Sabina). 

Sebagian besar hidup tokoh 

pendidikan anak kelahiran Jakarta 16 

Januari 1926 ini tercurah pada anak-

anak. Selain mencipta lagu dan tampil 

di berbagai panggung acara televisi 

dan siaran radio, ia juga mengelola 

lima Taman Kanak-kanak "Mini" Pak 

Kasur yang berlokasi di kawasan Cikini 

(sekaligus rumah tinggal Bu Kasur), 

Cipinang Indah, Pasarminggu, 

Kemang Pratama di Jakarta, dan 

Banjar Tangerang. 

Sudah banyak alumninya yang 

sudah menjadi orang besar. 

Diantaranya Presiden Megawati, 

Guruh dan Hayono Isman (mantan 

Menpora) serta Ateng (pelawak). Juga 

hampir seluruh cucu bahkan cicit H.M. 

Presiden Republik Indonesia Kedua 

(1966-1988) 

Soeharto, mantan presiden, 

sekolah di TK Mini Pak Kasur. 

TK Mini berdiri sejak 1965 

setelah Pak Kasur bersama 

keluarganya pindah ke Jakarta dari 

Bandung. Pada 1968 Pak Kasur 

purnakarya dari Depdikbud dalam 

kapasitasnya sebagai anggota Badan 

Sensor Film (BSF), Semula TK itu 

berada di rumahnya di Jln. H. Anggota 

PPPKI, DPA dan Menlu RI. 
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Agus Salim dengan Taman Kanak-

kanak, Taman Putera, dan Taman 

Pemuda. Namun, Taman Putera dan 

Taman Pemuda tidak dikembangkan, 

bahkan ditutup. Untuk menampung 

anak-anak dari berbagai kelompok 

umur, TK Mini dibagi dalam tiga 

jenjang, yaitu "Parkit" untuk anak usia 

tiga tahun, "Kutilang" untuk anak 

empat tahun, dan "Cendrawasih" untuk 

anak lima tahun. 

Bu Kasur tidak menganal kata 

bosan berkecimpung dalam dunia 

pendidikan dasar anak-anak. 

Menurutnya, ada kenikmatan tersendiri 

ketika mengamati bagaimana anak-

anak itu berkembang dari hari ke hari. 

Kelucuan, kepolosan anak-anak 

membuatnya lebih 'hidup'. 

Ada dinamika yang membuat 

dirinya bertambah 'kaya'. Seminggu 

sekali diadakan semacam upacara 

bendera untuk memperkenalkan anak 

pada lambang negara. Suatu kali ada 

seorang murid TK yang terlambat 

mengikuti upacara. Si anak tidak mau 

bergabung dan minta pulang karena 

terlambat. Tapi ibunya memaksa 

sampai anak itu menangis. Usut punya 

usut ia terlambat karena mobil harus 

mengantar ayahnya dulu ke kantor. 

"Lalu saya bilang pada si ibu, sifat malu 

datang terlambat itu mestinya 

dipelihara. Usul saya biar nanti tidak 

terlambat, si anak didrop lebih dulu, 

baru bapaknya. Bapaknya 'kan tidak 

menangis kalau terlambat masuk 

kantor? He-he-he ...," ceritanya. 

Tidak jarang Bu Kasur 

mendapatkan persepsi keliru dari 

orang tua murid tentang cara dia 

mengajar. Suatu ketika, di lantai kelas 

ia menebarkan permen dengan 

perintah agar anak-anak memunguti 

permen itu sebanyak-banyaknya. 

Anak-anak pun kontan berebut. "Tahu-

tahu ada ibu yang menunggui anaknya 

sekolah nyeletuk, 'Jangan ikut rebutan 

permen itu, nanti pulang sekolah ibu 

belikan coklat.' 

"Waduh! Lalu saya jelaskan 

pada si ibu bahwa apa yang saya 

lakukan itu untuk melakukan 

observasi, dan hasilnya nanti akan 

saya pakai sebagai bahan untuk 

mengembangkan sifat-sifat positif 

anak. Ketika anak-anak mendapat 

perintah untuk mengumpulkan permen 

sebanyak-banyaknya, ada yang 

mengambil satu-dua, balik lagi, ambil 

lagi. Tapi ada yang kerjanya efisien 

dengan meraup sebanyak-banyaknya, 

lalu ditaruh di ujung kemejanya, baru 

diletakkan di meja saya. Dari situlah 

saya melakukan observasi," terang Bu 

Kasur. Ia juga mengatakan, sistem 

belajar sambil bermain bisa 

mendeteksi secara dini kalau ada 
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kelainan kejiwaan seperti fobi 

ketinggian, fobi lingkungan, atau 

kelainan buta warna pada anak. 

Bahasa Inggris juga diajarkan di 

sekolah TK Mini. Namun, itu sekadar 

pengenalan sifatnya. "Hanya 

seminggu sekali dalam satu jam. 

Tujuannya agar anak terbiasa 

mendengar bahasa yang lain dari 

bahasa ibunya. Biasanya diajarkan 

lewat lagu. Kalau lagunya hafal, lama-

lama artinya juga. Lagu-lagu Pak 

Kasur pun tetap dipakai, karena lagu-

lagu Bapak berpengetahuan," kata Bu 

Kasur. 

Pada tahun 1950-an, bersama 

Pak Kasur, almarhumah mengasuh 

siaran anak-anak di RRI Jakarta. 

Ketika TVRI berdiri pada tahun 1962, 

Ibu Kasur mengasuh acara serupa, 

yaitu Arena Anak-anak dan Mengenal 

Tanah Airku. Pada awal tahun 1970-

an, Ibu Kasur dikenal sebagai 

pengasuh acara Taman Indria di TVRI. 

Ketika televisi swasta muncul, 

almarhumah juga hadir di acara Hip 

Hip Ceria di RCTI. 

Seperti halnya Pak Kasur, Ibu 

Kasur juga dikenal sebagai pencipta 

lagu. Di antara lagu ciptaan 

almarhumah yang terkenal sampai 

sekarang adalah Kucingku, Bertepuk 

Tangan, dan Main Sembunyi. Sekadar 

mengingatkan, inilah lirik awal lagu 

Main Sembunyi : ... Siapa itu di 

belakang pintu/ sedang sembunyi/ 

perutnya gendut, hidungnya mancung/ 

Tentu si Honi. 

Belakangan, dalam kaset 

Pencipta Lagu Anak-anak lagu anak-

anak dari Ibu Kasur, nama Honi 

berubah menjadi Dodi. Dan, rupanya 

nama dalam lagu itu bisa berubah 

sesuai dengan situasi. Asal tahu saja, 

nama Honi diambil dari murid Ibu 

Kasur yang kini berprofesi sebagai 

dokter di Jakarta. 

Tak seberapa banyak memang 

karya lagu ciptaan Bu Kasur 

dibandingkan dengan karya-karya 

suaminya yang mencapai sekitar 140 

lagu. "Tak sampai 20 lagu saya," kata 

Bu Kasur tentang jumlah karyanya. 

