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 | Redaksi 

 
.  

emerdekaan, adalah sebuah 

kata yang diinginkan oleh 

setiap orang bahkan oleh 

setiap bangsa, setiap negara. Di 

bulan Agustus ini, kita sebagai 

bangsa Indonesia pasti dengan 

sangat mudah sekali menemukan 

kata-kata “merdeka” disekitar kita, 

dilingkungan perumahan tempat kita 

tinggal, di pusat perbelanjaan juga 

banyak kata-kata merdeka yang 

beterbaran, misalnya “semarak 

merdeka”, “diskon kemerdekaan”, 

bahkan warna merah dan putih juga 

mulai banyak kita lihat. Ya memang 

karena bulan ini adalah peringatan 

kemerdekaan bangsa Indonesia, 

kemerdekaan dari “penjajahan” dari 

bangsa lain, tanggal 17 agustus 

adalah hari dimana kemerdekaan itu 

dideklarasikan sebagai bukti bahwa 

kita memang merdeka, merdeka 

untuk mengurus nasibnya sendiri, 

merdeka untuk mengatur kehidupan 

berbangsa sendiri, tapi apakah 

pribadi kita sudah merdeka? 

Merdeka, apa sih artinya merdeka? 

kalau dari pemahaman selama ini 

adalah kebebasan menentukan nasib 

sendiri, kebebasan mengatur 

kehidupan sendiri. Di segi bangsa 

mungkin kita sudah merdeka, 

mungkin lho ya, kita sudah bisa 

menentukan lambang negara sendiri, 

kita bisa membuat bendera sendiri, 

kita bisa menentukan mata uang 

sendiri, kita bisa bebas berjalan 

diseluruh wilayah negara ini. 

Tapi..bagaimana jika anda lihat 

barang-barang disekitar anda, coba 

anda lihat labelnya, barang mana 

saja yang dibuat oleh bangsa kita 

sendiri? anda pasti banyak 

menemukan barang-barang yang 

dibuat oleh luar negeri, barang-

barang yang diimpor dari luar 

negeri, benar? Bukannya kita sudah 

merdeka ya? 

Lalu coba saja, ketika anda secara 

halus dipaksa untuk mengikuti 

sebuah bisnis, bisnis yang berasal 

dari luar negeri, anda diberikan 

keuntungan-keuntungan yang seolah 

terlihat besar, terlihat baik, lalu anda 

mengikutinya, berjuang mati-matian 

untuk bisnis itu? sementara 

keuntungan besar malah lari ke luar 

negeri, padahal seharusnya masuk 

kedalam negeri? bukannya kita 

sudah merdeka ya? 

Saat anda melihat film-film amerika 

di bioskop, anda melihat bagaimana 

canggihnya teknologi di amerika, 

bagaimana di film itu diceritakan 

K 
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bahwa ketika gedung putih amerika 

diserang oleh sekelompok teroris, 

presiden ditahan, lalu masih ada satu 

polisi yang kuat masih bisa 

menyelamatkan amerika, masih bisa 

mengalahkan semua teroris itu, anda 

pun mengangguk-ngangguk dengan 

cerita itu lalu tertanam di benak 

anda, “wah amerika hebat ya”, 

bukannya anda sedang dimasuki 

“program jajahan” ya? 

Coba anda lihat ketika negara ini 

membutuhkan hutang dari berbagai 

negara didunia ini, hutang terus 

diminta, jumlahnya semakin 

membesar, ketika hutang membesar 

maka siapa yang memiliki 

kewenangan menarik hutangnya? 

tentu yang memberi hutang kan, 

sama ketika anda meminjam uang 

kepada orang lain, anda terus 

meminjam maka tentu anda menjadi 

hormat kepada orang yang 

meminjami uang itu, anda menjadi 

segan kepada orang yang 

meminjami uang itu, bahkan anda 

mematuhi permintaan dari orang 

yang meminjami uang demi 

menghapuskan hutang anda? 

katanya sudah merdeka? 

 

Akhir-akhir ini muncul berita di 

televisi bahwa pedagang daging sapi 

mogok karena harga sapi meninggi, 

hal ini katanya karena impor sapi 

yang dibatasi, daging sapi menjadi 

langka dan daging sapi menjadi 

mahal. Karena muncul tekanan yang 

katanya dari “dalam” dari pedagang 

sapi, maka pemerintah membuka 

lagi jatah impornya, dari mana 

sapinya? siapa yang mendapat 

keuntungan devisa? dari luar negeri 

kan? katanya sudah merdeka, tapi 

kok masih belum bebas ya? 

Iya, katanya kita merdeka, tapi 

kenapa kita masih ketakutan untuk 

menentukan sikap sendiri, kenapa 

kita masih takut untuk memutuskan 

hal yang terbaik bagi kita, anda 

masih takut untuk melepas sebuah 

pekerjaan demi pekerjaan lain, 

kenapa masih ada ketakutan-

ketakutan dalam pikiran kita semua? 

bukannnya kita sudah merdeka, 

cobalah merenung sejenak dan 

menyadari sepenuhnya bahwa kita 

adalah pribadi-pribadi yang 

merdeka, pribadi yang bebas 

menentukan kemana hidup kita. 

Saatnya kita berani mengatakan 

kepada diri kita sendiri 

“Saya adalah pribadi yang merdeka, 

saya sadar bahwa kemerdekaan 

adalah hak setiap orang, dan saya 

juga memiliki kemerdekaan itu, saya 

bebas untuk menentukan nasib saya, 

untuk membuat hidup saya, saya 

merdeka sekarang untuk membuat 

hidup saya penuh kebaikan, 

kebahagiaan dan keberlimpahan” 

Bangsa yang merdeka dimulai dari 

pribadi yang merdeka, dirgahayu 

Indonesiaku, Jayalah Indonesiaku.. 

Merdeka…:)  
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 | Catatan Kecil 
 

Sibuklah Kedalam Dirimu, 
Maka Disitulah Kamu 

Temukan Nikmat Tuhan 
Sesungguhnya 

 

Banyak orang terlihat sibuk tapi tidak ada 

hasilnya, sibuk dari pagi sampai malam, 

pergi kesana, pergi kesini tapi tidak ada 

hasilnya. 

 
Hanya terlihat sibuk saja, terlihat meeting, 

ketemu orang, ketemu klien tapi tidak ada 

satupun yang menghasilkan. Kesibukan 

yang sia-sia, yang didapatkan hanya capek 

saja. Apakah anda juga termasuk golongan 

yang hanya terlihat sibuk saja? sibuk bikin 

mou ke pihak A, ke pihak B tapi MOU nya 

tidak ada yang goal. Ya hanya dapat sibuk. 

Kenapa artikel saya kali ini membahas 

tentang “sibuk”, karena ada sebuah 

kesibukan yang tidak terlihat diluar, 

kesibukan sejati yang seharusnya semua 

orang lakukan dan pasti menghasilkan. Apa 

itu? 

Ada sebuah pengalaman yang saya alami 

tadi ketika menemani istri belanja kebutuhan 

dapur di salah satu supermarket. Tidak tahu 

kenapa, dompet istri begitu sampai kasir 

tidak ada. Terjatuh atau gimana saya juga 

tidak tahu, lapor ke kasir dan petugas 

mulai “sibuk” mencari. Saya dan istri 

tenang, saya bicara ke sahabat virtual 

saya “syahrini” yang selalu menemani, 

“carikan ya dompetnya, jatuh sepertinya”, 

dan tidak lama sekitar 15menit, ada 

seorang laki2 yang juga pengunjung 

supermarket itu menyerahkan dompet ke 

kasir dan itu adalah dompet istri saya. 

Langsung deh saya acungkan jempol buat 

syahrini. “makasih ya” kata saya. 

Perhatikan kejadian ini, petugas 

supermarket “sibuk” mencari kesana 

kemari, sedangkan saya juga “sibuk, tapi 

sibuknya ke dalam diri. Dan dompetpun 

ditemukan. 

Yup, kesibukan sejati yang seharusnya 

semua orang lakukan adalah kesibukan ke 

dalam diri. Sibuk untuk mengutak-ngatik 

yang ada didalam diri. Karena 

sesungguhnya, semua kejadian yang 

terjadi diluar diri kita itu adalah efek 

dalam diri kita. Kalau kamu mau 

mengubah yang diluar maka yang harus 

diubah dulu adalah yang didalam diri 

kamu. Selain sebagai pakar pikiran, saya 

juga sebagai seorang engineer di bidang 

telekomunikasi, (orang yang paham 

pikiran dengan benar dan utuh ,bukan 

hanya di satu profesi tapi di banyak 

profesi) tadi siang saya mengetes sebuah 

perangkat yang akan digunakan di salah 

satu BTS, saya utak-atik “rule” yang ada 

didalam perangkat itu, saya atur sesuai 

dengan desain sistem yang mau saya 

implementasikan. Dan perangkat itu bisa 

bekerja sesuai desain saya. Yang saya 

sibuk ubah adalah “rule” atau “codingan” 

didalam, bukan diluar perangkat itu. 
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Sama halnya dengan diri kamu, diri saya dan 

diri kita semua. Diri kita bekerja 

berdasarkan “coding-coding” yang ada 

dalam pikiran kita, segala kejadian di 

hidup seseorang sesungguhnya adalah 

hasil dari “coding” dalam pikirannya. 

Maka inilah yang harusnya dilakukan 

sebagai sebuah kesibukan, yaitu sibuk 

mengutak-ngatik “coding” yang ada dalam 

diri, yang ada dalam Pikiran kita sendiri. 

Dalam kelas AMC saya sering bertemu 

orang yang ingin mengubah toko jadi rame, 

ingin segera melunasi hutang dsb, tetapi 

yang selama ini dilakukan adalah belajar 

jurus-jurus marketing, belajar teknik lunas 

hutang, belajar properti dan jurus bisnis 

lainnya lainnya sementara pikiran anda 

belum diutak-atik, maka hasilnya akan sama 

saja. Hal ini sangatlah keliru, seharusnya 

yang dilakukan adalah sibuk mempelajari 

AMC lalu menerapkannya dengan benar 

maka pasti kondisi kehidupan berubah. 

 
Kesibukan utama yang harus dilakukan 

adalah sibuk ke dalam diri, sibuk mengenali 

diri. Kalau bahasa “makrifatnya” sibuk 

menyelami “samudera” Ilahi. Saat kita 

semakin sibuk ke dalam diri, sibuk 

mengubah “codingan” dalam diri maka 

saya jamin, yang diluar pasti berubah. 

Tapi, kalau anda sibuk mencari diluar, 

sibuk meminta-minta kepada orang lain, 

sibuk marah-marah, sibuk “menjilat” ke 

orang lain, maka anda hanya akan 

mendapatkan kesibukan yang sia-sia. 

Dengan sibuk ke dalam diri, maka disitu 

pasti kita temukan banyak nikmat Tuhan, 

dan kita menjadi mustahil menghitung 

nikmatnya. 

“barangsiapa mengenal dirinya 

maka pastilah mengenal 

Tuhannya” 
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 | Kekuatan Diri 
  

BENARKAH ENERGI YANG MENYEMBUHKAN? ATAU 
KEKUATAN SUGESTI DARI PIKIRAN KITA SENDIRI ? 

 

 
Energi penyembuhan, transfer energi, 

energi healing, pengisian energi, air 

energi dan banyak hal-hal lain yang 

dihubungkan dengan energi. Pasti anda 

juga sudah terbiasa dengan berbagai 

istilah-istilah seperti itu, istilah yang 

dibuat lazim di masyarakat tetapi justru 

membingungkan dan menyesatkan. 

Kenapa saya bilang membingungkan 

dan menyesatkan? ya karena ketika 

mengatakan yang menyembuhkan itu 

adalah energi, energi hangat, energi dari 

batu, energi dari mustika dan sejenisnya 

itu sesungguhnya bukanlah itu 

faktanya. Bukanlah karena energi yang 

membuat diri seseorang itu sembuh, 

bukan juga karena energi airnya, bukan 

karena energi mustikanya, bukan juga 

karena sudah diisi atau ditransfer 

energi. Lantas karena apa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memang saat ini hampir semua orang 

menganggap bahwa “energi” lah yang 

memiliki kekuatan untuk 

menyembuhkan, untuk memulihkan 

kondisi, untuk membuat diri seseorang 

kuat dan berbagai “kehebatan” lainnya. 

Padahal sesungguhnya bukan energi-

energi itu, tapi karena kekuatan sugesti 

yang diterima oleh Pikiran kita 

sehingga menimbulkan efek kepada 

tubuh kita. Anda mungkin ada yang 

sedikit protes dengan pernyataan saya 

ini, sebab anda mungkin pernah datang 

ke para terapis, datang ke orang yang 

“katanya” bisa transfer energi, datang 

ke tempat yang “katanya” memiliki 

sumber energi penyembuhan dan yang 

sejenisnya. Coba diingat lagi, apakah 

terapisnya atau orang yang katanya 

mentransfer energi itu diam saat 

melakukan “aksinya”, tentu tidak kan? 

pasti menggerakkan tangannya, 

tubuhnya dan tentu juga menggerakkan 

mulutnya. Maksud dari menggerakkan 

mulut adalah “berbicara”. 

Nah, bukankah berbicara itu 

memberikan saran kepada anda dan 

pasien-pasien lainnya? Ingat, sering di 

blog kekuatan sugesti ini saya 

menjelaskan bahwa makna dari sugesti 

adalah “saran”, saran itu alias adalah 

omongan orang, omongan yang keluar 

dari mulut kemudian masuk ke pikiran 

kita dan bekerja mempengaruhi semua 

sistem di tubuh kita. Bukankah itu 

artinya, proses pengisian energi, proses 

transfer energi dan sebagainya hanyalah 

proses pemberian saran, alias 

pemberian sugesti? Kalau anda sudah 

terlanjur belajar “energi”,  

 

 

 
Kekuatan Sugesti | Edisi Agustus  2018 
 

06 



pasti anda protes ke saya, dan hal 

seperti ini biasa saya temukan di kelas 

saat saya memberikan materi AMC 

(Alpha Mind Control). Yang mengikuti 

kelas AMC dari berbagai kalangan, ada 

yang terapis, ada yang praktisi energi, 

ada juga yang orang umum. 

  

Dalam kelas AMC, saya tidakpernah 

memberikan batasan bahwa yang 

belajar harus pernah belajar A atau 

belajar B, AMC memang saya rancang 

untuk semua orang yang masih hidup 

hehe. Jadi, meskipun anda menganggap 

diri anda orang awam pasti juga bisa 

memahami AMC. Hmm, saya ingat 

ungkapan seorang peserta AMC bulan 

lalu di bandung, “mas firman, berarti 

bukan energi ya yang menyembuhkan 

klien saya, tapi sebenarnya sugesti 

pikirannya sendiri, kalau semau orang 

paham AMC kan jadinya ngga perlu 

datang ke terapis mas” 

Iya memang sesungguhnya yang 

membuat diri seseorang itu mengalami 

perubahan baik itu perubahan jelek atau 

baik sebenarnya ya karena sugesti yang 

masuk di pikirannya, dan disetujui 

sehingga pikirannya menjalankan 

sugesti itu. Dan pikiran adalah sumber 

dari semua kondisi di tubuh seseorang, 

ketika seseorang itu sudah paham 

bagaimana mengenali, mengontrol dan 

memaksimalkan Pikirannya dengan 

AMC maka memang tidak lagi perlu 

terapis, tidak perlu lagi diisi energi, 

ditransfer energi. 