Apalagi di usianya yang sudah 

kepala tujuh (lahir 16 Januari 1926 di 

Jakarta), ia nyaris tidak lagi 

memproduksi lagu. Untuk ukuran Lihat 

Daftar Tokoh Perempuan wanita 

seusianya, Bu Kasur masih tergolong 

cukup energik; menerima tetamunya 

yang hampir tiap hari mengalir ke 

rumahnya, terutama orang tua murid; 

masih giat mengikuti pelbagai acara 

(seperti berdarmawisata) yang 

diselenggarakan oleh sejumlah Taman 

Kanak-kanak di bawah Yayasan Setia 

Balita yang dipimpinnya. Ia juga 

menjadi pembicara seminar di 
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berbagai tempat, atau menjadi juri di 

pelbagai lomba kreativitas maupun 

menyanyi Pencipta Lagu Anak-anak. 

Senyumnya yang khas 

mengembang saat pikirannya 

menerawang ke masa hampir empat 

puluh tahun lalu ketika Lihat Daftar 

Tokoh Perempuan, wanita itu masih 

membawakan acara Taman Indria, 

Arena Anak-anak, dan Mengenal 

Tanah Air di TVRI. "Jadi, sejak 1962 

saya sudah menjadi pengasuh acara-

acara itu di TVRI," kenangnya. 

Bu Kasur memang dikenal 

karena mengasuh sejumlah acara 

anak-anak di televisi dan juga radio. 

Dunia anak-anak sepertinya tak bisa 

lepas dari kehidupan Bu Kasur dan 

juga suaminya. Dengan penuh 

kesabaran dan ketulusan, pasangan 

suami-istri itu membimbing anak-anak 

belajar sambil bermain. Juga 

bernyanyi! 

Belajar sambil bermain, 

bermain sambil belajar. Itulah kata 

kunci yang melandasi pola pikir dan 

pola tindak yang senantiasa dihayati 

dan dilaksanakan hingga sekarang 

dalam mengelola sekolah Taman 

Kanak-kanaknya. "Lagu Sayang 

Semua, misalnya, itu mengandung 

unsur pembelajaran sekaligus 

pendidikan meski sederhana. Lagu itu 

lahir karena saya ingin mengajar anak-

anak mengenali dan menanamkan 

rasa cinta kepada anggota keluarga 

sambil memperkenalkan angka-

angka," tutur Bu Kasur sambil 

mengaku terkejut campur bahagia 

ketika pihak PT Unilever memberikan 

semacam royalti kepadanya karena 

lagu itu dipakai sebagai jingle atau 

theme song dalam salah satu iklan 

susu mereka. 

Kesederhanaan, demikian Bu 

Kasur, memang mutlak menjadi 

karakteristik Pencipta Lagu Anak-

anak, lagu anak-anak. Sederhana 

lagunya, sederhana syairnya. Sampai-

sampai Bu Kasur berusaha sebisa 

mungkin menghindari pemakaian huruf 

"r" pada syair-syair lagunya seperti 

dipesankan dan dilakukan mendiang 

Pak Kasur. "Alasannya, huruf 'r' itu 'kan 

termasuk huruf yang relatif sulit di lidah 

anak-anak," terang Bu Kasur. 

Semangat hidup maupun 

dedikasinya terhadap dunia anak-anak 

terus menggebu sampai pada tahun 

1992 obor spirit yang menyala-nyala itu 

nyaris padam tak berbara ketika sang 

suami tercinta dipanggil menghadap 

Tuhan. Lihat Daftar Tokoh Perempuan, 

wanita keturunan Jawa itu terpuruk. 

Setahun lamanya, nyaris tak ada yang 

ingin dilakukannya. "Saya kehilangan 

semangat," tutur Bu Kasur. 
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Bahkan selama sang suami 

menderita sakit sebelum meninggal 

pun, ia sudah memutuskan berhenti 

dari seluruh kegiatannya di berbagai 

program televisi asuhannya serta 

kegiatan lain. "Semua waktu, tenaga, 

dan perhatian saya curahkan hanya 

untuk merawat Pak Kasur," ujar nenek 

sebelas cucu ini. 

Untunglah, kelima putra-

putrinya - Sursantio (lahir 1948), 

Suryaningdiah (1950), Suryo Prabowo 

(1951), Suryo Prasojo (1958), dan 

Suryo Pranoto (1962) - terus 

memompa semangatnya untuk 

bangkit. Begitu juga sobat, handai 

tolan, maupun para orang tua murid 

dan para guru sekolah TK-nya. Mereka 

silih berganti mencoba membongkar 

kebekuan Bu Kasur agar kembali 

meneruskan perjuangannya yang telah 

dirintis bersama Pak Kasur. 

Bu Kasur sendiri sebenarnya 

tak pernah bermimpi kalau sebagian 

hidupnya bakal tertumpah untuk anak-

anak. Sebagai anak sulung dari lima 

bersaudara, dia memang menerima 

kewajiban mengurus adik-adiknya. 

"Apalagi saya ini enggak punya latar 

belakang disiplin ilmu tertentu. Kalau 

ada yang bilang saya ini autodidak, 

mungkin ada benarnya, ya?" ujar 

wanita yang mengaku "hanya" lulusan 

sekolah setingkat SMU di zaman 

pendudukan Jepang dulu. 

Semua itu tidak lain berkat 

dorongan Pak Kasur, yang dia anggap 

guru besarnya. "Setelah menikah 

dengan Pak Kasur, saya sering diajak 

terlibat dengan apa yang 

dikerjakannya. Waktu zaman Belanda, 

dia seorang guru HIS. Begitu pula saat 

menjadi pegawai Departemen 

Penerangan dan Pak Kasur sering 

mengumpulkan anak-anak di halaman 

rumah untuk siaran RRI," kata Bu 

Kasur yang menikah setahun setelah 

Indonesia merdeka, 1946. 

Mula-mula memang 

dirasakannya berat ketika ia "dipaksa" 

Pak Kasur untuk menggantikannya 

siaran di RRI setiap kali suaminya 

sedang berhalangan, ke luar kota. 

"'Kamu bisa. Kamu harus bisa, sebab 

kamu mesti bantu saya' kata Bapak. 

Memang saya sempat gemetaran, 

grogi, dan ngomong tersendat-sendat 

waktu pertama kali siaran. Tapi 

syukurlah, lama-lama bisalah," 

kenangnya saat mengawali debutnya 

sebagai pengasuh acara anak-anak di 

media massa elektronik itu. 

Bu Kasur dulu juga bekerja. Ia 

bertemu dengan pemuda Soerjono 

ketika sama-sama menjadi pegawai di 

Kantor Karesidenan Priangan, 

Bandung. "Tapi setelah punya anak, 
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saya minta izin lagi untuk bekerja. 

Tetapi Bapak bilang, 'Boleh, bagus itu. 

Cuma kalau kamu kerja, aku yang di 

rumah. Itu 'kan anak kamu dan anakku, 

masa jadi anak simbok.' Lewat cara itu, 

dia melarang dengan bijaksana. Saya 

enggak jadi marah karena dilarang. 

Maka untuk mengisi waktu, saya 

menulis di majalah anak-anak," cerita 

Bu Kasur yang kini mengasuh salah 

satu rubrik di Majalah Bocil terbitan 

Gramedia Majalah. 

Bijaksana. Itulah konon yang 

menjadi salah satu daya pukau 

pemuda Soerjono bagi pemudi 

Sandiah alias Bu Kasur. Sikap itu pula 

yang menjadi pegangan untuk 

menjalankan fitrah hidupnya hingga 

kini, termasuk dalam mendidik anak-

anak. 

"Saya mencoba 

meneladaninya. Kalau Bapak 

mengkritik atau memberi nasihat 

kepada siapa pun, tidak pernah bikin 

orang sakit hati, menang tanpa 

ngasorake (maksud kesampaian tanpa 

merendahkan martabat orang - Red.). 