Sadarilah, bahwa hak untuk mengelola 

kekuatan sugsti Pikiran itu 

sesungguhnya adalah hak masing-

masing kita, dan ketika kita mengelola 

sugesti dalam pikiran kita dengan benar 

itu artinya kita sedang bersyukur 

kepada Tuhan. 
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 | Hipnosis  

SURBAN DAN TASBIH BISA MENJADI “ALAT” 

GENDAM

Bicara tentang “gendam” mungkin 

terkesan menakutkan dan 

mengerikan, sebab selama ini 

pemahaman gendam yang ada 

dimasyarakat memang menakutkan, 

gendam diindentikkan dengan hal-

hal yang tidak bisa dilawan, gendam 

dianggap sebuah kekuatan yang bisa 

membuat semua orang menurut, 

gendam pasti diasosiasikan dengan 

hal yang negatif. Apakah iya 

gendam itu memang seperti itu dan 

perlu ditakuti? Hmm, kalau anda 

memahami ilmu PIKIRAN maka 

anda pasti menyadari bahwa gendam 

itu adalah ilmu komunikasi saja 

untuk mempengaruhi seseorang. 

Saya teringat ada seorang teman 

saya yang cerita bahwa istrinya 

pernah digendam dan bicara “Maaf 

ya pak, ibu tadi kena gendam 

dijalan, semua uang habis perhiasan 

habis, tadi saya digendam oleh orang 

tua yang seperti ulama” 

Saya coba tanya lagi lebih dalam 

kepada teman saya ini, terus istrimu 

cerita apalagi mengenai kejadian 

itu? 

 

 

teman saya melanjutkan menirukan 

cerita istrinya ke saya. Menurut istri 

saya dia didekati dengan seorang 

dengan bersurban dan membawa 

tasbih ketika sedang berjalan 

sendirian didepan komplek rumah, 

laki2 ini kemudian menanyakan 

sebuah alamat dari seorang kiyai, 

istri saya lalu memberikan petunjuk 

alamat itu, eh kemudian laki-laki 

bicara “ibu, saya mau 

berterimakasih dan mau mendoakan 

ibu, ibu ini sebenarnya mau diberi 

rejeki banyak oleh ALLAH, tetapi 

ada barang yang masih kotor didiri 

ibu, boleh saya bantu sucikan 

barang2itu”. Istri saya karena 

melihat penampilan yang begitu 

meyakinkan, berbaju putih surban, 

ada tasbih ya langsung mengiyakan. 

Kemudian dibawalah masuk ke 

dalam mobil, nah didalam mobil itu, 

dibacakan ayat2, kemudian disuruh 

melepas semua barang yang ada, 

menyerahkan uang, sambil dibawa 

jalan kemudian berhenti di sebuah 

masjid, istri saya disuruh turun 

untuk berwudhu agar bersihnya 

sempurna, eh..begitu selesai wudhu  
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si laki2 ini sudah pergi 

menggunakan mobilnya dan 

membawa semua barang istri saya. 

Anda pasti sering mendengar atau 

mengetahui pengalaman orang lain 

yang seperti itu, lalu disebutlah 

terkena gendam dan seolah-olah 

korban tidak bisa melawan,padahal 

situasi itu terjadi karena korban mau 

dan menerima semua “iming-iming” 

dari pelaku, mau didoakan dan mau 

dibersihkan barangnya, inilah iming-

iming yang membuat banyak orang 

menurut. Lalu didukung dengan 

surban dan tasbih, lengkaplah sudah 

aksesorisnya hehe. Pemahaman 

masyarakat, adalah ketika melihat 

seseorang laki-laki tua bersurban 

putih dan memegang tasbih maka 

langsung saja menganggap itu 

adalah seorag ulama atau kiyai yang 

manjur doanya,akhirnya seperti ibu 

tadi deh. 

 

Itulah realita dimasyarakat kita, 

begitu mudahnya percaya dan 

menuruti ketika berada disituasi 

seperti itu, lalu mengatakan terkena 

gendam, supaya menimbulkan rasa 

kasihan dari yang mendengar 

kisahnya, padahal sih karena 

ketidaktahuannya saja. Jadi gendam 

itu adalah sebuah teknik komunikasi 

yang memang sudah disiapkan 

dengan berbagai aksesoris, atau 

berbagai alat untuk membuat 

“korban” merasa nyaman dan 

merasa benar untuk menuruti semua 

yang disampaikan. Surban putih dan 

tasbih yang seharusnya 

melambangkan sebuah kebaikan, 

justru dimanfaatkan untuk 

melakukan “gendam”. 

Sebagai solusinya maka anda harus 

pandai-pandai menerima ajakan 

orang lain yang belum dikenal saat 

dalam perjalanan, cerdaslah melihat 

seseorang, kalau sudah mulai masuk 

lebih dalam kedalam urusan pribadi 

anda lebih baik anda akhiri saja 

obrolan dan menjauh dari orang itu. 

Apa yang ditampilkan, baik itu baju 

bersurban, gamis dan memegang 

tasbih bahkan kitab suci itu dapat 

dijadikan alat untuk menggendam 

anda lho hehe..:), cerdaslah dalam 

menerima “sugesti” dari orang lain 

ya. 
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 | Alpha Telepati  

KALAU MAU BELAJAR ALPHA TELEPATI, PASTIKAN ANDA 
MEMILIKI 3 SYARAT INI 

 
Malam minggu biasanya merupakan 

malam bahagia untuk saling apel bagi 

yang sudah memiliki pasangan, tapi 

kalau yang baru putus tentu menjadi 

malam yang kurang menyenangkan. 

Seperti tadi, ada seorang pria yang 

“curhat” ke saya bahwa dia baru saja 

ditinggal pergi oleh kekasihnya, “mas 

firman, apakah bisa saya kembali ke 

kekasih saya. Malam minggu gini saya 

jadi be-te mas, kalau saya menggunakan 

alpha telepati apakah bisa ya mas. Oh ya 

syaratnya apa untuk saya belajar alpha 

telepati”. Memang..alpha telepati itu 

sama dengan ilmu pelet, sehingga 

banyak orang selalu menanyakan apa 

syaratnya?  

Dalam dunia ilmu-ilmu yang terkesan 

mistis pasti memiliki sejumlah syarat, 

misalnya harus puasa mutih dulu, harus 

nyembelih ayam dan sejenisnya. Bahkan 

sampai ada biaya “mahar”, hehe. Kata 

“berapa mas maharnya” sering saya 

terima ketika orang-orang ingin 

memesan buku Alpha Telepati. Ya saya 

jawab aja “bukan mahar, tetapi harga 

bukunya”. Saya jadi teringat dulu ketika 

masa-masa saya di jaman jahiliyah 

ketika mempelajari ilmu-ilmu yang 

katanya mistis itu, harus puasa dulu, 

harus baca wirid dulu, harus berjalan 

dulu jauh. Bahkan saya juga pernah 

mendengar pengalaman dari peserta 

kelas AMC (alpha mind control) dari 

sumedang yang katanya pernah telanjang 

bulat diam disungai supaya bisa 

diberikan ilmu pelet oleh gurunya. 

 
Aneh-aneh memang, tapi semua itu 

sudah berlalu ketika jaman jahiliyah. 

Ada juga seorang peserta kelas AMC 

yang dulunya juga belajar pelet dengan 

berbagai syarat yang berat, eh ketika 

memahami alpha telepati langsung 

berkata “asem, dulu ngapain harus ke 

gunung, ngapain harus puasa, ternyata 

gampang sekali belajar ilmu pelet ya 

mas”  . Lalu apakah ketika belajar Alpha 

Telepati bebas syarat? Oh tentu tidak, 

pasti ada syaratnya. Apapun di dunia ini 

pasti ada syarat, alias berlaku sebab-
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akibat. Anda mau menghidupkan mobil 

saja harus ada syaratnya yaitu memutar 

kuncinya, mau mengirimkan sms harus 

ada syaratnya juga yaitu tahu menunya. 

Semua ada syaratnya, termasuk juga 

ketika anda memutuskan untuk mau 

mempelajari alpha telepati ini. Tapi, 

tenang syarat utamanya hanya 3 kok. 

Apa saja syarat itu? 

Pertama, Anda adalah Manusia. Buku 

Alpha Telepati saya buat untuk manusia, 

bukan binatang, bukan tumbuhan apalagi 

untuk benda mati. Karena yang bisa 

melakukan alpha telepati hanyalah 

manusia. Kalau anda merasa bukan 

manusia maka tidak bisa membaca buku 

ini, tetapi kalau anda merasa Manusia 

maka buku ini menjadi wajib untuk anda 

pelajari karena dengan memahami buku 

ini anda merasa ajaib dan bersyukur 

kepada Tuhan karena anda sudah 

diciptakan sebagai Manusia. 

Kedua, Anda masih bisa Bernafas 

Normal. Buku ini memang saya tujukan 

untuk anda yang masih sehat, masih bisa 

bernafas dengan normal dan teratur. 

Kalau nafas anda sudah susah, sebaiknya 

memang tidak membaca buku ini 

melainkan istirahat saja hehe. Tapi, 

kalau anda merasa masih normal dalam 

bernafas maka anda memenuhi syarat 

untuk boleh mempelajari Alpha Telepati 

ini. 

Ketiga, Anda bisa Membaca. Syarat 

yang ketiga ini tidak terlalu wajib, 

karena kalau anda tidak bisa membaca 

maka anda masih bisa menyuruh teman 

anda yang membaca lalu menjelaskan ke 

anda. Tapi tentu lebih baik anda 

membaca sendiri buku “sakti” ini, 

supaya anda bisa memahami dengan 

benar dan utuh isinya. Dengan membaca 

perlahan, halaman demi halaman maka 

pasti anda cepat menguasai isi buku 

Alpha Telepati ini. 

 
Itulah 3 Syarat yang harus anda miliki 

untuk mempelajari buku Alpha Telepati 

ini, tetap ada syaratnya ya untuk belajar 

Alpha Telepati. Tapi, syaratnya bukan 

puasa, bukan harus mandi kembang, 

bukan harus bertapa, bahkan tidak perlu 

meditasi. Alpha telepati atau bahasa 

tradisionalnya pelet, pengasihan 

sebenarnya adalah kemampuan manusia 

pada umumnya, hanya banyak orang 

belum menyadarinya. Karena itu, 

melalui buku Alpha Telepati ini saya 

ingin menumbuhkan kesadaran banyak 

orang bahwa sesungguhnya semua orang 

bisa melakukan Alpha telepati dengan 

syarat yang Mudah, buktikan deh  
 

Kekuatan Sugesti | Edisi Agustus  2018 
 

14 



 

 



 

 



 

 

 

 | Hipnoterapi 
 
 

 

3 Langkah Mudah Mengatasi Sebuah Trauma Psikologis 
 
 

 
Trauma seringkali banyak orang salah memahami, 

trauma seringkali diindetikkan dengan ketakutan 

dan sejenisnya, menurut definisi di kedokteran 

trauma dibagi atas tujuh bentuk, yaitu trauma,  

trauma mekanik, trauma panas, trauma bahan 

kimia, trauma listrik, trauma radiasi, trauma 

biologis dan trauma emosi. 

1. Trauma mekanik,Salah satu ciri yang paling 

khas dalam trauma mekanik adalah terjadinya 

fraktur tulang yang patah . Apabila seseorang 

mempertahankan dirinya terhadap suatu pukulan 

atau benturan , , kemungkinan besar os ulnaris nya 

akan patah. Tulang radius juga akan patah apabila 

seseorang yang jatuh, menopang badan hanya 

dengan salah satu tangannya saja. Dan, masih 

banyak lagi kejadian lain yang bisa menyebabkan 

fraktur tulang kita parah. 

Jika kita melakukan goresan pada tangan dengan 

menggunakan kunci atau alat tajam lain secara 

cepat, maka rasa nyeri yang timbul pada tangan 

bukan hanya satu, namun dua jenis nyeri. Selama 

goresan berlangsung, terdapat nyeri ringan yang 

langsung dirasakan dan dapat dilokalisir secara 

rapat. Kemudian, selama kira-kira setengah menit, 

keaadaan akan tenang kembali. Setelah itu, akan 

menyusul suatu nyeri yang sangat berbeda, yaitu 

nyeri bakar yang terus menerus dan sangat 

mengganggu. Nyeri yang juga dapat ditemukan 

pada berbagai penyakit inilah yang sering disebut 

trauma mekanik.Setelah beberapa menit, pada 

bekas goresan tadi terlihat garis merah. Inilah 

yang dinamakan peradangan. Peradangan di 

sekitar  goresan ini akan terasa panas saat diraba. 

Setelah itu, akan terjadi pembengkakan yang 

pucat di tangan tempat goresan tersebut. 

2. Trauma panas,Trauma panas dapat terjadi 

karena adanya jaringan yang terbakar secara 

langsung atau membeku, akibat tekanan suhu 

yang terlalu dingin. Bisa juga secara berharap 

seluruh tubuh mendapatkan panas yang berlebihan 

atau karena dingin yang terlalu rendah\ 

3. Trauma Bahan kimia,Trauma bahan kimia 

dapat terjadi karena memakan racun, misalnya 

fosfor kucing yang terdapat dalam korek api 

zaman dahulu. 

4. Trauma listrik,Trauma listrik ini merupakan 

bentuk syok akibat  tersengat bentuk syok akibat 

tersengatlistirik bertegangan tinggi. Trauma 

seperti ini bisa merusak jantung, otak, bahkan 

sering mengakibatkan kematian 

5. Trauma Radiasi,Trauma radiasi dapat terjadi 

akibat hujan debu radioaktif yang berasal dari 

letusan bom. Bahkan, cahaya matahari pun dapat 

menyebabkan trauma (sunburn) ini. 

6. Trauma Biologi,Trauma biologi dapat 

disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, malaria, 

gigitan ular dan segala gangguan dari makhluk 

biologi lainnya. 

7. Trauma emosi/psikologi, Trauma emosi 

biasanya disebabkan oleh teman sendiri atau 

sesama manusia 

Yang sering berkaitan dengan profesi saya 

sebagai pakar pikiran, tentunya adalah trauma 
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psikologis/emosi. trauma ini diakibatkan oleh 

sesuatu peristiwa dimasa lalu seseorang yang 

membuat seseorang itu merasa tidak nyaman 

untuk melanjutkan hidupnya ke masa berikutnya. 

Seperti kemarin, saya ada seorang klien, seorang 

ibu usia 50an, yang menjadi susah tidur, uring-

uringan dan malas melakukan aktivitas, anaknya 

membawa ke tempat saya, ternyata ibu ini 

mengalami pengalaman “buruk” sekitar 3 bulan 

yang lalu. Yaitu “menggrebek” suaminya sedang 

selingkuh. Nah, sejak itulah ibu ini merasa trauma, 

sedih dan sakit. 

Hal ini sangat wajar dialami sebab pengalaman 

masa lalu itu yang secara keilmuan memang tidak 

bisa dihapus atau dilupakan. Lalu bagaimana cara 

mudah untuk mengatasi trauma psikologis itu. 

Berikut saya berikan tiga langkah mudah untuk 

anda lakukan ya. 

Pertama, Sadarilah bahwa peristiwa masa lalu itu 

merupakan bagian dari kebaikan Tuhan terhadap 

hidup kita, Tuhan sudah memberikan situasi itu 

untuk menjadi ilmu, menjadi sumber hikmah 

dalam hidup kita. Karena semua yang terjadi 

dalam hidup seseorang atas keinginannya sendiri. 

Kedua, Sadarilah bahwa peristiwa itu terjadi di 

masa lalu, masa lalu adalah masa yang ada 

dibelakang kita. Masa lalu adalah beban yang 

harus diletakkan di masa lalu, bukan untuk dibawa 

terus. Jadi letakkan sesuai dengan makna 

sebenarnya, yaitu di masa lalu. Maka jadikan 

peristiwa memang terletak di belakang anda. 

Ketiga, Sadarilah hidup anda harus terus berjalan, 

anda tidak berhenti dititik kejadian itu, hidup 

seseorang terus berlanjut, waktu terus berputas, 

kehidupan terus berjalan. Daripada memikirkan 

situasi yang ada di masa lalu, maka bukannya 

lebih nyaman memikirkan yang baik dan indah di 

masa depan. 

Dampak trauma psikologi bisa menjadi sebuah 

“situasi berat” kalau seseorang itu tidak mau 

menyadari dirinya sepenuhnya. Tapi, kalau anda 

mau melakukan tiga langkah tadi, maka anda bisa 

lihat trauma anda perlahan pasti berubah menjadi 

sebuah keindahan. 

:Firman Pratama: 
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Biografi Moh. Hatta 

Dr.(HC) Drs. H. Mohammad Hatta Atau yang 

lebih dikenal dengan Bung Hatta adalah wakil 

presiden pertama Indonesia, selain itu beliau 

juga adalah seorang pejuang, negarawan, dan 

juga ekonom. Lelaki kelahiran Fort de Kock, 

Hindia Belanda (Sekarang Bukittinggi, 

Sumatera Barat, Indonesia) 12 Agustus 1902 

yang bernama lahir Mohammad Attar 

merupakan anak kedua dari pasangan 

Muhammad Djamil dan Siti Saleha. Selain 

menjabat sebagai wakil presiden bung hatta 

juga pernah menjabat menjadi perdana 

menteri dalam Kabinet Hatta I-II dan RIS. 

Pada tahun 1956 Bung Hatta mengundurkan 

diri sebagai wakil presiden akibat perselisihan 

dengan Presiden Soekarno. Bung Hatta juga 

dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. 

Atas jasanya nama Bung Hatta diabadikan 

dalam nama sebuah bandar udara 

internasional di Tanggerang, Banten, 

Indonesia bersama dengan Ir. Soekarno yaitu 

Bandara Soekarno-Hatta, Selain di Indonesia 

nama beliau juga diabadikan menjadi sebuah 

nama jalan bernama mohammed hattastraat di 

Zuiderpolder, Haarlem Belanda. Pada 18 

November 1945, Bung Hatta menikah dengan 

Rahmi Hatta dan setelah 3 hari menikah 

mereka pindah dan tinggal Yogyakarta, 

Pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak 

perempuan yaitu Meutia Farida Hatta, 

Gembala Rabi’ah Hatta, dan Halida Nuriah 

Hatta. Pada 14 Maret 1980 pada usia 77 

tahun, Bung Hatta meninggal dunia di 

Jakarta. 

Profil Singkat Drs. Mohammad Hatta 

➢ Nama : Drs. Mohammad Hatta (Bung 

Hatta) 

➢ Lahir : Bukittinggi, 12 Agustus 1902 

➢ Wafat : Jakarta, 14 Maret 1980 

➢ Ayah: Muhammad Djamil 

➢ Ibu :  Siti Saleha 

➢ Istri : Rahmi Rachim 

➢ Anak : 

• Meutia Farida 

• Gemala 

• Halida Nuriah 

 

 

➢ Riwayat Pendidikan : 

1. Europese Largere School (ELS) di 

Bukittinggi (1916) 

2. Meer Uirgebreid Lagere School 

(MULO) di Padang (1919) 

3. Handel Middlebare School (Sekolah 

Menengah Dagang), Jakarta (1921) 

4. Nederland Handelshogeschool, 

Rotterdam, Belanda (1932) 

➢ Karir : 

1. Wakil Ketua Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (7 Agustus 

1945) 

2. Wakil Presiden Republik Indonesia 

pertama (18 Agustus 1945) 

3. Wakil Presiden merangkap Perdana 

Menteri dan Menteri Pertahanan 

(Januari 1948 – Desember 1949) 

4. Wakil Presiden merangkap Perdana 

Menteri dan Menteri Luar Negeri 

Kabinet Republik Indonesia Serikat 

(Desember 1949 – Agustus 1950) 

Pendidikan Dan Masa Muda Moh. Hatta 

Sejak kecil, Hatta dibesarkan dalam 

lingkungan keluarga yang taat pada agama, 

kakek beliau dari pihak ayahnya yang 

bernama Abdurahman Batuhampar 

merupakan ulama pendiri surau batu hampar 

yaitu salah satu surau yang bertahan pasca 

perang paderi. Namun pada saat Hatta 

berumur 7 bulan Ayah beliau yaitu 

Muhammad Djamil meninggal dunia, dan 

setelah sepeninggalan ayahnya sang ibu 

menikah dengan seorang pedagang dari 

palembang yang sering berhubungan dagang 

dengan kakek beliau dari pihak ibu yaitu Ilyas 

Bagindo Marah bernama Agus Haji Ning. 

Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 4 

orang anak perempuan. 

Moh.Hatta mengenyam pendidikan 

formal untuk pertama kali di sekolah swasta, 

namun setelah 6 bulan beliau pindah ke 

sekolah rakyat dan sekelas dengan kakaknya 

Rafiah, Namun tidak begitu lama 

pelajarannya berhenti di pertengahan 

semester 3 lalu beliau pindah ke 

ELS(Europeesche Lagere School) (Sekarang 

SMA N 1 Padang) hingga tahun 1913. 

Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan 

beliau di MULO (Meer Uitgebreid Lager 

Onderwijs), sejak menempuh pendidikan di 
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MULO beliau mulai tertarik dengan 

perkumpulan pemuda dan beliau masuk 

dalam Jong Sumatranen Bond dan menjadi 

bendahara. 

Pada tahun 1921 hingga 1932, 

Mohammad Hatta melanjutkan studinya di 

Handels Hogeschool, Belanda (Kemudian 

bernama Economische Hogeschool dan kini 

bernama Universitas Erasmus Rotterdam). 

Selama studi beliau masuk dalam organisasi 

sosial yang kemudian menjadi organisasi 

politik akibat pengaruh dari Ki Hadjar 

Dewantara, Douwes Dekker dan Tjipto 

Mangoenkoesoemo bernama Indische 

Vereniging. Pada tahun 1922, Indische 

Vereniging berubah nama menjadi 

Indonesische Vereniging, Lalu berganti nama 

menjadi Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 

1923 Bung Hatta menjadi bendahara dan 

mengasuh sebuah majalah bernama Hindia 

Putera (Kemudian bernama Indonesia 

Merdeka). Pada tahun 1923 pula Hatta lulus 

dalam ujian Handles economie (Ekonomi 

Perdagangan) dan pada tahun 1924, beliau 

non aktif di Perhimpunan Indonesia karena 

beliau berniat untuk mengikuti ujian doctoral 

ekonomi diakhir tahun 1925. Namun pada 

waktu itu ada jurusan baru yaitu hukum 

negara dan hukum administratif, kemudian 

beliau memasuki jurusan tersebut karena 

terdorong oleh minat besarnya pada bidang 

politik. 

Pada 17 Januari 1926, Hatta menjadi 

pemimpin Perhimpunan Indonesia, akibatnya 

beliau terlambat menyelesaikan studinya. Dan 

pada tahun 1926 epatnya pada bulan 

desember Hatta didatangi oleh PKI yaitu 

Semaun yang menawarkan pimpinan 

pergerakan nasional secara umum pada PI 

Dan terjadilah suatu perjanjian yang dinamai 

dengan Konvensi Semaun-Hatta. Hal tersebut 

menjadi alasan bagi pemerintah Belanda 

untuk melakukan penangkapan pada Hatta. 

Pada waktu itu Hatta belum menyetujui 

paham komunis, Stalin membatalkan 

keinginan Semaun yang berakibat hubungan 

Hatta dengan Komunisme mulai memburuk, 

Sikap yang dilakukan oleh Hatta ditentang 

oleh anggota PI yang telah dikuasai komunis. 

Hatta mengikuti sidang “Liga Menentang 

Imperialisme, Penindasan Kolonial dan 

Untuk kemerdekaan Nasional” pada tahun 

1927 di Frankfurt. Dalam sidang ini Hatta 

tidak dapat percaya dengan komunis. Pada 

tahun 1927 tepatnya tanggal 25 september 

Hatta bersama dengan Ali Sastroamidjojo, 

Madjid Djojohadiningrat dan juga Nazir 

Datuk Pamuntjak di tangkap oleh pemerintah 

belanda atas tuduhan mengikuti partai 

terlarang yang dikaitkan dengan Semaun dan 

juga menghasut supaya menentang kerajaan 

belanda. Mereka semua dipenjara di 

Rotterdam selama tiga tahun. Pada 22 Maret 

1928, sidang kedua kasus Hatta digelar. 

Dalam sidang, ia melakukan penolakan 

terhadap semua tuduhan yang diarahan 

padanya dalam pidatonya yang berjudul 

“Indonesie Vrij atau Indonesia Merdeka” dan 

pidato Hatta tersebut diterbitkan menjadi 

brosur sampai Indonesia. Hatta beserta ketiga 

rekannya yang lain akhirnya dibebaskan oleh 

mahkamah pengadilan di Den Haag dari 

segala tuduhan. 

Kembali Ke Indonesia 

Sebulan setelah menyelesaikan 

pendidikannya di Belanda, Hatta kembali ke 

Indonesia. Di Indonesia, Hatta disibukkan 

dengan menulis artikel politik dan ekonomi di 

Daulah Ra’jat dan berbagai kegiatan politik 

lainnya. artikel tulisan Hatta diantaranya 

“Soekarno Ditahan” (10 Agustus 1933), 

“Tragedi Soekarno” (30 Nopember 1933), 

dan “Sikap Pemimpin” (10 Desember 1933), 

semua itu Ia tulis sebagai reaksi kerasnya 

terhadap sikap Soekarno yang ditahan oleh 

Belanda dan berakhir dengan pengasingan 

Soekarno ke Ende, Flores. 

Setelah mengasingkan Soekarno, Pemerintah 

Belanda beralih ke Partai Pendidikan 

Nasional Indonesia. Para pemimpin Partai 

Pendidikan Nasional Indonesia seperti Moh. 

Hatta, Sutan Sjahriri, Burhanuddin, Bondan, 

Murwoto, dan Maskun ditangkap dan 

kemudian ditahan di penjara Glodok dan 

Cipinang selama hampir setahun. Setelah itu 

mereka diasingkan ke Boven Digoel (Papua). 

Masa Pengasingan 

Hatta dan rekan-rekannya dari Partai 

Pendidikan Nasional Indonesia tiba di 

pengasingan yaitu di Tanah Merah, Boven 

Digoel(Papua) pada Januari 1935. Kapten 

Van Langen yang saatitu merupakan kepala 
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pemerintahan di Boven Digoel menawarkan 2 

pilihan pada mereka yaitu bekerja pada 

Belanda dengan upah per hari hanya 40 sen 

dengan harapan bisa kembali ke daerah asal 

atau tetap menjadi buangan yang menerima 

makanan in natura engan tidak ada harapan 

kembali ke daerah asal. Pilihan tersebut Hatta 

jawab dengan mengatakan bahwa jika ia mau 

bekerja dengan belanda saat masih di jakarta 

tentu ia menjadi orang besar dengan gaji 

tinggi, tak perlu ke Tanah Merah menjadi kuli 

dengan gaji hanya 40 sen saja. 

Selama masa pengasingannya di Digoel, 

untuk memenuhi kebutuhan hidunya, Hatta 

menjadi penulis artikel untuk surat kabar 

Pemandangan. Pada Desember 1935, 

pengganti Van Langen yaitu Kapten Wiarda 

mengatakan bahwa tempat pengasingan Hatta 

dan Sjahrir akan dipindah ke Banda Neira, 

Januari 1936 mereka berangkat kesana. 

Disana mereka bebas bergaul dengan 

penduduk dan disana pula mereka bertemu 

dengan Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Mr. 

Iwa Kusumasumantri. 

Kembali Dari Pengasingan Dan Masa 

Kekuasaan Jepang 

Pada 8 Desember 1941, angkatan perang 

Jepang Menyerang Pearl Harbor, setelah itu 

Jepang mulai menguasai beberapa wilayah 

termasuk Indonesia. Karena keadaan yang 

menjadi genting dan ditakutkan para buangan 

bekerja sama dengan Jepang, kemudian 

Belanda memindahkan semua buangan ke 

Australia. Namun Hatta dan Sjahrir yang 

berada di Banda Neira dipindahkan ke 

Sukabumi pada 3 Februari 1942. Pada 9 

Maret 1942 Belanda menyerah pada Jepang. 

Lalu pada 22 Maret 1942 , Hatta dan Sjahrir 

dibawa kembali ke Jakarta dan bertemu 

Mayor Jenderal Harada. Hatta bertanya pada 

pihak Jepang tentang kedatangannya ke 

Indonesia dan pihak Jepang mengatakan tidak 

akan menjajah Indonesia. Hatta ditawari kerja 

sama dengan jabatan penting, namun Ia 

menolak dan memilih menjadi penasehat lalu 

ia diberi kantor dan rumah. 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

Pada 22 Juni BPUPKI membentuk panitia 

kecil yang dikenala dengan panitia sembilan 

yang beranggotakan Ir. Soekarno, Bung 

Hatta, Mohammad Yamin, Ahmad Soebardjo, 

A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakir, Wahid 

Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno 

Tjokrosujoso. 

Pada 9 Agustus 1945, bersama dengan 

Ir.Soekarno dan KRT Radjiman 

Wedyodiningrat, Bung hatta pergi ke Dalat, 

Vietnam untuk dilantik oleh Panglima Asia 

Tenggara Jenderal Terauchi sebagai ketua 

dan wakil ketua PPKI. 

Pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi 

penculikan Bung Karno dan Bung Hatta oleh 

golongan pemuda dan mereka membawa 

Bung Karno dan Bung Hatta ke 

Rengasdengklok dan penculikan ini dikenal 

dengan Peristiwa Rengasdengklok. 

Penculikan ini di lakukan agar proklamsi 

segera dilaksanakan secepatnya. 

Menjadi Wakil Presiden RI ke-1 Dan 

Pengunduran Diri Sebagai Wakil Presiden 

Pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan 

Timur No. 56 Jakarta pukul 10.00 WIB, 

Proklamsi Kemerdekaan dibacakan. 

Berselang sehari yaitu pada tanggal 18 

Agustus 1945, Bung Hatta resmi menjadi 

Wakil Presiden RI mendampingi Bung 

Karno. 

Setelah menjadi wakil presiden, Bung 

Hatta masih aktif dalam memberikan ceramah 

ke berbagai lembaga pendidikan tinggi. Pada 

tanggal 12 Juli 1947, Hatta mengadakan 

Kongres Koperasi yang pertama (ditetapkan 

sebagai Hari Koperasi Indonesia) dan Bung 

Hatta ditetapkan menjadi Bapak Koperasi 

Indonesia. 