Ketika mengkritik sambil menuding-

nuding dengan jari telunjuk, kita sering 

lupa bahwa jari tengah, jari manis, dan 

kelingking mengarah ke tubuh kita. Itu 

sebenarnya mengandung falsafah 

bahwa mengkritik boleh, tapi kita harus 

lebih banyak mawas diri sebelum 

mengkritik orang lain," kata Bu Kasur. 

Satu lagi wejangan suaminya 

yang tak pernah ia lupakan, "Kalau 

manis jangan langsung ditelan, kalau 

pahit jangan serta merta 

dimuntahkan." Maksudnya, kata Bu 

Kasur, kita mesti melihat proses, 

melakukan analisis, membuat 

kesimpulan, baru kemudian 

menentukan sikap dan tindakan yang 

akan dilakukan ketika menghadapi 

suatu peristiwa atau menyelesaikan 

persoalan. 

Penghargaan 

Atas jasanya di dunia 

pendidikan anak-anak, Ibu Kasur 

pernah menerima sejumlah 

penghargaan, antara lain Bintang 

Budaya Para Dharma pada tahun 

1992, penghargaan dari Presiden 

dalam rangka Hari Anak Nasional 

(1988), serta Centro Culture Italiano 

Premio Adelaide Ristori Anno II dari 

Pemerintah Italia pada tahun 1976. 

Terakhir Bu Kasur juga 

mengantungi penghargaan sebagai 

pembawa acara anak-anak legendaris 

di televisi. Penghargaan tersebut 

dipajang di ruang kerja Ibu Kasur. Di 

ruang yang sama terpampang juga 

foto-foto Pak Kasur. Namun, segala 

penghargaan itu, apa pun bentuknya, 
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tidak lantas membuat Bu Kasur puas 

dan berbangga diri, apalagi menepuk 

dada. 

Ia merasa belum apa-apa. Ia 

hanya menjalankan peran sebagai ibu 

dan ingin tetap dekat dengan dunia 

anak. Malah ia berharap ada yang 

dapat melanjutkan perjuangan Pak 

Kasur. Sekarang orang-orang yang 

seperti zaman dulu sudah langka. 

Mereka memang bagus-bagus, tapi 

terlalu berorientasi pada 

komersialisme. Dulu Pak Kasur 

dibilang terlalu idealis. 

Ia mengaku, apa yang dia 

kerjakan sampai saat ini tidak berbeda 

dengan ketika ia mengasuh putra-

putrinya sendiri. "Anak-anak saya didik 

lewat lagu atau tulisan. Saya tekankan 

etika, estetika, Motivator dan Guru  

Etos kerja, dan kreativitas. Kita 

bisa mendidik anak secara lebih 

mudah dengan menggugah kreativitas 

mereka," tutur Bu Kasur. 
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Kehilangan motivasi untuk melakukan 

tugas sehari-hari adalah hal yang sudah biasa- 

terutama jika tugas harian tersebut adalah hal 

yang Anda lakukan secara berulang-ulang dan 

membosankan. Kadang-kadang memutuskan 

untuk berolahraga setiap pagi rasanya seperti 

perang tarik tambang secara mental. Saat 

proyek di tempat kerja sedang macet atau saat 

Anda kehilangan mental kreatifitas Anda, untuk 

terus bekerja membutuhkan disiplin diri. Lain 

kali, jika Anda kehilangan motivasi, gunakanlah 

salah satu dari 10 tips ini untuk menemukan 

kreatifitas Anda kembali untuk membantu 

memacu semangat Anda. 

 

Buatlah daftar hal-hal yang harus dilakukan 

Catatlah hal-hal yang mudah dilakukan, 

seperti "sarapan" dan "cek surel." Setelah 

Anda melihat beberapa hal yang telah Anda 

lakukan dalam daftar ini, Anda akan merasa 

termotivasi untuk menyelesaikan semua hal 

yang harus dilakukan dalam daftar ini. 

 

Pasanglah alarm pengingat di ponsel atau 

di komputer Anda 

Suara-suara alarm itu akan 

mengingatkan Anda untuk kembali fokus pada 

pekerjaan Anda saat Anda mengecek 

Facebook atau menonton video-video lucu. 

 

Mengupahi diri sendiri 

Ketika saya menghadapi tugas yang 

tidak diinginkan seperti membersihkan dapur, 

saya berencana untuk mengupahi diri sendiri 

saat saya selesai membersihkan dapur. 

Biasanya saya mengupahi diri sendiri dengan 

| Motivasi 
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sebungkus coklat dan dengan sebuah buku 

yang bagus. 

 

Tentukan batas waktu 

Tetapkan diri untuk melakukan tugas 

dalam waktu tertentu, seperti 20 menit. Anda 

akan menemukan diri tenggelam dalam tugas-

tugas Anda dan mampu melanjutkan tugas-

tugas yang lainnya dengan penuh semangat. 

 

Carilah seseorang yang dapat memotivasi 

Anda 

Mintalah teman atau anggota keluarga 

untuk membantu Anda tetap termotivasi. Saya 

makan makanan yang lebih sehat dan 

berolahraga lebih teratur jika ada orang yang 

memotivasi saya. 

 

Membagi tugas 

Ubahlah satu tugas yang besar menjadi 

beberapa tugas yang lebih kecil. Melakukan 

satu proyek yang besar jika di bagi-bagi 

menjadi tugas-tugas kecil yang teratur, akan 

membantu Anda untuk tetap termotivasi untuk 

menyelesaikan proyek tersebut. 

 

Luangkan waktu untuk mengerjakan tugas 

Anda dengan benar 

Seringkali saya tidak ingin memulai 

mengerjakan sesuatu karena saya berpikir 

saya tidak akan bisa menyelesaikan tugas 

tersebut. Luangkan satu sore atau satu hari 

untuk melakukan satu tugas Anda. Anda akan 

merasakan kepuasan bila Anda melakukan 

tugas Anda dengan benar. 

Bayangkan hasil dari kerja keras Anda 

Atlet menggunakan psikologi olahraga 

sebagai bagian penting dari latihan mereka. 

Anda dapat melakukan hal yang sama dengan 

membayangkan dapur Anda teratur dengan 

sempurna, menyelesaikan proyek di tempat 

kerja, atau bayangkan secantik apa dan 

sebahagia apa saat Anda menyelesaikan 

maraton pertama yang Anda ikuti. 

 

Pandanglah kegagalan sebagai sementara 

Sangatlah mudah untuk berkecil hati 

ketika segala sesuatu tidak berjalan dengan 

baik. Bila Anda mengalami penolakan atau 

kegagalan, cobalah untuk menemukan 

sesuatu yang positif dalam situasi tersebut. 

Apa yang dapat Anda pelajari? Bagaimana 

Anda bisa memperbaiki diri? 

 

Pilihlah seorang pahlawan 

Pilihlah seseorang yang dapat 

memotivasi Anda mungkin anggota keluarga 

atau seseorang yang dapat mengatasi 

rintangan hidup yang luar biasa untuk menjadi 

sukses. Pikirkan tentang orang itu saat Anda 

memiliki kesulitan untuk tetap termotivasi. 

Hentikan stagnasi dan teruslah maju 

dalam kehidupan dengan tetap termotivasi. 