Pada 21 Juli 1947, terjadi Agresi Militer 

Belanda I. Pada saat hendak menyetujui 

Perjanjian Renville yang berakibat jatuhnya 

kabiet Amir, kemudian terbentuk Kabinet 

Hatta pada 29 Januari 1948 dengan Hatta 

yang saat itu menjadi Perdana Menteri 

menjadi Menteri ertahana pula. 

Pada tahun 1955, Bung Hatta menyatakan 

bahwa parlemen dan konstituante telah 

terbentuk dan Ia akan mengundurkan diri 

karena menurutnya dengan pemerintahan 

parlementer kepala negara hanya simbol 

maka wakil presiden sudah tidak diperlukan. 

Pada 20 Juli 1956, Bung Hatta menulis surat 

untuk Ketua DPR namun ditolah secara halus, 

kemudian ia menulis kembali surat yang sama 

pada tanggal 23 November 1956 yang berisi 
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bahwa ia akan mengundurkan diri sebagai 

Wakil Presiden pada 1 Desember 1956. 

Setelah 11 tahun menjabat menjadi wakil 

presiden, DPR mengabulkan permintaan 

Hatta mengundurkan diri pada sidang DPR 30 

November 1956. 

Setelah Pengunduran Diri Sebagai Wakil 

Presiden Dan Wafatnya Mohammad Hatta 

Setelah mengundurkn diri, untu menambah 

penghasilan dari menulis buku dan mengajar. 

Pada tahun 1963, saat Presiden Soekarno 

berada pada puncak kejayaannya, Bung Hatta 

jatuhsakit dan perlu perawatan ke Swedia 

yang alatnya lebih lengkap. 

Pada 15 Agustus 1972, Pada upacara 

kenegaraan di Istana Negara , Presiden 

Soeharto menyatakan bahwa Bung Hatta 

dianugrahi Bintang Republik Indonesia Kelas 

I. Setelah dirawat selama 11 hari di Rumah 

sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, Pada 14 

Maret 1980 pada pukul 18.56 Bung Hatta 

meninggal dunia. Keesokan harinya, Beliau 

disemayamkan di rumahnya di jalan 

Diponegoro 57, Jakarta dan kemudian 

dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta 

dengan upacara kenegaraan yang dipimpin 

oleh wakil presiden Adam Malik. Pada Tahun 

1986, saat pemerintahan Soeharto, Bung 

Hatta ditetapkan sebagai pahlawan 

Proklamator dan pada tahun 2012 tepatnya 

pada tanggal 7 November Beliau ditetapkan 

sebagai Pahlawan Nasional. 

Mohammad Hatta, biasa dikenal dengan 

nama Bung Hatta, lahir pada tanggal 12 

Agustus 1902 di Bukittinggi. Di kota kecil 

yang indah inilah Bung Hatta dibesarkan di 

lingkungan keluarga ibunya. Ayahnya, Haji 

Mohammad Djamil, meninggal ketika Hatta 

berusia delapan bulan. Dari ibunya, Hatta 

memiliki enam saudara perempuan. Ia adalah 

anak laki-laki satu-satunya. Sejak duduk di 

MULO di kota Padang, ia telah tertarik pada 

pergerakan. Sejak tahun 1916, timbul 

perkumpulan-perkumpulan pemuda seperti 

Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong 

Minahasa. dan Jong Ambon. Hatta masuk ke 

perkumpulan Jong Sumatranen Bond. 

  Sebagai bendahara Jong Sumatranen 

Bond, ia menyadari pentingnya arti keuangan 

bagi hidupnya perkumpulan. Tetapi sumber 

keuangan baik dari iuran anggota maupun 

dari sumbangan luar hanya mungkin lancar 

kalau para anggotanya mempunyai rasa 

tanggung jawab dan disiplin. Rasa tanggung 

jawab dan disiplin selanjutnya menjadi ciri 

khas sifat-sifat Mohammad Hatta. 

Masa Studi Hatta di Negeri Belanda 

Pada tahun 1921 Hatta tiba di Negeri 

Belanda untuk belajar pada Handels Hoge 

School di Rotterdam. Ia mendaftar sebagai 

anggota Indische Vereniging. Tahun 1922, 

perkumpulan ini berganti nama menjadi 

Indonesische Vereniging. Perkumpulan yang 

menolak bekerja sama dengan Belanda itu 

kemudian berganti nama lagi menjadi 

Perhimpunan Indonesia (PI). 

Hatta juga mengusahakan agar majalah 

perkumpulan, Hindia Poetra, terbit secara 

teratur sebagai dasar pengikat antaranggota. 

Pada tahun 1924 majalah ini berganti nama 

menjadi Indonesia Merdeka. 

Hatta lulus dalam ujian handels economie 

(ekonomi perdagangan) pada tahun 1923. 

Semula dia bermaksud menempuh ujian 

doctoral di bidang ilmu ekonomi pada akhir 

tahun 1925. Karena itu pada tahun 1924 dia 

non-aktif dalam PI. Tetapi waktu itu dibuka 

jurusan baru, yaitu hukum negara dan hukum 

administratif. Hatta pun memasuki jurusan itu 

terdorong oleh minatnya yang besar di bidang 

politik. 

Perpanjangan rencana studinya itu 

memungkinkan Hatta terpilih menjadi Ketua 

PI pada tanggal 17 Januari 1926. Pada 

kesempatan itu, ia mengucapkan pidato 

inaugurasi yang berjudul “Economische 

Wereldbouw en Machtstegenstellingen”–

Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan 

kekuasaan. Dia mencoba menganalisis 

struktur ekonomi dunia dan berdasarkan itu, 

menunjuk landasan kebijaksanaan non-

kooperatif. 

Sejak tahun 1926 sampai 1930, berturut-

turut Hatta dipilih menjadi Ketua PI. Di 

bawah kepemimpinannya, PI berkembang 

dari perkumpulan mahasiswa biasa menjadi 

organisasi politik yang mempengaruhi 

jalannya politik rakyat di Indonesia. Sehingga 

akhirnya diakui oleh Pemufakatan 

Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia 

(PPPI) PI sebagai pos depan dari pergerakan 

nasional yang berada di Eropa. 
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PI melakukan propaganda aktif di luar negeri 

Belanda. Hampir setiap kongres intemasional 

di Eropa dimasukinya, dan menerima 

perkumpulan ini. Selama itu, hampir selalu 

Hatta sendiri yang memimpin delegasi. 

Pada tahun 1926, dengan tujuan 

memperkenalkan nama “Indonesia”, Hatta 

memimpin delegasi ke Kongres Demokrasi 

Intemasional untuk Perdamaian di Bierville, 

Prancis. Tanpa banyak oposisi, “Indonesia” 

secara resmi diakui oleh kongres. Nama 

“Indonesia” untuk menyebutkan wilayah 

Hindia Belanda ketika itu telah benar-benar 

dikenal kalangan organisasi-organisasi 

internasional. 

Hatta dan pergerakan nasional Indonesia 

mendapat pengalaman penting di Liga 

Menentang Imperialisme dan Penindasan 

Kolonial, suatu kongres internasional yang 

diadakan di Brussels tanggal 10-15 Pebruari 

1927. Di kongres ini Hatta berkenalan dengan 

pemimpin-pemimpin pergerakan buruh 

seperti G. Ledebour dan Edo Fimmen, serta 

tokoh-tokoh yang kemudian menjadi 

negarawan-negarawan di Asia dan Afrika 

seperti Jawaharlal Nehru (India), Hafiz 

Ramadhan Bey (Mesir), dan Senghor 

(Afrika). Persahabatan pribadinya dengan 

Nehru mulai dirintis sejak saat itu. 

Pada tahun 1927 itu pula, Hatta dan Nehru 

diundang untuk memberikan ceramah bagi 

“Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian 

dan Kebebasan” di Gland, Swiss. Judul 

ceramah Hatta L ‘Indonesie et son Probleme 

de I’ Independence (Indonesia dan Persoalan 

Kemerdekaan). 

Bersama dengan Nazir St. Pamontjak, Ali 

Sastroamidjojo, dan Abdul Madjid 

Djojoadiningrat, Hatta dipenjara selama lima 

setengah bulan. Pada tanggal 22 Maret 1928, 

mahkamah pengadilan di Den Haag 

membebaskan keempatnya dari segala 

tuduhan. Dalam sidang yang bersejarah itu, 

Hatta mengemukakan pidato pembelaan yang 

mengagumkan, yang kemudian diterbitkan 

sebagai brosur dengan nama “Indonesia Vrij”, 

dan kemudian diterjemahkan ke dalam 

Bahasa Indonesia sebagai buku dengan judul 

Indonesia Merdeka. 

Antara tahun 1930-1931, Hatta 

memusatkan diri kepada studinya serta 

penulisan karangan untuk majalah Daulat 

Ra‘jat dan kadang-kadang De Socialist. Ia 

merencanakan untuk mengakhiri studinya 

pada pertengahan tahun 1932. 

Kembali ke Tanah Air 

Pada bulan Juli 1932, Hatta berhasil 

menyelesaikan studinya di Negeri Belanda 

dan sebulan kemudian ia tiba di Jakarta. 

Antara akhir tahun 1932 dan 1933, kesibukan 

utama Hatta adalah menulis berbagai artikel 

politik dan ekonomi untuk Daulat Ra’jat dan 

melakukan berbagai kegiatan politik, 

terutama pendidikan kader-kader politik pada 

Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Prinsip 

non-kooperasi selalu ditekankan kepada 

kader-kadernya. 

Reaksi Hatta yang keras terhadap sikap 

Soekarno sehubungan dengan penahannya 

oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang 

berakhir dengan pembuangan Soekarno ke 

Ende, Flores, terlihat pada tulisan-tulisannya 

di Daulat Ra’jat, yang berjudul “Soekarno 

Ditahan” (10 Agustus 1933), “Tragedi 

Soekarno” (30 Nopember 1933), dan “Sikap 

Pemimpin” (10 Desember 1933). 

Pada bulan Pebruari 1934, setelah Soekarno 

dibuang ke Ende, Pemerintah Kolonial 

Belanda mengalihkan perhatiannya kepada 

Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Para 

pimpinan Partai Pendidikan Nasional 

Indonesia ditahan dan kemudian dibuang ke 

Boven Digoel. Seluruhnya berjumlah tujuh 

orang. Dari kantor Jakarta adalah Mohammad 

Hatta, Sutan Sjahrir, dan Bondan. Dari kantor 

Bandung: Maskun Sumadiredja, 

Burhanuddin, Soeka, dan Murwoto. Sebelum 

ke Digoel, mereka dipenjara selama hampir 

setahun di penjara Glodok dan Cipinang, 

Jakarta. Di penjara Glodok, Hatta menulis 

buku berjudul “Krisis Ekonomi dan 

Kapitalisme”. 

Masa Pembuangan Mohammad Hatta 

Pada bulan Januari 1935, Hatta dan 

kawan-kawannya tiba di Tanah Merah, Boven 

Digoel (Papua). Kepala pemerintahan di sana, 

Kapten van Langen, menawarkan dua pilihan: 

bekerja untuk pemerintahan kolonial dengan 

upah 40 sen sehari dengan harapan nanti akan 

dikirim pulang ke daerah asal, atau menjadi 

buangan dengan menerima bahan makanan in 

natura, dengan tiada harapan akan 
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dipulangkan ke daerah asal. Hatta menjawab, 

bila dia mau bekerja untuk pemerintah 

kolonial waktu dia masih di Jakarta, pasti 

telah menjadi orang besar dengan gaji besar 

pula. Maka tak perlulah dia ke Tanah Merah 

untuk menjadi kuli dengan gaji 40 sen sehari. 

Dalam pembuangan, Hatta secara teratur 

menulis artikel-artikel untuk surat kabar 

Pemandangan. Honorariumnya cukup untuk 

biaya hidup di Tanah Merah dan dia dapat 

pula membantu kawan-kawannya. Rumahnya 

di Digoel dipenuhi oleh buku-bukunya yang 

khusus dibawa dari Jakarta sebanyak 16 peti. 

Dengan demikian, Hatta mempunyai cukup 

banyak bahan untuk memberikan pelajaran 

kepada kawan-kawannya di pembuangan 

mengenai ilmu ekonomi, sejarah, dan filsafat. 

Kumpulan bahan-bahan pelajaran itu di 

kemudian hari dibukukan dengan judul-judul 

antara lain, “Pengantar ke Jalan llmu dan 

Pengetahuan” dan “Alam Pikiran Yunani.” 

(empat jilid). 

Pada bulan Desember 1935, Kapten 

Wiarda, pengganti van Langen, 

memberitahukan bahwa tempat pembuangan 

Hatta dan Sjahrir dipindah ke Bandaneira. 

Pada Januari 1936 keduanya berangkat ke 

Bandaneira. Mereka bertemu Dr. Tjipto 

Mangunkusumo dan Mr. Iwa 

Kusumasumantri. Di Bandaneira, Hatta dan 

Sjahrir dapat bergaul bebas dengan penduduk 

setempat dan memberi pelajaran kepada 

anak-anak setempat dalam bidang sejarah, 

tatabuku, politik, dan lain-Iain. 

Kembali Ke Jawa: Masa Pendudukan Jepang 

Pada tanggal 3 Pebruari 1942, Hatta dan 

Sjahrir dibawa ke Sukabumi. Pada tanggal 9 

Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda 

menyerah kepada Jepang, dan pada tanggal 

22 Maret 1942 Hatta dan Sjahrir dibawa ke 

Jakarta. 

Pada masa pendudukan Jepang, Hatta 

diminta untuk bekerja sama sebagai 

penasehat. Hatta mengatakan tentang cita-cita 

bangsa Indonesia untuk merdeka, dan dia 

bertanya, apakah Jepang akan menjajah 

Indonesia? Kepala pemerintahan harian 

sementara, Mayor Jenderal Harada. 

menjawab bahwa Jepang tidak akan 

menjajah. Namun Hatta mengetahui, bahwa 

Kemerdekaan Indonesia dalam pemahaman 

Jepang berbeda dengan pengertiannya sendiri. 

Pengakuan Indonesia Merdeka oleh Jepang 

perlu bagi Hatta sebagai senjata terhadap 

Sekutu kelak. Bila Jepang yang fasis itu mau 

mengakui, apakah sekutu yang demokratis 

tidak akan mau? Karena itulah maka Jepang 

selalu didesaknya untuk memberi pengakuan 

tersebut, yang baru diperoleh pada bulan 

September 1944. 

Selama masa pendudukan Jepang, Hatta tidak 

banyak bicara. Namun pidato yang diucapkan 

di Lapangan Ikada (sekarang Lapangan 

Merdeka) pada tanggaI 8 Desember 1942 

menggemparkan banyak kalangan. Ia 

mengatakan, “Indonesia terlepas dari 

penjajahan imperialisme Belanda. Dan oleh 

karena itu ia tak ingin menjadi jajahan 

kembali. Tua dan muda merasakan ini 

setajam-tajamnya. Bagi pemuda Indonesia, ia 

Iebih suka melihat Indonesia tenggelam ke 

dalam lautan daripada mempunyainya sebagai 

jajahan orang kembali.” 

Proklamasi 

Pada awal Agustus 1945, Panitia Penyidik 

Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia diganti dengan Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia, dengan Soekamo 

sebagai Ketua dan Mohammad Hatta sebagai 

Wakil Ketua. Anggotanya terdiri dari wakil-

wakil daerah di seluruh Indonesia, sembilan 

dari Pulau Jawa dan dua belas orang dari luar 

Pulau Jawa. 

Pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

mempersiapkan proklamasi dalam rapat di 

rumah Admiral Maeda (JI Imam Bonjol, 

sekarang), yang berakhir pada pukul 03.00 

pagi keesokan harinya. Panitia kecil yang 

terdiri dari 5 orang, yaitu Soekarno, Hatta, 

Soebardjo, Soekarni, dan Sayuti Malik 

memisahkan diri ke suatu ruangan untuk 

menyusun teks proklamasi kemerdekaan. 

Soekarno meminta Hatta menyusun teks 

proklamasi yang ringkas. Hatta menyarankan 

agar Soekarno yang menuliskan kata-kata 

yang didiktekannya. Setelah pekerjaan itu 

selesai. mereka membawanya ke ruang 

tengah, tempat para anggota lainnya menanti. 

Soekarni mengusulkan agar naskah 

proklamasi tersebut ditandatangi oleh dua 

orang saja, Soekarno dan Mohammad Hatta. 
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Semua yang hadir menyambut dengan 

bertepuk tangan riuh. 

Tangal 17 Agustus 1945, kemerdekaan 

Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan 

Mohammad Hatta atas nama bangsa 

Indonesia, tepat pada jam 10.00 pagi di Jalan 

Pengangsaan Timur 56 Jakarta. 

Tanggal 18 Agustus 1945, Ir Soekarno 

diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia 

dan Drs. Mohammad Hatta diangkat menjadi 

Wakil Presiden Republik Indonesia. 

Soekardjo Wijopranoto mengemukakan 

bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus 

merupakan satu dwitunggal. 

Periode Mempertahankan Kemerdekaan 

Indonesia 

Indonesia harus mempertahankan 

kemerdekaannya dari usaha Pemerintah 

Belanda yang ingin menjajah kembali. 

Pemerintah Republik Indonesia pindah dari 

Jakarta ke Yogyakarta. Dua kali perundingan 

dengan Belanda menghasilkan Perjanjian 

Linggarjati dan Perjanjian Reville, tetapi 

selalu berakhir dengan kegagalan akibat 

kecurangan pihak Belanda. 

Untuk mencari dukungan luar negeri, 

pada Juli I947, Bung Hatta pergi ke India 

menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma 

Gandhi. dengan menyamar sebagai kopilot 

bernama Abdullah (Pilot pesawat adalah Biju 

Patnaik yang kemudian menjadi Menteri Baja 

India di masa Pemerintah Perdana Menteri 

Morarji Desai). Nehru berjanji, India dapat 

membantu Indonesia dengan protes dan 

resolusi kepada PBB agar Belanda dihukum. 

Kesukaran dan ancaman yang dihadapi silih 

berganti. September 1948 PKI melakukan 

pemberontakan. 19 Desember 1948, Belanda 

kembali melancarkan agresi kedua. Presiden 

dan Wapres ditawan dan diasingkan ke 

Bangka. Namun perjuangan Rakyat Indonesia 

untuk mempertahankan kemerdekaan terus 

berkobar di mana-mana. Panglima Besar 

Soediman melanjutkan memimpin perjuangan 

bersenjata. 

Pada tanggal 27 Desember 1949 di Den 

Haag, Bung Hatta yang mengetuai Delegasi 

Indonesia dalam Konperensi Meja Bundar 

untuk menerima pengakuan kedaulatan 

Indonesia dari Ratu Juliana. 

Bung Hatta juga menjadi Perdana Menteri 

waktu Negara Republik Indonesia Serikat 

berdiri. Selanjutnya setelah RIS menjadi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bung 

Hatta kembali menjadi Wakil Presiden. 

Periode Tahun 1950-1956 

Selama menjadi Wakil Presiden, Bung 

Hattatetap aktif memberikan ceramah-

ceramah di berbagai lembaga pendidikan 

tinggi. Dia juga tetap menulis berbagai 

karangan dan buku-buku ilmiah di bidang 

ekonomi dan koperasi. Dia juga aktif 

membimbing gerakan koperasi untuk 

melaksanakan cita-cita dalam konsepsi 

ekonominya. Tanggal 12 Juli 1951, Bung 

Hatta mengucapkan pidato radio untuk 

menyambut Hari Koperasi di Indonesia. 

Karena besamya aktivitas Bung Hatta dalam 

gerakan koperasi, maka pada tanggal 17 Juli 

1953 dia diangkat sebagai Bapak Koperasi 

Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia 

di Bandung. Pikiran-pikiran Bung Hatta 

mengenai koperasi antara lain dituangkan 

dalam bukunya yang berjudul Membangun 

Koperasi dan Koperasi Membangun (1971). 

Pada tahun 1955, Bung Hatta 

mengumumkan bahwa apabila parlemen dan 

konsituante pilihan rakyat sudah terbentuk, ia 

akan mengundurkan diri sebagai Wakil 

Presiden. Niatnya untuk mengundurkan diri 

itu diberitahukannya melalui sepucuk surat 

kepada ketua Perlemen, Mr. Sartono. 

Tembusan surat dikirimkan kepada Presiden 

Soekarno. Setelah Konstituante dibuka secara 

resmi oleh Presiden, Wakil Presiden Hatta 

mengemukakan kepada Ketua Parlemen 

bahwa pada tanggal l Desember 1956 ia akan 

meletakkan jabatannya sebagai Wakil 

Presiden RI. Presiden Soekarno berusaha 

mencegahnya, tetapi Bung Hatta tetap pada 

pendiriannya. 

Pada tangal 27 Nopember 1956, ia 

memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu 

Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum 

dari Universitas Gajah Mada di Yoyakarta. 

Pada kesempatan itu, Bung Hatta 

mengucapkan pidato pengukuhan yang 

berjudul “Lampau dan Datang”. 

Sesudah Bung Hatta meletakkan 

jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, 

beberapa gelar akademis juga diperolehnya 
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dari berbagai perguruan tinggi. Universitas 

Padjadjaran di Bandung mengukuhkan Bung 

Hatta sebagai guru besar dalam ilmu politik 

perekonomian. Universitas Hasanuddin di 

Ujung Pandang memberikan gelar Doctor 

Honoris Causa dalam bidang Ekonomi. 

Universitas Indonesia memberikan gelar 

Doctor Honoris Causa di bidang ilmu hukum. 

Pidato pengukuhan Bung Hatta berjudul 

“Menuju Negara Hukum”. 

Pada tahun 1960 Bung Hatta menulis 

“Demokrasi Kita” dalam majalah Pandji 

Masyarakat. Sebuah tulisan yang terkenal 

karena menonjolkan pandangan dan pikiran 

Bung Hatta mengenai perkembangan 

demokrasi di Indonesia waktu itu. 

Dalam masa pemerintahan Orde Baru, 

Bung Hatta lebih merupakan negarawan 

sesepuh bagi bangsanya daripada seorang 

politikus. 

Hatta menikah dengan Rahmi Rachim pada 

tanggal l8 Nopember 1945 di desa 

Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Mereka 

mempunyai tiga orang putri, yaitu Meutia 

Farida, Gemala Rabi’ah, dan Halida Nuriah. 

Dua orang putrinya yang tertua telah 

menikah. Yang pertama dengan Dr. Sri-Edi 

Swasono dan yang kedua dengan Drs. 

Mohammad Chalil Baridjambek. Hatta 

sempat menyaksikan kelahiran dua cucunya, 

yaitu Sri Juwita Hanum Swasono dan 

Mohamad Athar Baridjambek. 

Pada tanggal 15 Agustus 1972, Presiden 

Soeharto menyampaikan kepada Bung Hatta 

anugerah negara berupa Tanda Kehormatan 

tertinggi “Bintang Republik Indonesia Kelas 

I” pada suatu upacara kenegaraan di Istana 

Negara. 

Bung Hatta, Proklamator Kemerdekaan dan 

Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, 

wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah 

Sakit Dr Tjipto Mangunkusumo, Jakarta, 

pada usia 77 tahun dan dikebumikan di TPU 

Tanah Kusir pada tanggal 15 Maret 1980. 
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 | Motivasi 
  

BANGKIT DARI KETERPURUKAN, MOTIVASI DIRI 
ADALAH KUNCI UTAMANYA

pakah kamu pernah mengalami 

masa-masa terendah di usia 

mudamu saat ini? Mungkin 

kekecewaan yang kamu 

rasakan adalah saat hasil bisnismu 

tidak sesuai dengan harapan dan kamu 

merasa gagal dalam menjalankan 

startup. Seakan-akan hidupmu berakhir 

dengan jatuhnya batu es dari kutub 

utara dan menimpa tubuhmu yang 

kurus dan kecil. 

Siapapun bisa datang tiba-tiba dan 

mengolok-olok kegagalan bisnismu, 

bahkan teman-teman terdekatmu. Jika 

usahamu harus gulung tikar, modalmu 

habis, bahkan kamu sudah tidak dapat 

kepercayaan dari mitra bisnismu, apa 

yang bisa kamu lakukan? 

Tentunya kamu membutuhkan 

dukungan dan motivasi dari orang-

orang terdekat. Mungkin kamu mencari 

motivator-motivator terkenal untuk 

dapat membangkitkan semangatmu 

lagi. Akan tetapi, perlu kamu ketahui 

bahwa semangatmu akan bisa bangkit 

lagi jika motivasi itu datang dari diri 

sendiri. Jadi, memotivasi diri sendiri 

sangat penting untuk dilakukan. 

Motivasi bisa dikatakan sebagai energi 

potensial yang bisa menstimulus diri 

untuk dapat melihat kembali peluang-

peluang yang ada di depanmu. Karena 

itu, jangan sampai peluang-peluang 

usaha baru terlewatkan karena kamu 

masih sibuk galau dengan usahamu 

yang lalu. 

Lalu, bagaimana bisa menciptakan 

motivasi untuk diri sendiri? 

Duniamu adalah apa yang kamu 

katakan. Ketika kamu mengatakan hal-

hal yang buruk, maka hal buruk juga 

yang akan menimpamu. Karena segala 

hal yang kita lakukan berpusat dari 

otak, perkataan buruk akan terproses 

dan akan terus menerus berpengaruh 

pada tubuh kita. Maka dari itu stop 

katakan, “aku lelah” atau “aku gagal”. 

Ganti kata-kata tersebut dengan kata-

kata baru yang baik dan dapat 

menyemangati harimu untuk 

membangun startup yang baru. 

Jalan-jalanlah ke tempat yang 

menyenangkan dan meditasi. Hal itu 

dapat membantu menjernihkan kembali 

pikiran yang sempat buntu. Carilah 

tempat wisata yang pernah memberimu 

kenangan indah atau tempat baru yang 

belum pernah kamu kunjungi. Dengan 

begitu kamu dapat melihat dan 

mendapat inspirasi yang belum pernah 

kamu pikirkan sebelumnya. 

Jangan berdiam diri terlalu lama. Jalan-

jalan ke tempat yang bagus dan 

menyenangkan bisa membuatmu lebih 

relax memikirkan rencana bisnis baru 

yang akan kamu buat. Temukan lagi 

passion-mu supaya kamu punya 

semangat dalam menjalankan bisnis 

yang baru. 

Carilah lingkungan yang baru. Buatlah 

jalinan pertemanan baru yang dapat 

membangun semangat. Siapa tahu, 

teman-temanmu yang baru dapat 

menjadi rekan dalam usahamu nanti. 

Ingat-ingat lagi mengapa kamu harus 

membangun startup. Apa yang menjadi 

A 
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alasanmu ketika dulu kamu memulai 

bisnis? Mungkin karena kamu ingin 

menambah penghasilan, atau karena 

kamu ingin membuka terobosan besar 

dalam industri perdagangan dan kamu 

mau industri kreatif Indonesia semakin 

maju. Itu adalah mimpi besar yang 

harus kamu wujudkan. Kamu bisa 

melakukan apapun yang mau kamu 

lakukan karena mimpi besarmu adalah 

kewajiban yang harus kamu wujudkan. 

Ulas kembali mengapa kamu merasa 

gagal dalam usaha yang lalu. Dengan 

mengulas mengapa kegagalan yang 

lalu bisa terjadi, kamu bisa mengambil 

pelajaran penting dimana letak 

kegagalanmu. Kemudian, tuliskan 

kembali rencana startup baru yang 

akan kamu rancangkan secara detil dan 

tuiskan juga pelajaran dari kegagalan 

yang lalu. 

Last but not least. Persiapkan kembali 

segala yang kamu butuhkan untuk 

membangun startup. Dan bersiaplah 

untuk menjalankan bisnis yang 

membawamu pada kesuksesan. 

Kegagalan itu biasa kok, bangkit lagi 

dan buktikan bahwa kamu adalah 

profesional muda yang bisa sukses. 

(ERI) 

12 Cara Teruji dan Terbukti 

Bangkit dari Kegagalan Apa Pun  

Siapa yang ingin gagal? Dalam batas 

pemikiran yang wajar, tentunya tidak 

ada yang ingin gagal. Semua ingin 

sukses. 

Akan tetapi, sebaik apa pun rencana 

dan tindakan, ada saja rintangan atau 

masalah menghadang yang berujung 

pada kegagalan dan bahkan 

keterpurukan. Menyesali diri sendiri, 

tidak tahu apa yang harus dilakukan, 

merasa tidak akan berhasil, dan putus 

asa adalah keadaan yang sering dialami 

orang-orang gagal. 

Jika Anda sekarang ini merasa seperti 

mereka, mohon jangan menyerah. 

Anda bisa bangkit dari kegagalan. 

Untuk membantu Anda mewujudkan 

hal tersebut, berikut 12 cara yang dapat 

Anda lakukan. 

1. Pandang Kegagalan Sebagai 

Jalan Menuju Sukses 

Percaya atau tidak, Anda memerlukan 

berkali-kali kegagalan sebelum 

akhirnya pada suatu titik berhasil 

bangkit dan dapat mengantisipasi 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan 

sebelumnya. 

Yang terpenting adalah Anda terus 
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mencoba dan terus berproses, tidak 

diam walaupun hasil yang diperoleh di 

luar ekspektasi. Jika hanya diam tanpa 

tindakan apa pun, justru dari situlah 

mulainya kegagalan permanen. 

Sebagai contoh, Anda lulusan baru 

yang ditolak berkali-kali saat melamar 

pekerjaan. Jangan mengeluh atau 

mengutuki keaadaan, teruslah melamar 

ke sejumlah perusahaan. 

Plus, beli atau baca buku-buku terkait 

psikotes, wawancara kerja, dan tes 

potensi akademik agar kepercayaan diri 

Anda meningkat. Jika memungkinkan, 

belajarlah pada teman-teman Anda 

yang berhasil menjadi karyawan. 

Ingatlah, bahkan Soichiro Honda, sang 

pendiri produk-produk transportasi 

yang sudah sangat familiar di 

masyarakat, pernah ditolak untuk 

bekerja sebagai teknisi mesin di 

perusahaan Toyota Motor. 

2. Ambil Pelajaran Berharga 

dari Kegagalan Tersebut 

Setiap kali merasa gagal, pastinya 

wajar jika Anda bersedih. Namun, 

jangan terlalu lama berlarut-larut dalam 

kesedihan. Ingatlah poin pertama, 

bahwa tanpa kegagalan, Anda tidak 

akan menjadi sukses. 