Jika Anda terjebak dalam lubang, jadikanlah itu 

sebagai polisi tidur, jangan jadikan sebagai 

tempat istirahat. 

Diterjemahkan dan diadapatasi oleh 

Bobby Dapalangga dari artikel asli “I’ve 

misplaced my motivation: 10 easy tips to get 

you going” karya Amy Peterson. 
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Bila 8 Tanda Ini Kamu Miliki, Meraih 

Segalanya Di Usia 30an Bukan Mustahil 

Lagi 

 

Bicara soal pencapaian di usia 30an, 

mungkin sebagian dari kita merasa kecil hati. 

Terutama yang masih di persimpangan antara 

kerja sesuai passion atau apa saja yang lebih 

menjanjikan. Ingin lanjut S2 tapi waktunya 

sudah habis untuk bekerja. Ingin menikah 

muda, tapi jodohnya belum ada. Meraih 

segalanya di usia 30an? Rasanya seperti 

mimpi di siang bolong untuk kamu yang masih 

terombang-ambing dalam karier, cinta, dan 

keuangan. 

Usia 30an barangkali masih terlampau 

jauh untuk bicara soal kesuksesan. Tapi tak 

ada yang mustahil sebab Mark Zuckerberg pun 

bisa membawa Facebook berjaya di usia yang 

masih sangat muda. Hanya saja kesuksesan 

itu tidak datang begitu saja. Bila tanda-tanda ini 

sudah kamu miliki, kamu pun bisa meraih 

kesuksesan di usia 30an. 

 

1. Pertanyaan “5 tahun ke depan kamu jadi 

apa?’ tak lagi menakutimu. Sebab 

jawabannya kamu sudah tahu 

 

Pertanyaan tentang masa depan selalu 

sulit dijawab. Sebab masa depan memang 

seringnya tidak terterka. Tapi kita sebagai 

manusia punya senjata berupa rencana. Kamu 

yang sudah menemukan tujuan hidupmu, tak 

akan khawatir disodori pengandaian tentang 

lima tahun mendatang. Fokusmu sudah jelas, 

langkahmu sudah terarah. Kalau sudah begini, 

kamu hanya perlu usaha untuk 

mewujudkannya. 

 

2. Totalitas dalam segala hal. Mendingan 

nggak usah, kalau hanya setengah-

setengah 

 

Bagimu, “Ya” berarti ya dan “Tidak” 

berarti tidak. Tidak ada ruang untuk bertindak 

setengah-setengah. Karena bagimu, 

semangat yang hanya setengah-setengah 

akan memberikan hasil yang setengah-

setengah juga. Saat ragu melanda, kamu akan 

mengambil jeda sejenak untuk 

mempertimbangkannya. Kamu menginginkan 

tekad yang bulat dan pasti, dengan begitu 

kamu bisa mengejarnya setengah mati. 
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3. Istilah tak punya waktu membaca itu tak 

ada. Bagimu yang terpenting hanya mau 

atau tidak saja 

 

Sudah disetujui banyak pihak bahwa 

membaca adalah kunci kesuksesan. Melalui 

bacaan, kita bisa menambah pengetahuan dan 

membentuk pola pikir yang bagus. Disibukkan 

pekerjaan memang membuat waktu tak 

selonggar saat masih kuliah. Tapi membaca 

seperti kebutuhan wajib bagimu. Minimal satu 

minggu satu buku, kamu terapkan dalam 

rutinitasmu. Wajar bila pengetahuanmu terus 

melaju. 

 

4. Traveling sendirian bukanlah hal 

menakutkan bagimu. Justru terkadang 

kamu menunggu-nunggu momen itu 

 

Traveling memang menyenangkan. 

Apalagi bila rame-rame dengan teman. Namun 

bagimu, traveling sendirian pun bukan 

persoalan. Di momen itu, kamu bisa 

mendapatkan banyak hal. Berada di 

lingkungan asing dengan berbagai hal baru 

yang bisanya membuat orang ragu, justru 

menjadi sesuatu yang kamu tunggu-tunggu. 

Bagimu traveling bukan sekadar jalan-jalan, 

melainkan sebuah perjalanan pembelajaran. 

Karena itulah, bagimu kamera adalah 

kebutuhan utama saat traveling. Sebab kamu 

bisa mengabadikan hal-hal menarik yang kamu 

temui sepanjang perjalanan untuk kenangan di 

masa tua ataupun sekadar dibagi ke media 

sosial.  

 

5. Ngobrol dengan orang tua dan keluarga 

wajib bagimu, sesibuk apapun kamu 

 

Terkadang kesibukan mengejar mimpi 

membuat kita lupa “ngobrol” dengan orang tua. 

Namun sesibuk apapun kamu, setidaknya 

sehari sekali, perbincangan hangat dengan 

orang tua selalu kamu lakukan. Saling bertukar 

cerita sehingga kabar terbaru tentangmu selalu 

sampai ke telinga Ayah dan ibu. Itu juga berarti 

kamu orang yang bisa membagi waktu untuk 

dua hal yang sama pentingnya. 
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6. Daripada berlama-lama galau setelah 

putus cinta, kamu lebih suka menangis 

sekali lalu tegar lagi 

 

Putus cinta memang sakit. Apalagi bila 

hubungan sudah berjalan lama dan terlalu 

banyak rencana yang disusun bersama. Kamu 

pun merasakan sakit yang sama. Tapi kamu 

tak mengizinkan hatimu untuk bersedih terlalu 

lama. Menangis sekali, lalu sudahi saja. 

Daripada galau lama-lama, kamu lebih suka 

mengevaluasi diri, karena pasti ada sebab 

kenapa hubungan tak bisa dilanjutkan lagi. 

Karena itulah move on mu selalu cepat dan 

pasti.  

 

7. Prinsipmu mimpi nggak harus besar, 

yang penting dikejar 

 

Banyak orang yang memimpikan hal 

begitu besar. Mulai dari inovasi besar-besaran 

hingga keinginan mengubah dunia. Bagimu, 

mimpi tidak perlu muluk-mulu, apalagi yang 

mengundang decak kekaguman orang. Mimpi 

boleh kecil saja, yang penting benar-benar 

dikejar. Tentu percuma bila bermimpi besar, 

tapi niat mewujudkannya tidak ada. Terkadang 

yang kita butuhkan untuk kesuksesan adalah 

satu langkah nyata untuk hal-hal yang mungkin 

dianggap kecil. Berawal dari satu hal kecil, 

kamu bisa melakukan hal-hal yang lebih besar 

nantinya.  

 

8. Kegagalan tidak membuatmu jadi drama. 

Kamu paham jatuh bangun adalah hal biasa 

 

Hanya tahu bulat yang bisa digoreng 

dadakan dan pasti berhasil. Setiap jalan 

kesuksesan dan pencapaian, pasti ada masa-

masa kegagalan. Kamu pun sama. Kegagalan 

sudah menjadi makanan sehari-harimu. 