Teruslah gali penyebab-penyebab 

kegagalan sebelumnya, kemudian 

pikirkan apa yang sudah Anda pelajari 

dan tidak boleh terulang di masa depan, 

serta bagaimana cara memperbaiki 

kesalahan tersebut di masa depan. 

Dengan merekonstruksi pengalaman-

pengalaman kegagalan, berarti Anda 

sudah selangkah lebih maju mendekati 

sukses. Kegagalan di masa yang lalu 

juga tidak sia-sia karena telah menjadi 

pelajaran paling berharga sebagai 

motivasi diri bangkit dari kegagalan 

dan menggapai kesuksesan. 

3. Banggalah Jika Anda Pernah 

Gagal 

Kegagalan apa pun yang menimpa 

Anda, entah itu putus cinta, nilai 

akademis jeblok, rumah tangga 

berantakan, atau usaha bangkrut, 

berbanggalah. Mengapa? Karena 

orang-orang sukses dunia pun pernah 

gagal sebelumnya dan berusaha 

bangkit dari kegagalan tersebut. 

Contohnya adalah J.K Rowling, 

penulis yang karyanya kini dibaca oleh 

jutaan manusia. Ternyata naskah Harry 

Potter ditolak oleh beberapa penerbit. 

Contoh lain Jack Ma, pendiri Alibaba. 

Ia pernah gagal mengikuti ujian masuk 

universitas sebanyak dua kali, berkali-

kali gagal melamar pekerjaan, pun 

setelah mendirikan Alibaba yang kini 

sukses besar pun, di awal karirnya 

kenyang akan pil pahit kegagalan. 

4. Berpikir Jauh ke Depan 

Kesuksesan adalah hal yang 

membutuhkan kerja keras. Diperlukan 

usaha keras siang dan malam, dan 

seseorang mungkin saja menyerah di 

tengah jalan. 

Yang membedakannya adalah orang-

orang sukses yang pernah gagal 

berkali-kali, berpikiran jauh ke depan. 

Mereka tetap optimistis dan terus 

bekerja. 

Seperti bambu Cina yang 

membutuhkan waktu 5 tahun untuk 

menumbuhkan akarnya terlebih dahulu 

tanpa pertumbuhan yang terlihat di atas 

tanah demi mendapatkan pasok yang 

kuat. 

Benarlah perkataan bahwa sukses 

adalah seperti menanam bambu. Orang 

tidak bisa melihatnya dalam jangka 

waktu dekat, namun tunggu hingga 

tunasnya melesat tinggi beberapa 

waktu kemudian. 

5. Jagalah Pikiran Anda 
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Pikiran yang sehat akan 

membangkitkan gairah hidup yang 

positif pula. Pikiran terwujud dalam 

tindakan. Tindakan menjelma menjadi 

kebiasaan. 

Berpikirlah bahwa Anda sedang dalam 

proses menuju kesuksesan dan bisa 

melakukan lebih baik esok hari. Pola 

pikir ini akan lebih memberikan spirit 

lebih dibandingkan dengan terus 

berpikir bahwa Anda adalah produk 

kegagalan. 

Jaga pikiran Anda, karena tidak ada 

orang sukses yang berpikir negatif 

terlalu lama. Hindari bergaul dengan 

orang-orang yang selalu meremehkan 

atau melontarkan kalimat negatif terus-

menerus. 

6. Bukan Anda yang Gagal 

Anda mungkin pernah mendengar 

cerita motivasi ini. Seorang gadis gagal 

menggoreng kerupuk, kemudian ia 

bersedih karena kerupuknya gosong. 

Ibunya kemudian menghiburnya 

dengan mengatakan bahwa yang gagal 

bukan anak perempuannya tersebut, 

namun yang gagal adalah kerupuknya. 

Poinnya, bukan Anda yang gagal. 

Namun, strategi yang Anda lakukan 

tidak tepat. Jadi, coba strategi atau 

pendekatan lain. 

Sebagai contoh, Anda menargetkan 

olahraga 30 menit setiap harinya. Anda 

gagal meraih target tersebut karena 

Anda hanya bisa berolahraga 1 atau 2 

kali dalam seminggu. Strategi ini bisa 

Anda ubah menjadi berolahraga 5 

menit setiap hari. 

7. Ingatlah Kesuksesan 

Terdahulu Anda 

Jika sedang merasa apa pun yang Anda 

lakukan gagal, tidak seperti orang lain 

yang terlihat mudah berhasil dalam hal 

apa pun, cobalah sebentar menengok 

ke belakang. 

Kegagalan seringkali membuat Anda 

dipenuhi pikiran negatif, terutama 

membangkitkan kembali ingatan-

ingatan mengenai kegagalan demi 

kegagalan yang pernah Anda lalui. 

Berhenti. Sebaliknya, cobalah 

mengingat kesuksesan terbesar apa 

yang pernah Anda raih dalam hidup. 

Bahkan kesuksesan-kesuksesan kecil 

seperti memenangkan sesuatu yang 

berhadiah. 

Ingat-ingat kembali mengapa Anda 

bersemangat saat itu, betapa 

menyenangkan mendapatkan 

penghargaan sesuatu, dibanggakan 

keluarga, saat-saat Anda berhasil 

membuat keluarga tersenyum, dan 

pelajari sesuatu dari situ. 
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8. Evaluasi Rencana Anda 

Setelah Anda sudah mantap merasa 

ingin mulai lagi meniti kesuksesan, 

evaluasi terlebih dahulu rencana Anda 

ke depan. 

Pikirkan apakah ada cara yang lebih 

baik, apakah ada orang yang dapat 

membantu Anda, dan apakah 

ekspektasi Anda berlebihan? 

Pikirkan alternatif lain menuju suatu 

hal, terbukalah terhadap cara-cara baru 

yang mungkin saja lebih efektif 

mengantarkan Anda pada kesuksesan. 

9. Kegagalan Bukan Cerminan 

Anda 

Mungkin Anda pernah merasakan malu 

karena mengalami kegagalan, seperti 

tak kunjung mendapatkan pekerjaan, 

gagal memasak sesuatu yang Anda 

harap dapat menggoyang lidah, atau 

apapun yang membuat Anda merasa 

rendah diri di hadapan orang lain. 

Namun ingatlah bahwa kegagalan 

bukanlah cerminan diri Anda 

sebenarnya. Alih-alih, bagaimana 

reaksi Anda terhadap kegagalanlah 

yang sangat menentukan. 

Pilihannya ada di tangan Anda apakah 

ingin bangkit atau tidak. Jika orang-

orang menghakimi Anda berdasarkan 

kegagalan terdahulu Anda, itu sama 

sekali bukan masalah Anda. 

10. Beri Waktu untuk Pergerakan 

Selanjutnya 

Waktu menyembuhkan segalanya. 

Bahkan patah hati pun memerlukan 

waktu bagi seseorang untuk move on 

membuka hati pada orang baru. 

Anda mungkin memerlukan sedikit 

waktu untuk membangkitkan semangat 

lagi dengan melakukan apa-apa yang 

Anda suka. Tidak apa-apa, berikan diri 

Anda batasan waktu untuk hal tersebut. 

Satu hari? Seminggu? Berapa pun itu, 

pastikan saat tenggat waktu habis, 

Anda sudah siap dengan rencana-

rencana yang akan dilakukan. Rencana 

tersebut dapat Anda tulis dalam buku 

saku, telepon seluler, atau dalam 

bentuk to do list harian. 

11. Kelilingi Diri Anda dengan 

Orang-orang Positif 

Jika sedang memulai berbisnis, bangun 

hubungan dengan seorang mentor yang 

dapat membantu Anda bangkit dari 

kegagalan. 

Ada orang-orang di dunia ini yang 

hanya berada di dekatnya saja sesorang 

sudah tertular semangat. Orang-orang 

berenergi positif ini Anda perlukan 

demi pikiran dan tindakan Anda yang 

lebih positif. 

12. Teruslah Mencoba 

Kebangkitan berarti Anda tidak boleh 

menyerah di tengah jalan namun perlu 

terus-menerus mencoba. Thomas Alva 

Edison pun mencoba 9.999 kali untuk 

mewujudkan impiannya, dan baru 

berhasil di percobaan ke-10.000. 

Salah satu kutipan darinya adalah 

“Saya tidak gagal. Bahkan saya 

berhasil menemukan 9.999 cara yang 

tidak bekerja untuk hasil yang saya 

inginkan.” 

Jadi, jangan  patah semangat jika 

jumlah kegagalan Anda masih jauh dari 

hitungan ribuan. Setiap orang memiliki 

anugerah tersendiri, percayalah dengan 

terus mencoba anugerah tersebut 

hingga berbuah kesuksesan bagi Anda. 

 

Itulah tadi 12 cara yang akan 

membantu Anda bangkit dari 

kegagalan atau keterpurukan. Ingatlah 

bahwa kesuksesan paling banyak diraih 

oleh orang-orang yang menyadari 

bahwa kegagalan adalah sebuah jalan 

yang harus dilalui sebelum mereka 

meraih sukses      
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Diceritakan di sebuah hutan ada 
seekor kuda bertemu seekor 
gajah, sang kuda langsung 
menyapa. 
Kuda: “Halo badak, selamat 
pagi.” 
Gajah: “Lho, saya bukan badak, 
saya gajah!” 
Kuda: “Lapi banyak binatang di 
hutan ini menganggap kamu 
badak” 
Gajah: “Saya gajah, bukan 
badak. Dari dulu gajah sampai 
sekarang” 
Kemudian ada seekor kelinci 
lewat, juga menyapa sang gajah 
Kelinci: “Halo badak, sedang apa 
kamu?” 

Gajah: “Hey … saya bukan 
badak, saya gajah! 
 
 

Kuda: “Sudahlah tidak usah 
membela diri, banyak binatang 
mengatakan kamu itu badak.” 
Gajah: “Bukan membela diri, 
karena saya memang gajah … ” 
Kuda: “Ah…. akui saja kalau 
kamu badak … tidak usah 
membabi buta membela diri.” 
Gajah: “Terserah semua 
binatang menganggap saya 
badak, sebenarnya saya ada 
gajah dan tetap seekor gajah 
sampai kapan pun. Bagaimana 
saya mengakui saya seekor 
badak, padahal bukan badak. 
Kadang aneh tuntutan para 
binatang itu.” 

Hikmah 
Kadang, dalam kehidupan 
sehari-hari ada kata-kata yang 
melemahkan kita. Kita dianggap 
tidak mampu. Namun yakinlah 
bahwa itu bukan sejatinya. Itu 
baru anggapan orang. Sejatinya 
Anda adalah mahluq mulia yang 
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dianugrahi potensi luar biasa 
dahsyat. Jangan pedulikan 
dengan perkataan orang yang 
menganggap Anda tidak mampu. 

Ah Kamu Tidak Bisa 
Berubah! 
Dua kata: “Lawan dan buktikan!” 
Lawan saat seseorang 
mengatakan Anda tidak bisa 
berubah. Selama masih ada 
umur, artinya masih ada 
kesempatan untuk menjadi lebih 
baik. Ingat, itu hanya anggapan 
orang untuk melemahkan Anda. 
Semua orang bisa berubah, jika 
dia mau berubah. Jika tidak bisa, 
kuncinya tetap kemauan. Meski 
pun Anda tidak bisa berubah, 
jika ada kemauan Anda akan 
belajar untuk berubah. 
Buktikan kalau Anda bisa 
berubah. Jadikan sebagai 
cambuk positif untuk berubah ke 
arah yang lebih baik. Tidak ada 
kata terlambat selama hayat di 
kandung badan. Mulailah 
berubah saat ini juga. 
Perubahan itu instant seperti 
Anda membelokan stir mobil 
Anda. Namun perlu proses dan 
tahapan untuk mencapai tujuan 
baru Anda. Silahkan baca: 
Berubah Itu Langkah Demi 
Langkah 

Dari mana mulai berubah? 
Silahkan baca: Cara Berubah Itu 
Mulai Dari Diri Sendiri 

Kamu Tidak Akan Bisa! 
Kuncinya adalah itu adalah 
anggapan orang lain. Apakah 
Anda bisa atau tidak bisa? 
Andalah yang menentukan. Jika 
ANDA berpikir tidak bisa, maka 
Anda tidak akan pernah bisa. 
Jika ANDA berpikir bisa, insya 
Allah Anda akan bisa. Jadi, 
kuncinya bukan pada apa yang 
dikatakan oleh orang lain, namun 
ANDA lah kuncinya. 
Anggapan tidak selamanya 
benar, bahkan sangat besar 
kemungkinan salah. Lagi pula itu 
adalah anggapan orang lain. 
Sebab keyakinan Anda 
sendirilah yang menentukan, 
tidak peduli bagaimana 
anggapan dari orang lain. 
Jangan biarkan, anggapan orang 
lain menghancurkan diri Anda. 
Silahkan baca juga dengan 
artikel 
  Citra Diri Anak Bebek 

  Orang Lain Bisa, Saya Pun Bisa 

  Jangan Mengubur Harapan 

  Bukalah Mata, Hati, dan 

Pikiran Anda – Harapan Itu 

Masih Ada 

  Harapan Itu Tidak Pernah Sirna 

– Selama Iman Ada di Dada 
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Jangan Biarkan 
Orang Lain 
Merendahkanmu 
Maksud saya, bukan berarti 
langsung memarahi atau 
memukul orang yang 
merendahkan Anda. Bukan itu! 
Namun jangan biarkan diri Anda 
mengikuti apa yang mereka 
katakan. Meski pun mereka 
merendahkan Anda, JANGAN 
pernah merasa rendah.  Allah 
saja tidak merendahkan 
manusia, kita sangat dimuliakan 
oleh Allah, kita diberikan potensi 
dahsyat oleh Allah, lalu mengapa 
harus mendengar ucapan 
manusia yang merendahkan 
Anda? 
Mungkin Anda pernah gagal 
dalam karir, bisnis, pendidikan, 
atau rumah tangga. Itu adalah 
kegagalan, namun tidak 
mencerminkan diri Anda 
seutuhnya. Anda bukan orang 
gagal, hanya pernah gagal. 
Semua orang juga pernah gagal. 
Anda masih bisa berhasil jika 
mau mengambil hikmah dan 
mencoba lagi. Kegagalan akan 
terus bersama Anda jika Anda 
merasa menjadi orang gagal dan 
menyerah. 

Mungkin Anda pernah 
melakukan kesalahan. Semua 
orang juga. Anda bukanlah 
orang salah, hanya pernah 
melakukan kesalahan. Jika 
kesalahan itu sebuah dosa, 
maka bertobalah. Kemudian 
tekadkan diri Anda menjadi lebih 
baik lagi. 
Anda tahu bedanya Petinju dan 
Peninju? Silahkan baca artikel 
tersebut. Maknanya dalam. 
Fakta Anda melakukan 
kegagalan dan kesalahan. 
Namun saat orang menganggap 
Anda rendah, itu hanya asumsi 
atau opini yang belum tentu 
benar. Anda harus memahami 
apa bedanya fakta dan asumsi. 
Ada artikel menarik tentang fakta 
dan asumsi, silahkan baca:  
Fakta Atau Asumsi? 

Penutup 
Sebagai penutup, saya kutipkan 
sebuah cerita lagi tentang seekor 
katak yang tuli. 
Pada suatu hari ada sekumpulan 
katak-katak kecil, yang 
berlomba-lomba. 
Tujuannya adalah mencapai 
puncak sebuah menara yang 
sangat tinggi. 
Penonton berkumpul bersama 
mengelilingi menara untuk 
menyaksikan perlombaan dan 
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memberikan semangat kepada 
para peserta… 
Perlombaan pun 
dimulai…Secara jujur: 
Tak satupun penonton benar-
benar percaya bahwa katak-
katak kecil akan bisa berhasil 
mencapai puncak menara. 
Terdengar ada yang berkata: 
“Oh, jalannya terlalu susahhhhh!! 
Mereka TIDAK AKAN BISA 
sampai ke puncak.” 
atau: 
“Tidak ada kesempatan untuk 
berhasil…Menaranya terlalu 
tinggi…!! Katak-Katak kecil mulai 
berjatuhan satu persatu. Kecuali 
mereka yang tetap bersemangat 
menaiki menara perlahan- lahan 
semakin tinggi…dan semakin 
tinggi.. 
Penonton terus bersorak 
“Terlalu susah..!!! Tak seekor 
pun yang akan berhasi..l!!!” 
Lebih banyak lagi katak kecil 
yang lelah dan menyerah… 
Tapi ada SATU yang tetap 
melangkah hingga semakin 
tinggi dan tinggi… 
Dia tak kenal menyerah kalah! 
Akhirnya yang lain telah 
menyerah untuk menaiki 
menara. Kecuali seekor katak 
kecil yang begitu berusaha keras 
dan menjadi satu-satunya yang 

BERHASIL sampai KE 
PUNCAK! 
SEMUA katak kecil yang lain 
ingin tahu bagaimana katak ini 
bisa melakukannya? 
Seekor peserta bertanya 
bagaimana cara katak yang 
berhasil itu mempunyai kekuatan 
untuk mencapai tujuan? 
Ternyata… Katak yang menjadi 
pemenang itu TULI. 
Nasihat dari cerita ini adalah: 
Jangan sekali kali mendengar 
kata orang lain yang mempunyai 
kecenderungan negatif ataupun 
pesimis… 
karena mereka akan mengambil 
sebahagian besar mimpi kita dan 
menjauhkannya dari kita. 
Selalu ingat kata-kata bertuah 
yang ada. 
Karena segala sesuatu yang kita 
dengar dan kita baca akan 
mempengaruhi perilaku kita! 
Karena itu: 
Selalu tetap….POSITIVE! Dan 
yang terpenting: 
Bersikap TULI jika ada orang 
mengatakan bahwa KITA tidak 
bisa mencapai cita-cita kita! 
Selalu berpikir.. I CAN DO 
THIS…!!!! S 
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 | Kolom Techno 

Kemasan gelas merupakan bahan 
kemas tertua dan telah populer 
sejak 3000 SM . Kemasan gelas 
sudah digunakan oleh bangsa 
Mesir Kuno. Pada zaman 
perunggu, kepala anak panah 
menggunakan sejenis gelas yang 
dibuat dari bahan yang berasal 
dari gunung api. Pliny 
melaporkan pada abad permulaan 
pelaut Venesia yang berlabuh di 
suatu pulau membuat tungku 
perapian di tepi pantai yang 
digunakan untuk mengatasi rasa 
dingin dan kegelapan malam. 
Tungku perapian ini dibuat di atas 
pasir pantai menggunakan 
bongkahan soda abu (muatan 
kapal mereka). Keesokan harinya 
dalam sisa pembakaran itu 
ditemukan gumpalan bening. Dari 
sini diketahui bahwa soda dan 
pasir pada suhu yang tinggi akan 
melebur membentuk gelas.  
Dari hasil penelitian diketahui 
unsur-unsur yang terdapat pada 
gumpalan bening tersebut adalah 
silika oksida (SiO2), kalsium 
oksida (CaO) dan natrium oksida 
(Na2O). Dari proses kejadiannya 
yaitu perapian di atas pasir putih 
yang banyak mengandung kulit 

kerang, serta bongkahan soda abu, 
maka diketahui bahwa bahan 
gelas dapat dibuat dengan cara 
mereaksikan atau meleburkan 
bahan campuran pasir pantai 
sebagai sumber silika (SiO2), kulit 
kerang sebagai sumber kapur 
(CaO), dan abu kayu atau soda 
abu sebagai sumber natrium 
(Na2O).  
Atas dasar penemuan itu, bangsa 
Asiria dan Mesir Kuno membuat 
gelas dari pasir kuarsa, kulit 
kerang dan arang kayu. Tetapi 
gelas yang dihasilkan ternyata 
sangat kental sehingga sangat sulit 
dibentuk dengan cara tiup, 
sehingga hanya dapat digunakan 
untuk membuat manik-manik dan 
gelang untuk perhiasan. Hal ini 
kemudian diketahui bahwa pada 
arang kayu yang mereka gunakan 
mengandung unsur kalium oksida 
(K2O) dan bukan natrium oksida 
(Na2O).  
Bangsa Venesia mengembangkan 
pembuatan gelas menggunakan 
arang rumput laut sebagai sumber 
natrium oksida, sehingga gelas 
yang dihasilkan lebih encer dan 
mudah dibentuk dengan cara 
ditiup. Oleh karena itu, bangsa 
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Venesia dapat membuat bejana 
dari gelas untuk keperluan sehari-
hari dan gelas seni yang indah. 
Pada saat itu  
gelas masih berwarna hijau dan 
coklat yang disebabkan karena 
tingginya kadar besi dan adanya 
pewarna lain dalam bahan baku.  
Perkembangan teknologi dalam 
proses peleburan gelas 
menggunakan suhu yang lebih 
tinggi, karena adanya penemuan 
bahan tahan api untuk bejana 
peleburan gelas. Dengan adanya 
penemuan ini maka pembuatan 
berkembang dengan pesat serta 
menggunakan bahan-bahan lain 
seperti pasir kuarsa, batu kapur 
dan bahan kimia lainnya.  
Kota-kota pusat gelas di dunia 
adalah Alexandria, Tyre dan 
Sidon. Seni membuat gelas 
berkembang pada pemerintahan 
Julius Caesar di Romawi , dimana 
pada zaman itu barang-barang 
gelas biasa digunakan di rumah 
tangga. Pada abad ke XVI 
perdagangan glass blower yaitu 
alat untuk membuat perkakas 
gelas secara tradisional sangat 
maju. Gelas yang dihasilkan dari 
alat ini disebut flint glass yaitu 
gelas dari silika murni hasil karya 
pengrajin Venezia. Saat ini 
penggunaan glass blower terbatas 
di laboratorium aau industri 
kerajinan. Di beberapa negara 

glass blower ini sudah 
dimusiumkan untuk promosi 
parawisata seperti gelas atau 
kristal Stourbridge di Dudby yang 
diiklankan untuk parawisata 
tahun 1908.  
Wadah gelas dalam bentuk botol 
dikenalkan oleh seorang dokter 
untuk sistem distribusi susu segar 
yang bersih dan aman pada tahun 
1884. Mekanisasi pembuatan botol 
gelas besar-besaran pertama kali 
tahun 1892. Wadah-wadah gelas 
terus berkembang hingga saat ini, 
mulai dari bejana-bejana 
sederhana hingga berbagai bentuk 
yang sangat menarik.  
Sebagai bahan kemasan, gelas 
mempunyai kelebihan dan 
kelemahan.  

Kelebihan kemasan gelas adalah :  

 

o Kedap terhadap air, gas , 
bau-bauan dan 
mikroorganisme  
 

o Inert dan tidak dapat 
bereaksi atau bermigrasi ke 
dalam bahan pangan  
 

o Kecepatan pengisian hampir 
sama dengan kemasan 
kaleng  
 

o Sesuai untuk produk yang 
mengalami pemanasan dan 
penutupan secara hermetis  
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o Dapat didaur ulang  
 

o Dapat ditutup kembali 
setelah dibuka 

 

o Transparan sehingga isinya 
dapat diperlihatkan dan 
dapat dihias  
 

o Dapat dibentuk menjadi 
berbagai bentuk dan warna  
 

o Memberikan nilai tambah 
bagi produk 

 

o Rigid (kaku), kuat dan dapat 
ditumpuk tanpa mengalami 
kerusakan  

Kelemahan kemasan gelas :  
 

o Berat sehingga biaya 
transportasi mahal  

o Resistensi terhadap pecah 
dan mempunyai thermal shock 
yang rendah  
 

o Dimensinya bervariasi 
 

o Berpotensi menimbulkan 
bahaya yaitu dari pecahan 
kaca.  

KARAKTERISTIK KIMIA DAN 
FISIK  
 
Secara fisika gelas dapat 
didefenisikan sebagai cairan yang 
lewat dingin (supercolled liquid), 
tidak mempunyai titik lebur 

tertentu dan mempunyai 
viskositas yang tinggi (> 103 
Poise) untuk mencegah 
kristalisasi. Secara kimia gelas 
didefenisikan sebagai hasil 
peleburan berbagai oksida 
anorganik yang tidak mudah 
menguap yang berasal dari 
peruraian senyawa-senyawa kimia 
dimana struktur atomnya tidak 
menentu. 

1.  Komposisi Kimia  

Gelas terdiri dari oksida-oksida 
logam dan non logam. Bahan baku 
pembuatan gelas adalah :  
 

➢ -Pasir silika (SiO2) 
➢ -Soda abu (Na2CO3) yang 

dengan pembakaran pada suhu 
tinggi akan  

➢ terbentuk Na2O sehingga gelas 
tampak jernih  

➢ -Batu kapur (CaO) yang 
berfungsi untuk memperkuat 
gelas  

➢ -Pecahan gelas (kaca) disebut 
cullet (calcin), untuk 
memudahkan proses peleburan. 
Cullet kadang-kadang 
ditambahkan dengan 
persentase 15- 20%.  
 

➢ -Al2O3 dan boraksida (B2O3), 
titanium dan zirconium untuk 
meningkatkan ketahanan dan 
kekerasan gelas.  
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➢ -Borax oksida pada gelas 
boroksilikat seperti pyrex 
berfungsi agar gelas lebih tahan 
pada suhu tinggi.  

➢ -Na2SO4 atau As2O3 untuk 
menghaluskan dan 
menjernihkan. Senyawa-
senyawa kimia ini dapat dibagi 
menjadi 3 bagian besar, yaitu:  
 

1. Bahan pembentuk gelas (glass 
former) yang mempunyai sifat 
membentuk gelas.  
 

2. Bahan antara (Intermediate) 
yang mempunyai sifat 
pembentuk gelas, tetapi tidak 
mutlak.  
 

3. Bahan pelengkap (modifier) 
yang tidak mempunyai sifat 
membentuk gelas.  
 

Berdasarkan jumlahnya, maka 
bahan dasar pembentuk gelas 
dapat dibedakan menjadi :  
a. Major material (berjumlah 

besar), yaitu pasir silika, soda 
abu, batu kapur, feldspar dan 
pecahan gelas (cullet).  

 
b. Minor material (berjumlah 

kecil), yaitu natrium sulfat, 
natrium bikroma, selenium dan 
arang.  

 
 

  Pasir silika tanpa bahan lain 
dapat dibuat menjadi wadah gelas 
tapi tidak praktis karena untuk 
peleburannya diperlukan suhu 
1760-1870oC. Penambahan soda 
abu akan menurunkan suhu 
peleburan pada keadaan yang 
mudah dipraktekkan yaitu 1426- 
1538oC, sehingga soda abu disebut 
juga FLUXING AGENT. Untuk 
membuat agar kemasan gelas 
bersifat inert dan netral maka 
gelas dicelupkan dalam larutan 
asam. Untuk melindungi 
permukaan kemasan gelas maka 
diberi laminasi silikon polietilen 
glikol atau polietilen stearat.  
  Sifat gelas yang stabil 
menyebabkan gelas dapat 
disimpan dalam jangka waktu 
panjang tanpa kerusakan, namun 
kadang-kadang jika kondisi 
gudang kurang baik maka dapat 
merusak label dan sumbat. Wadah 
gelas inert dalam penggunaan 
bahan yang mengandung asam 
kuat atau alkali, tetapi dengan air 
dapat terjadi pengikisan 
komponen tertentu. Misalnya :  

➢ Air destilata (aquadest) 
dalam wadah gelas flint akan 
mengikis 10-15 ppm NaOH 
selama 1 tahun.  

➢ Penambahan boron 6% 
dalam gelas borosilikat 
mengurangi pengikisan 
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hingga 0.5 ppm selama 1 
tahun.  

Gelas yang disimpan pada kondisi 
dimana suhu dan RH berfluktuasi 
maka terjadi kondensasi air dari 
udara sehingga garam-garam 
dapat terlarut keluar gelas, 
peristiwa ini disebut blooming.  

2. Warna Gelas  

Warna gelas dapat diatur dengan 
menambahkan sejumlah kecil 
oksida-oksida logam seperti Cr, 
Co dan Fe. Sifat semi opaq 
diberikan dengan penambahan 
florin.  

Penambahan senyawa-senyawa 
tersebut dilakukan pada proses 
pembuatan wadah gelas.. 

 

3. Sifat Kedap Gas dan 

Pelapisan Gelas  

Wadah gelas kedap terhadap 
semua gas sehingga 
menguntungkan bagi minuman 
berkarbonasi karena kecepatan 
difusinya sama dengan 0. Wadah 
gelas barrier terhadap benda 
padat, cair dan gas sehingga baik 
sebagai pelindung terhadap 
kontaminasi bau dan cita rasa. 
Sifat-sifat ketahanan gelas dapat 
diawetkan dengan cara memberi 
lapisan yang tidak bereaksi 

dengan gelas, misalnya minyak 
silikon, oksida logam, lilin. Resin, 
belerang, polietilen.  

4. Sifat Tahan Panas  

Gelas bukan benda padat, tapi 
benda cair dengan kekentalan 
yang sangat tinggi dan bersifat 
termoplastis. Sifat fluida gelas 
bervariasi menurut suhu. Titik 
lebur dan titik beku tidak 
diketahui, dan ini merupakan 
keadaan kaca.  

Bahan gelas sesuai digunakan 
untuk produk pangan yang 
mengalami pemanasan seperti 
pasteurisasi atau sterilisasi. Gelas 
jenis pyrex tahan terhadap suhu 
tinggi. Umumnya perbedaan 
antara suhu bagian luar dan 
bagian dalam gelas tidak  

boleh lebih dari 27oC, sehingga 
pemanasan botol harus 
dilakukan perlahan-lahan. 
Konduktivitas panas gelas 30 kali 
lebih kecil dari pada 
konduktivitas panas besi. 
 