Namun kamu percaya bahwa itu perlu sebagai 

bagian dari sebuah proses. Tak perlu larut 

terlalu lama dalam drama, apalagi terlalu takut 

untuk memulai lagi dari awal. Kamu sudah 

lebih dari paham bahwa jatuh bangun itu pasti 

ada, dan kamu yakin bisa melaluinya. Inilah 

yang membuatmu semakin dekat dengan 

kesuksesan, sebab kamu sudah melewati 

semuanya dan tetap tegar.  
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Yang terpenting dari semuanya adalah 

bagaimana kita menentukan sukses kita 

sendiri. Sebab kita hanya perlu menemukan 

sesuatu yang kita kejar, baru kemudian berlari 

setengah mati. Mengikuti definisi sukses orang 

lain hanya akan membuat kita terengah-engah 

sendiri.   
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Ada dua benda yang bersahabat karib 

yaitu besi dan air. Besi seringkali berbangga 

akan dirinya sendiri. Ia sering menyombong 

kepada sahabatnya : 

“Lihat ini aku, kuat dan keras. Aku tidak 

seperti kamu yang lemah dan lunak” Air hanya 

diam saja mendengar tingkah sahabatnya. 

Suatu hari besi menantang air berlomba 

untuk menembus suatu gua dan mengatasi 

segala rintangan yang ada di sana . Aturannya 

: “Barang siapa dapat melewati gua itu dengan 

selamat tanpa terluka maka ia dinyatakan 

menang” Besi dan air pun mulai berlomba : 

Rintangan pertama mereka ialah mereka harus 

melalui penjaga gua itu yaitu batu-batu yang 

keras dan tajam. Besi mulai menunjukkan 

kekuatannya, Ia menabrakkan dirinya ke batu-

batuan itu.Tetapi karena kekerasannya batu-

batuan itu mulai runtuh menyerangnya dan 

besipun banyak terluka di sana sini karena 

melawan batu-batuan itu. 

Air melakukan tugasnya ia menetes 

sedikit demi sedikit untuk melawan bebatuan 

itu, ia lembut mengikis bebatuan itu sehingga 

| Metaphore 
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bebatuan lainnya tidak terganggu dan tidak 

menyadarinya, ia hanya melubangi seperlunya 

saja untuk lewat tetapi tidak merusak lainnya. 

Score air dan besi 1 : 0 untuk rintangan 

ini. Rintangan kedua mereka ialah mereka 

harus melalui berbagai celah sempit untuk tiba 

di dasar gua. Besi merasakan kekuatannya, ia 

mengubah dirinya menjadi mata bor yang kuat 

dan ia mulai berputar untuk menembus celah-

celah itu. Tetapi celah-celah itu ternyata cukup 

sulit untuk ditembus, semakin keras ia berputar 

memang celah itu semakin hancur tetapi iapun 

juga semakin terluka. 

Air dengan santainya merubah dirinya 

mengikuti bentuk celah-celah itu. Ia mengalir 

santai dan karena bentuknya yang bisa 

berubah ia bisa dengan leluasa tanpa terluka 

mengalir melalui celah-celah itu dan tiba 

dengan cepat didasar gua. Score air dan besi 

2 : 0 

Rintangan ketiga ialah mereka harus 

dapat melewati suatu lembah dan tiba di luar 

gua besi kesulitan mengatasi rintangan ini, ia 

tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya ia 

berkata kepada air : “Score kita 2 : 0, aku akan 

mengakui kehebatanmu jika engkau dapat 

melalui rintangan terakhir ini !” 

Airpun segera menggenang sebenarnya 

ia pun kesulitan mengatasi rintangan ini,tetapi 

kemudian ia membiarkan sang matahari 

membantunya untuk menguap. 

Ia terbang dengan ringan menjadi awan, 

kemudian ia meminta bantuan angin untuk 

meniupnya kesebarang dan 

mengembunkannya. Maka air turun sebagai 

hujan. Air menang telak atas besi dengan 

score 3 : 0. 

Jadikanlah hidupmu seperti air. Ia dapat 

memperoleh sesuatu dengan kelembutannya 

tanpa merusak dan mengacaukan karena 

dengan sedikit demi sedikit ia bergerak tetapi 

ia dapat menembus bebatuan yang keras. 

Ingat hati seseorang hanya dapat dibuka 

dengan kelembutan dan kasih bukan dengan 

paksaan dan kekerasan. 

Kekerasan hanya menimbulkan dendam 

dan paksaan hanya menimbulkan keinginan 

untuk membela diri. 

Air selalu merubah bentuknya sesuai 

dengan lingkungannya, ia flexibel dan tidak 

kaku karena itu ia dapat diterima oleh 

lingkungannya dan tidak ada yang 

bertentangan dengan dia. Air tidak putus asa, 

Ia tetap mengalir meskipun melalui celah 

terkecil sekalipun. Ia tidak putus asa. Dan 

sekalipun air mengalami suatu kemustahilan 

untuk mengatasi masalahnya, padanya masih 

dikaruniakan kemampuan untuk merubah diri 

menjadi uap. 
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Ilmu metalurgi merupakan salah satu 

ilmu tertua yang ada di bumi. Ilmu ini menjadi 

salah satu tanda dimulainya era modern dalam 

sejarah umat manusia karena pada saat itu 

sudah mengenal cara mengolah logam 

disamping menggunakan alat dari batu. Pada 

saat masih di bangku sekolah, kita mungkin 

mengenal adanya zaman perunggu dan zaman 

besi. Dari segi jenisnya, logam yang 

diperkirakan pertama kali diolah di dunia 

(http://neon.mems.cmu.edu) yaitu logam emas. 

Emas ditemukan kira-kira 6000 tahun sebelum 

masehi dimana pemanfaatannya sebagai 

perhiasan dan ornamen-ornamen. Tentunya hal 

ini masuk akal karena emas merupakan logam 

native dimana keberadaannya di alam sebagai 

logam yang tidak berikatan sehingga pada saat 

itu pengolahannya hanya perlu proses liberasi 

saja . Logam selanjutnya yang ditemukan yaitu 

tembaga (4200 SM), perak (4000 SM), timbal 

(3500 SM), timah (1750 SM) dan besi (1500 

SM). 

Pemanfaatan besi dalam kehidupan 

pertama kali digunakan sebagai sambungan 

antara 2 batu pada piramida. Kemungkinan besi 

tersebut diperoleh dari sisa-sisa meteor yang 

| Kolom Techno 
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jatuh ke bumi. Pengolahan besi diperkirakan 

dimulai di Mesir dimana bijih besi di lebur secara 

sederhana menggunakan bahan bakar dan 

udara dihembuskan dengan menggunakan 

kaki. 

 

Teknologi lebih modern ditemukan di 

Afrika (600 SM) dimana pengolahan sudah 

meggunakan tanur. Bijih besi dan charcoal di 

masukkan dalam tanur dan dihembuskan udara 

dari pipa lempung untuk proses reduksi. Setelah 

proses peleburan selesai, tanur dihancurkan 

untuk mengambil besi yang telah di produksi 

(kandungan karbon 0,2-0,6 %) dan dipisahkan 

dari slag. 

 

Teknologi lainnya ditemukan dinegara-

negara mediterania dimana bijih besi dilebur 

dalam sebuah lubang dimana dindingnya 

dilapisi batu-batu. Teknologi ini menyebar ke 

Eropa di tahun-tahun berikutnya dan telah 

mengalami banyak modifikasi. Pada tahun 

1600, teknologi pengolahan besi berkembang 

cukup pesat. Untuk menghembuskan udara, 

sudah tidak menggunakan tenaga manual lagi 

melainkan diganti dengan sistem penggerak 

roda. Selain itu, teknologi blast ini juga 

dilengkapi dengan taphole untuk mengeluarkan 

metal dan slag. 

 

Dari tahun ke tahun, modifikasi blast 

furnace mengalami kemajuan baik dari segi 

proses maupun peralatan. Bahan bakar yang 

digunakan pun turut berubah. Jika sebelum 

tahun 1800, mayoritas penggunaan bahan 

bakar menggunakan charcoal/arang yang 

berasal dari kayu, maka setelah tahun tersebut 

mulai ramai menggunakan kokas. Hal ini 

dikarenakan semakin langkanya kayu untuk 

bahan charcoal. Sempat juga dilakukan 

percobaan dengan menggunakan batubara 

bituminous dan antrasit namun efisiensinya 

kurang bagus karena mudah hancur saat 

proses. Dari segi lining pun turut berubah, jika 

dahulu menggunakan batu granit atau batu 
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alam lainnya sebagai dinding furnace maka 

pada tahun 1900 an sudah mulai digunakan 

alumina brick. Dengan banyaknya modifikasi 

dari blast furnace, tentunya semakin 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. 

Di lain pihak,teknologi yang berkembang 

mengakibatkan bukan hanya blast furnace saja 

yang dapat mengolah besi, terdapat juga 

teknologi Direct Reduction (Hyll, Midrex, SL/RN, 

Circored dll) ; smelting reduction 

(Corex,Hismelt, DIOS dll). 

Evolusi teknologi pengolahan besi telah 

merubah masyarakat agraria menjadi 

masyarakat industri dengan segala 

kemudahannya. Namun di sisi lain, semakin 

banyaknya industri menyebabkan polusi yang 

tidak terkendali sehingga terjadi pencemaran. 

Inilah yang menjadi tantangan engineer untuk 

mencari solusi bersama agar bumi yang kita 

tempati saat ini kelestarian dan keasriannya 

masih dapat dirasakan oleh generasi 

selanjutnya. 

 

*  Referensi tulisan dan gambar dari  “The 

making, shaping and treating of steel, 11th 

Edition Ironmaking Volume. The AISE Steel 

Foundation. Pitsburgh” 

 

 

MENGENAL SEJARAH BESI DAN BAJA – 

SERTA PROSES PEMBUATAN BESI DAN 

BAJA 

Saya coba membantu pembaca yang 

ingin mengenal tentang Macam-Macam Cara 

Pembuatan Besi dan Baja dengan memposting 

kembali tulisan tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan Sejarah, Proses Pembuatan Besi dan 

Baja. 

 

Metalurgi 

Sejarah baja 

» Besi ditemukan digunakan pertama kali pada 

sekitar 1500 SM 

» Tahun 1100 SM, Bangsa hittites yang 

merahasiakan pembuatan tersebut selama 400 

tahun dikuasai oleh bangsa asia barat, pada 

tahun tersebut proses peleburan besi mulai 

diketahui secara luas. 

» Tahun 1000 SM, bangsa yunani, mesir, jews, 

roma, carhaginians dan asiria juga mempelajari 

peleburan dan menggunakan besi dalam 

kehidupannya. 

» Tahun 800 SM, India berhasil membuat besi 

setelah di invansi oleh bangsa arya. 

» Tahun 700 – 600 SM, Cina belajar membuat 

besi. 

» Tahun 400 – 500 SM, baja sudah ditemukan 

penggunaannya di eropa. 

» Tahun 250 SM bangsa India menemukan cara 

membuat baja 

» Tahun 1000 M, baja dengan campuran unsur 

lain ditemukan pertama kali pada 1000 M pada 

kekaisaran fatim yang disebut dengan baja 

damascus. 

» 1300 M, rahasia pembuatan baja damaskus 

hilang. 

» 1700 M, baja kembali diteliti penggunaan dan 

pembuatannya di eropa. 

bijih besi antara lain : 

» Hematite – Fe2O3 – 70 % iron 

» Magnetite – Fe3O4 – 72 % iron 

» Limonite – Fe2O3 + H2O – 50 % to 66 % iron 
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» Siderite – FeCO3 – 48 % iron 

 

Pemurnian Besi 

» Prinsip dasar: Menghilangkan kandungan 

oksigen dalam bijih besi. 

» Cara tradisional : (blomery), pada proses ini 

bijih besi dibakar dengan charcoal, dimana 

banyak mengandung carbon sehingga terjadi 

pengikatan oksigen, pembakaran tersebut 

menghasilkan karbondiokasida dan karbon 

monoksida yang terlepas ke udara, sehingga 

besi murni didapat dan dikeluarkan dari 

dapur,kekurangnya tidak semua besi dapat 

melebur sehingga terbentuk spoge, spoge berisi 

besi dan silica. 

» Proses lebih modern : adalah dengan blas 

furnace, blast furnace diisi oleh bijih besi, 

charcoal atau coke (coke adalah charcoal yang 

terbuat dari coal) dan limestone (CaCO3). Angin 

secara kencang dan kontinu ditiupkan dari 

bawah dapur. Hasil peluburan besi akan berada 

di bawah, cairan besi yang keluar ditampung 

dan disebut dengan pig iron. 

Proses Pembuatan Baja 

Baja diproduksi didalam dapur pengolahan baja 

dari besi kasar baik padat maupun cair, besi 

bekas ( Skrap ) dan beberapa paduan logam. 

Ada beberapa proses pembuatan baja antara 

lain : 

Proses Konvertor: 

terdiri dari satu tabung yang berbentuk bulat 

lonjong dengan menghadap kesamping. 

Sistem kerja 

» Dipanaskan dengan kokas sampai ± 1500 0C, 

» Dimiringkan untuk memasukkan bahan baku 

baja. (± 1/8 dari volume konvertor) 

» Kembali ditegakkan. 

» Udara dengan tekanan 1,5 – 2 atm 

dihembuskan dari kompresor. 

» Setelah 20-25 menit konvertor dijungkirkan 

untuk mengelaurkan hasilnya. 

» Proses Bassemer (asam) : lapisan bagian 

dalam terbuat dari batu tahan api yang 

mengandung kwarsa asam atau aksid asam 

(SiO2), Bahan yang diolah besi kasar kelabu 

cair, CaO tidak ditambahkan sebab dapat 

bereaksi dengan SiO2, SiO2 + CaO CaSiO3 

Proses Thomas (basa): 

Lapisan dinding bagian dalam terbuat dari batu 

tahan api bisa atau dolomit [ kalsium karbonat 

dan magnesium (CaCO3 + MgCO3)], besi yang 

diolah besi kasar putih yang mengandung P 

antara 1,7 – 2 %, Mn 1 – 2 % dan Si 0,6-0,8 %. 

Setelah unsur Mn dan Si terbakar, P 

membentuk oksida phospor (P2O5), untuk 

mengeluarkan besi cair ditambahkan zat kapur 

(CaO), 3 CaO + P2O5 Ca3(PO4)2 (terak cair) 

Proses Siemens Martin : 

Menggunakan sistem regenerator (± 3000 0C.) 

fungsi dari regenerator adalah : 

memanaskan gas dan udara atau menambah 

temperatur dapur sebagai Fundamen/ landasan 

dapur untuk menghemat pemakaian tempat, 

Bisa digunakan baik besi kelabu maupun putih, 

» Besi kelabu dinding dalamnya dilapisi batu 

silika (SiO2), 

» besi putih dilapisi dengan batu dolomit (40 % 

MgCO3 + 60 % CaCO3) 

Proses Basic Oxygen Furnace (BOF) 

» logam cair dimasukkan ke ruang baker 

(dimiringkan lalu ditegakkan) 
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» Oksigen (± 1000) ditiupkan lewat Oxygen 

Lance ke ruang bakar dengan kecepatan tinggi. 

(55 m3 (99,5 %O2) tiap satu ton muatan) 

dengan tekanan 1400 kN/m2. 

» ditambahkan bubuk kapur (CaO) untuk 

menurunkan kadar P dan S. 

Keuntungan dari BOF adalah: 

» BOF menggunakan O2 murni tanpa Nitrogen 

» Proses hanya lebih-kurang 50 menit. 

» Tidak perlu tuyer di bagian bawah 

» Phosphor dan Sulfur dapat terusir dulu 

daripada karbon 

» Biaya operasi murah 

Proses Dapur Listrik 

temperatur tinggi dengan menggunkan busur 

cahaya electrode dan induksi listrik. 

Keuntungan : 

» Mudah mencapai temperatur tinggi dalam 

waktu singkat 

» Temperatur dapat diatur 

» Efisiensi termis dapur tinggi 

» Cairan besi terlindungi dari kotoran dan 

pengaruh lingkungan sehingga kualitasnya baik 

» Kerugian akibat penguapan sangat kecil 

Proses Dapur Kopel 

mengolah besi kasar kelabu dan besi bekas 

menjadi baja atau besi tuang. 

Proses: 

» Pemanasan pendahuluan agar bebas dari uap 

cair. 

» Bahan bakar(arang kayu dan kokas) 

dinyalakan selama ± 15 jam. 

» kokas dan udara dihembuskan dengan 

kecepatan rendah hingga kokas mencapai 700 

– 800 mm dari dasar tungku. 

» Besi kasar dan baja bekas kira-kira 10 – 15 % 

ton/jam dimasukkan. 

» 15 menit baja cair dikeluarkan dari lubang 

pengeluaran. 

Untuk membentuk terak dan menurunkan kadar 

P dan S ditambahkan batu kapur (CaCO3) dan 

akan terurai menjadi: CaCO3 = CaO + CO2 

CO2 akan bereaksi dengan karbon: CO2 + C = 

2CO. Gas CO yang dikeluarkan melalui 

cerobong, panasnya dapat dimanfaatkan untuk 

pembangkit mesin-mesin lain. 

Proses Dapur Cawan 

» Proses kerja dapur cawan dimulai dengan 

memasukkan baja bekas dan besi kasar dalam 

cawan, 

» kemudian dapur ditutup rapat. 

» Kemudian dimasukkan gas-gas panas yang 

memanaskan sekeliling cawan dan muatan 

dalam cawan akan mencair. 

» Baja cair tersebut siap dituang untuk dijadikan 

baja-baja istimewa dengan menambahkan 

unsur- unsur paduan yang diperlukan 

 

Klasifikasi Baja 

Menurut komposisi kimianya: 

Baja karbon (carbon steel), dibagi menjadi tiga 

yaitu; 

» Baja karbon rendah (low carbon steel)  

machine, machinery dan mild steel – 0,05 % – 

0,30% C. 

Sifatnya mudah ditempa dan mudah di mesin. 

Penggunaannya: 

» 0,05 % – 0,20 % C : automobile bodies, 

buildings, pipes, chains, rivets, screws, nails. 

» 0,20 % – 0,30 % C : gears, shafts, bolts, 

forgings, bridges, buildings. 
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» Baja karbon menengah (medium carbon steel) 

» Kekuatan lebih tinggi daripada baja karbon 

rendah. 

» Sifatnya sulit untuk dibengkokkan, dilas, 

dipotong. Penggunaan: 

» 0,30 % – 0,40 % C : connecting rods, crank 

pins, axles. 

» 0,40 % – 0,50 % C : car axles, crankshafts, 

rails, boilers, auger bits, screwdrivers. 

» 0,50 % – 0,60 % C : hammers dan sledges. 

» Baja karbon tinggi (high carbon steel)  tool 

steel 

» Sifatnya sulit dibengkokkan, dilas dan 

dipotong. Kandungan 0,60 % – 1,50 % C 

Penggunaan : 

screw drivers, blacksmiths hummers, tables 

knives, screws, hammers, vise jaws, knives, 

drills. tools for turning brass and wood, reamers, 

tools for turning hard metals, saws for cutting 

steel, wire drawing dies, fine cutters. 

Baja paduan (alloy steel) 

Tujuan dilakukan penambahan unsur yaitu: 

>Untuk menaikkan sifat mekanik baja 

(kekerasan, keliatan, kekuatan tarik dan 

sebagainya) 

>Untuk menaikkan sifat mekanik pada 

temperatur rendah 

>Untuk meningkatkan daya tahan terhadap 

reaksi kimia (oksidasi dan reduksi) 

>Untuk membuat sifat-sifat spesial 

Baja paduan yang diklasifikasikan menurut 

kadar karbonnya dibagi menjadi: 

Low alloy steel, jika elemen paduannya ≤ 2,5 % 

Medium alloy steel, jika elemen paduannya 2,5 

– 10 % 

High alloy steel, jika elemen paduannya > 10 % 

Selain itu baja paduan dibagi menjadi dua 

golongan yaitu baja campuran khusus (special 

alloy steel) dan high speed steel. 

» Baja Paduan Khusus (special alloy steel) 

Baja jenis ini mengandung satu atau lebih 

logam-logam seperti nikel, chromium, 

manganese, molybdenum, tungsten dan 

vanadium. Dengan menambahkan logam 

tersebut ke dalam baja maka baja paduan 

tersebut akan merubah sifat-sifat mekanik dan 

kimianya seperti menjadi lebih keras, kuat dan 

ulet bila dibandingkan terhadap baja karbon 

(carbon steel). 

» High Speed Steel (HSS) Self Hardening Steel 

Kandungan karbon : 0,70 % – 1,50 %. 

Penggunaan membuat alat-alat potong seperti 

drills, reamers, countersinks, lathe tool bits dan 

milling cutters. Disebut High Speed Steel 

karena alat potong yang dibuat dengan material 

tersebut dapat dioperasikan dua kali lebih cepat 

dibanding dengan carbon steel. Sedangkan 

harga dari HSS besarnya dua sampai empat 

kali daripada carbon steel. 

Baja Paduan dengan Sifat Khusus 

Baja Tahan Karat (Stainless Steel), Sifatnya 

antara lain: 

» Memiliki daya tahan yang baik terhadap 

panas, karat dan goresan/gesekan 

» Tahan temperature rendah maupun tinggi 

» Memiliki kekuatan besar dengan massa yang 

kecil 

» Keras, liat, densitasnya besar dan 

permukaannya tahan aus 

» Tahan terhadap oksidasi 

» Kuat dan dapat ditempa 

» Mudah dibersihkan 
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» Mengkilat dan tampak menarik 

High Strength Low Alloy(HSLA) Steel 

Sifat dari HSLA adalah memiliki tensile strength 

yang tinggi, anti bocor, tahan terhadap abrasi, 

mudah dibentuk, tahan terhadap korosi, ulet, 

sifat mampu mesin yang baik dan sifat mampu 

las yang tinggi (weldability). Untuk 

mendapatkan sifat-sifat di atas maka baja ini 

diproses secara khusus dengan menambahkan 

unsur-unsur seperti: tembaga (Cu), nikel (Ni), 

Chromium (Cr), Molybdenum (Mo), Vanadium 

(Va) dan Columbium. 

Baja Perkakas (Tool Steel) 

Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh baja perkakas 

adalah tahan pakai, tajam atau mudah diasah, 

tahan panas, kuat dan ulet. 

Kelompok dari tool steel berdasarkan unsur 

paduan dan proses pengerjaan panas yang 

diberikan antara lain: 

Later hardening atau carbon tool steel (ditandai 

dengan tipe W oleh AISI), Shock resisting (Tipe 

S), memiliki sifat kuat dan ulet dan tahan 

terhadap beban kejut dan repeat loading. 

Banyak dipakai untuk pahat, palu dan pisau. 

Cool work tool steel, diperoleh dengan proses 

hardening dengan pendinginan yang berbeda- 

beda. Tipe O dijelaskan dengan mendinginkan 

pada minyak sedangkan tipe A dan D 

didinginkan di udara. 

Hot Work Steel (tipe H), mula-mula dipanaskan 

hingga (300 – 500) ºC dan didinginkan 

perlahan-lahan, karena baja ini banyak 

mengandung tungsten dan molybdenum 

sehingga sifatnya keras. 

High speed steel (tipe T dan M), merupakan 

hasil paduan baja dengan tungsten dan 

molybdenum tanpa dilunakkan. Dengan 

sifatnya yang tidak mudah tumpul dan tahan 

panas tetapi tidak tahan kejut. 

Campuran carbon-tungsten (tipe F), sifatnya 

adalah keras tapi tidak tahan aus dan tidak 

cocok untuk beban dinamis serta untuk 

pemakaian pada temperatur tinggi. 

Klasifikasi lain antara lain : 

Menurut penggunaannya: 

» Baja konstruksi (structural steel), 

mengandung karbon kurang dari 0,7 % C. 

» Baja perkakas (tool steel), mengandung 

karbon lebih dari 0,7 % C. 

Baja dengan sifat fisik dan kimia khusus: 

» Baja tahan garam (acid-resisting steel) 

» Baja tahan panas (heat resistant steel) 

» Baja tanpa sisik (non scaling steel) 

» Electric steel 

» Magnetic steel 

» Non magnetic steel 

» Baja tahan pakai (wear resisting steel) 

» Baja tahan karat/korosi 

Dengan mengkombinasikan dua klasifikasi baja 

menurut kegunaan dan komposisi kimia maka 

diperoleh lima kelompok baja yaitu: 

Baja karbon konstruksi (carbon structural steel) 

Baja karbon perkakas (carbon tool steel) 

Baja paduan konstruksi (Alloyed structural 

steel) 

Baja paduan perkakas (Alloyed tool steel) 

Baja konstruksi paduan tinggi (Highly alloy 

structural steel) 

Selain itu baja juga diklasifisikan menurut 

kualitas: 

Baja kualitas biasa ; Baja kualitas baik 

Baja kualitas tinggi 
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Workshop AMC Reguler Bali 

Bulan April 2018 

| Dokumentasi 
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| Testimoni Peserta AMC 
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Pertanyaan: 

Saya aneh dengan tulisan-tulisan di majalah 

kekuatan sugesti ini tentang mengubah pikiran. 

Apa iya, secepat itu mengubah pikiran, 

dibanyak artikel mengatakan bahwa 

mengubah pikiran itu susah dan butuh bantuan 

orang lain untuk melakukannya? Bahkan harus 

ada kondisi tertentu yang perlu dipenuhi 

Ridwan 

Jawab: 

Terima kasih sudah membaca majalah 

kekuatan sugesti dan sudah menganggap 

aneh isi majalah ini, saya senang ketika ada 

orang yang berkomentar bahwa artikel di 

majalah sugesti itu aneh, sebab jika sudah 

merasa aneh itu artinya majalah ini sering 

dibaca. Oh ya, mengenai perubahan pikiran itu 

susah atau gampang, jawaban saya adalah 

gampang. Anda pernah mendengar ceramah, 

atau mendengar kalimat motivasi, membaca 

buku, menonton acara televisi, lalu anda 

mengangguk tanda setuju, maka disitulah 

sebenarnya perubahan terjadi. Kita hanya 

butuh mengangguk untuk melakukan 

perubahan dalam pikiran kita. 

Kalau ada orang yang mengatakan bahwa 

mengubah pikiran itu susah, maka itu artinya 

dia belum memahami dengan benar apa itu 

pikiran, pikiran diciptakan oleh Tuhan untuk 

dipergunakan dengan mudah, anda perlu 

mengangguk saja untuk mengubah pikiran 

anda. 

Jadi, masih mau bilang kalau mengubah 

pikiran itu susah? Tentu tidak, mengubah 

pikiran itu mudah bahkan saya sering katakan 

semudah membalikkan telapak tangan. 

Mungkin hanya AMC yang mengatakan kalau 

mengubah pikiran itu mudah, sebab memang 

tujuan program AMC adalah untuk 

memberikan kesadaran kepada setiap orang 

bahwa melakukan perubahan diri begitu 

mudah dan begitu cepat. Cukup hanya 

mengangguk, kalau istilah dikomputer adalah 

dengan menekan tombol enter. 

| Curhat Pikiran 
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Pertanyaan : 

Pak firman, saya senang sekali dengan 

majalah kekuatan sugesti ini, saya mendapat 

banyak pencerahan dari majalah ini, oh ya pak 

saya sering melakukan aktivitas trading forex, 

tapi saya sering mengalami loss, apa itu dari 

pikiran saya pak? 

Indarto, Magelang 

Jawab: 

Terima kasih pak indarto atas pertanyaannya, 

juga atas hobinya untuk membaca majalah 

kekuatan sugesti ini, untuk trading atau apapun 

bisninya semua tergantung dari pikiran kita. 

Yang membuat orang itu dapat uang, bukan 

karena bisnisnya, bukan juga karena 

profesinya tapi murni karena program di 

pikirannya. Sama-sama belajar trading, ada 

yang profit tapi juga ada yang loss, yang 

membuat loss karena memang pikiran si 

tradernya belum mau kaya, belum mau uang. 

Pasti anda bingung, kok ada orang gak mau 

uang? Iya memang banyak, orang yang takut 

terhadap uang, karena takut terhadap uang 

maka ketika melakukan profesinya, 

mengerjakan bisnisnya tentu yang ada hanya 

gagal atau income yang kecil. 

 

Pertanyaan : 

Ada yang mau saya tanyakan ya pak, saya 

punya anak yang kayaknya malas sekali untuk 

belajar, kalau dirumah itu bawaannya main 

mobil aja, anak saya kelas 2 SD, apa yang 

harus saya lakukan? 

Ibu Ira, Jakarta 

Jawab: 

Terima kasih ibu ira atas pertanyaannya, wah 

anaknya malas belajar ya, mungkin maksud dari 

ibu adalah malas belajar pelajaran sekolah, anak 

ibu rajin itu belajar, buktinya dia main mobil-

mobilan, bukankah dia juga sedang belajar. Ibu 

coba jadi teman baik bagi diri anaknya, coba 

main juga mobilnya, ajak anak main mobil sambil 

ibu masukkan pelajaran sekolah saat dia main. 

Anak memang dunianya bermain, karena itu ibu 

harus pintar-pintar dalam masuk ke dunia anak. 

Kalau anak merasa ibu mendukung dunianya, 

maka ketika ibu mulai memasukkan pelajaran 

sekolah ke anak ibu itu pasti cepat nurut dan mau 

memahami. Dicoba ya. 

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 
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