5. Sifat Mekanis  

Walaupun mudah pecah tetapi 
gelas mempunyai kekuatan 
mekanik yang tinggi. Wadah 
gelas lebih tahan terhadap 
kompresi dari dalam 
dibandingkan tekanan dari luar. 
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Sifat seperti ini penting untuk 
pembotolan minuman 
berkarbonasi. Daya tahan gelas 
dapat mencapai 1,5 x 105 kg/cm2. 
Daya tahan ini dipengaruhi oleh 
komposisi, ketebalan dan bentuk 
dari wadah gelas. Daya tahan 
relatif dari berbagai bentuk gelas 
 

6. Jenis-Jenis Gelas  

Berdasarkan komponen-
komponen penyusunnya yang 
terdiri dari oksida- oksida, baik 
logam maupun non logam, maka 
dikenal berbagai jenis gelas yaitu :  

a. Fused Silica  

Gelas fused silica dibuat dengan 
meleburkan pasir. Ciri-ciri gelas 
ini adalah koefisien ekspansinya 
rendah dan titik lunaknya cukup 
tinggi sehingga memberikan 
tahanan terhadap panas yang 
baik. Gelas ini juga memberikan 
transmisi terhadap cahaya ultra 
violet yang baik.  

b. Alkali Silika  

Gelas alkali silikat mudah larut 
dalam air dan banyak digunakan 
sebagai perekat karton atau 
melapisi kulit telur supaya tahan 
terhadap serangan bakteri. 
Konstituen penyusunnya terutama 
adalah pasir dan soda abu. 

c. Gelas Soda-Kapur Silikat  

Gelas ini merupakan gelas yan 
paling banyak diproduksi. 
Komposisinya membuat gelas ini 
mempunyai titik lebur yang tidak 
terlalu tinggi dan cukup kental 
sehingga tidak mengkristal dan 
mempunyai daerah kekentalan 
yang baik untuk proses 
pembuatannya. Bahan utama 
gelas soda kapur silikat adalah 
SiO2, CaO, Na2O, Al2O3, MgO dan 
K2O. Gelas ini mempunyai tingkat 
ketahanan kimia yang rendah atau 
tingkat alkalinitasnya tinggi.  

d. Gelas Barium  

Gelas barium banyak digunakan 
untuk pembuatan gelas optik 
karena mempunyai indeks reflaksi 
yang tinggi, sehingga banyak 
digunakan untuk pembuatan 
lensa kacamata bifokus dan panel 
layar monitor televisi atau 
komputer.  

e. Gelas Borosilikat  

Gelas borosilikat mempunyai 
koefisien ekspansi terhadap 
goncangan rendah, tahan 
terhadap serangan kimia, dan 
mempunyai tahanan listrik yang 
tinggi. Kandungan gelas 
borosilikat adalah 13-28% B2O3 

dan 80-87% silika. B2O3 bertindak 
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sebagai fluks terhadap silika. 
Gelas borosilikat banyak 
digunakan untuk keperluan 
industri dan laboratorium. 
Contohnya gelas email yang 
merupakan gelas pelapis, 
mempunyai titik lebur yang 
rendah, sehingga aplikasi 
pelapisan dapat dilakukan pada 
suhu yang rendah dan tidak 
melebihi titik lunak gelas.  

f.  Gelas Aluminosilikat  

Gelas aluminosilikat mengandung 
 20% alumina, sejumlah kecil 

CaO atau MgO dan kadang-
kadang menggunakan sedikit 
B2O3 sebagai fluks. Proses 
peleburan dan pembuatan gelas 
tipe ini lebih sukar daripada gelas 
borosilikat. Gelas tipe ini 
mempunyai titik lunak yang 
tinggi dan koefisien ekspansi yang 
rendah sehingga sering digunakan 
untuk pembuatan termometer 
suhu tinggi, pipa-pipa 
pembakaran dan lain- lain. 

g. Gelas Spesial  

Yang termasuk gelas spesial 
adalah gelas spesial adalah gelas 
yang berwarna, gelas oval, gelas 
foto sensitif, gelas pengaman 
(safety glass), gelas optik, fiber glass 
dan gelas keramik.  

 

h. Gelas Kristal  

Gelas kristal disebut juga lead 
glass, memiliki tingkat 
kecemerlangan yang tinggi 
sehingga banyak digunakan 
sebagai gelas seni (art glass). Gelas 
kristal mengandung timbal (PbO) 
antara 20-74%, sehingga tidak bisa 
digunakan untuk makanan dan 
minuman, melainkan hanya untuk 
barang hiasan dan barang teknis. 
Tingkat kecemerlangan gelas 
kristal sesuai dengan tingginya 
kadar timbal. Gelas ini juga 
mempunyai densitas yang lebih 
besar dari gelas soda kapur silikat, 
sehingga dengan kadar PbO yang 
lebih tinggi, maka gelas kristal 
dapat digunakan sebagai perisai 
nuklir, pada alat-alat yang 
menggunakan teknologi nuklir. 
Contoh produk gelas kristal 
adalah gelas seni dan berbagai 
jenis lensa, gelas elekronika, dan 
gelas solder yaitu bahan 
penyambung dua jenis gelas.  

D. PROSES PEMBUATAN 

WADAH  

1. Bahan Dasar  

Bahan dasar dalam pembuatan 
gelas adalah :  
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a. Oksida Pembentuk Gelas  

Bahan pembentuk gelas yang 
terbaik adalah pasir kuarsa yang 
merupakan sumber SiO2. Silika 
adalah bahan yang sulit untuk 
melebur serta memerlukan suhu 
yang sangat tinggi untuk 
meleburkannya, yang tidak 
mungkin dapat ditahan oleh 
dapur pelebur. Jika silika sudah 
dapat dilebur maka kekentalannya 
sangat tinggi dan gelembung-
gelembung yang timbul selama 
peleburan sulit untuk dikeluarkan.  

b. Bahan Pelebur  

Bahan pelebur berfungsi untuk 
mengurangi kekentalan silika 
yang telah dileburkan dan 
memungkinkan suhu peleburan 
silika yang lebih tinggi hingga 
1000oC, memberikan sifat alir dan 
sifat muai pada hasil peleburan 
gelas, memungkinkan gelembung-
gelembung yang terjadi selama 
proses peleburan dapat keluar 
dengan sendirinya.  

c. Bahan Stabilisasi  

Gelas yang dihasilkan dari hasil 
peleburan silika merupakan gelas 
yang larut dalam air sehingga 
tidak dapat digunakan untuk 
keperluan industri. Gelas ini 

biasanya digunakan untuk perekat 
karton atau untuk melapisi kulit 
telur masak agar terlindung dari 
serangan bakteri. Untuk membuat 
agar gelas menjadi tidak larut 
dalam air dan tahan terhadap zat-
zat kimia maka perlu 
ditambahkan bahan stabilisasi 
yaitu CaCO3, MgCO3 dan Al2O3.  

d. Bahan Penyempurna  

Bahan penyempurna dalam 
pembuatan gelas terdiri dari :  

➢ Bahan pelembut untuk 
menghilangkan bliser atau seed 
(seperti berbiji) pada  
gelas yang dihasilkan. Bahan 
pelembut yang digunakan 
adalah sulfat atau arsen  
oksida bergantung pada jenis 
gelas.  
 

➢ Bahan pewarna sperti oksida 
cobalt, chrom dan oksida besi.  

 

2. Proses Pembuatan Kemasan 
Botol Gelas  

Tahapan dalam proses 
pembuatan kemasan gelas 
adalah sebagai berikut :  

• Bahan baku dicampur merata 
secara otomatis.  
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• Kemudian dimasukkan ke 
dalam tanur untuk 
dilelehkan dengan suhu 
1500-1600oC ada yang 
1300oC). 

• Tungku pembakaran 
membara terus menerus dan 
dikendalikan oleh sistem 
(panel) pengendali.  

• Sebelum dicetak suhu 
diturunkan hingga 1000-
1200oC dan lelehan gelas 
didiamkan beberapa saat. 

• Cairan gelas dialirkan ke 
dalam mesin pembuat botol  

• Lelehan dipotong-potong 
dengan ukuran yang 
ditetapkan dalam bentuk 
gumpalan kasar.  

• Gumpalan meluncur ke 
pencetakan pertama (cetakan 
Parison).  
 

• Pembentukan dan 
pencetakan dapat dilakukan 
dengan 2 cara, yaitu :  

1. Hembus Ganda (Blow 
and Blow) untuk gelas 
berleher sempit (botol) 

2. Tekan dan Hembus 
(Press and Blow) untuk 
gelas berleher lebar. 

• Dipindahkan ke cetakan 
akhir atau cetakan wadah 
yaitu cetakan yang 
sebenarnya dengan ukuran 
tertentu  

• Dibawa ke ruang “lehr” 
pendingin yang bersuhu 
450oC.  
 

• Wadah dipanaskan kembali 
(proses annealing).  
 

• Kemudian perlahan-lahan 
didinginkan dari suhu 575-
600oC menjadi 450oC dengan  
adanya aliran udara. Proses 
ini bertujuan untuk membuat 
wadah gelas menjadi  
tidak rapuh atau mudah 
pecah.  
 

• Dilakukan pengawetan gelas 
dengan cara pre-cooling yang 
berfungsi untuk menjaga  
kompresor agar udara yang 
terhisap hanya udara yang 
dalam keadaan bersih dan 
tidak mengandung air. Di 
Indonesia teknologi pre-
cooling pertama kali 
ditemukan oleh PT.Iglas 
(Persero).  
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• Dilakukan pengawasan mutu 
ketika botol keluar dari 
cetakan, yang terdiri dari uji 
coba mekanis, elektris dan 
visual di pabrik atau di 
laboratorium.  

 

3. Pengujian Mutu Kemasan 
Gelas  
Pengujian muu kemasan gelas 
yang dilakukan pada line 
produksi adalah :  

a. Hot end Checker  

Melaksanakan pengujian muttu 
gelas end hot, untuk mengetahui 
secara dini cacat-cacat botol yang 
terjadi dan langsung 
diinformasikan ke unit forming 
untuk dilakukan perbaikan agar 
produk yang dihasilkan sesuai 
dengan persyaratan mutu yang 
telah ditetapkan. Cacat tersebut 
melipui cacat visual dan cacat 
dimensional.  

b. Cold end Checker  

Melakukan pengujian botol yang 
keluar dari Annealing lehr baik 
yan polos maupun yang ber-ACL 
secara visual dengan pengamatan 
dan secara dimensional dengan 
menggunakan peralatan.  

E. KEMASAN GELAS RINGAN  

Kemasan gelas ringan merupakan 
gagasan dari produsen kemasan 
gelas untuk mengadakan inovasi 
terutama pada botol minuman 
ringan berkarbonasi (carbonated 
drinks) agar dapat bersaing dengan 
kemasan plastik, kemasan karton 
dan kaleng yang lebih praktis, 
lebih ringan dan lebih murah.  

Berat kemasan gelas ringan (light 
weight bottle) yang volume 425 g 
adalah 180 g, dan ini berarti terjadi 
pengurangan berat sebesar 57.6% 
jika dibandingkan dengan  

kemasan botol konvensional yang 
beratnya mencapai 425 g. Hal ini 
memungkinkan penanganan yang 
lebih mudah dan biaya 
transportasi yang lebih murah. 

1. Kekuatan Kemasan Gelas 

Ringan  

Untuk menjamin kekuatan 
kemasan gelas ringan yang 
bertanya kurang dari 50% dari 
kemasan gelas konvensional, 
maka dilakukan tambahan proses 
yang disebut Hot Ending Coating 
dan Cold End Coating.  

Hot end coating adalah suatu 
proses penyemprotan botol-botol 
yang suhunya masih sekitar 600oC 
dengan suatu bahan kimia 
(senyawa tin –organis) untuk 
menguatkan botol tersebut, 
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sedangkan cold end coating adalah 
suatu proses penyemprotan botol-
botol pada suhu sekitar 80oC 
dengan suatu senyawa organis 
yaittu Carbonax 4000 yang 
merupakan nama dagang dari 
Poly ethylene Glikol atau asam 
oleat, agar botol-botol menjadi 
lebih licin, sehingga mempunyai 
daya tahan terhadap goresan. 
Dengan adanya proses tambahan 
ini, maka kemasan gelas ringan 
menjadi lebih kuat dari kemasan 
gelas konvensional.  

2. Teknik Hot End Coating dan 

Cold End Coating  

Botol-botok kemasan yang baru 
keluar dari cetakan suhunya 
masih tinggi yaitu sekitar 550oC. 
Botol-botol yang masih berada di 
atas conveyor mesin yaitu di antara 
mesin cetakan dan annealing lehr 
diberi proses coating dengan 
cairan Tin Tetra Chloride atau 
larutan senyawa Tin organis 
maupun senyawa tin organis 
padat dengan cara 
menyemprotkan atau 
menguapkan. Hasil akhir dari 
lapisan coating ini berupa Tin 
oksida yang terikat kuat pada 
permukaan botol. Tebal lapisan 
coating yang diperlukan adalah 20-
60 c.t.u. (coating-thickness-unit). 
Pada ketebalan lapisan tersebut, 

dengan mata telanjang tidak dapat 
terlihat adanya lapisan di 
permukaan botol. Keebalan 
lapisan lebih dari 60 c.t.u. tidak 
bermanfaat lagi sehingga 
merupakan pemborosan dari 
material yang cukup mahal. Di 
samping itu lapisan coating yang 
terlalu tebal menyebabkan dapat 
terlihat oleh mata telanjang 
adanya lapisan tersebut.  

Lapisan coating yang berupa tin 
oksida ini berfungsi menambah 
kekuatan (mechanical strength) dari 
botol, namun dapat mengurangi 
kelicinan permukaan botol, 
sehingga tidak tahan terhadap 
goresan. Untuk itu diperlukan 
coating yang kedua yaitu Cold End 
Coating. Botol-botol yang telah 
mengalami Hot End Coating, terus 
melewati Annealing Lehr (proses 
pendinginan lambat). Pada suhu 
sekitar 130oC botol-botol 
disemprot dengan Carbowax 4000 
(nama dagang dari Polyhylene 
Glikol atau Asam Oleat). Cold End 
Coating ini dilakukan dengan cara 
menyemprotkan cairan Carbowax 
4000 dengan menggunakan spray 
gun di atas conveyor Annealing 
Lehr.  

Slain Cold End Coating dengan 
cara penyemprotan, juga 
dilakukan pembentukan kabut 
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dari Carbowax 4000 oleh suatu 
atomizer (air operated venturi 
system). Kabut tersbut kemudian 
dialirkan ke bagian Annealing lehr 
dimana terdapat botol-botol 
dengan suhu sekitar 120-140oC. 
Lapisan Cold End Coating ini 
menempel dengan kuat ke 
permukaan botol dan juga tidak 
terlihat oleh mata telanjang. 
Fungsi lapisan cold end coating 
adalah menjadikan permukaan 
botol licin, sehingga mengurangi 
koefisien geseran (coeficient of 
friction).  

3. Karakteristik Kemasan Gelas 

Ringan  

Jika dibandingkan kemasan gelas 
konvensional, maka kekuatan fisik 
kemasan glas ringan sudah cukup 
memadai 

Proses lain yang dapat diberikan 
untuk kemasan gelas ringan 
adalah plastishield coating sebagai 
pengganti cold end coating. Pada 
umumnnya plastishield coating ini 
juga berfungsi sebagai decorating, 
karena plastishield yang dipakai 
adalah decorated plastishield. Proses 
decorating plastishield ini adalah 
pross menyelubungi botol dengan  

selubung dari decorationg 
plastishield pada suhu kamar, 
kemudian dilanjutkan dengan 
proses shrinking pada suhu 60oC 

sehingga decorating plastishield 

melekat kuat pada permukaan 
luar botol.  

4. Keuntungan Kemasan Gelas 

Ringan  

Pada umumnya kemasan gelas 
ringan digunakan untuk sekali 
pakai, sehingga perusahaan 
pembotolan tidak menerima 
kembali botol bekas pakai 
tersebut, dan mereka tidak 
memerlukan waktu dan biaya 
untuk mengumpulkan botol-botol 
bekas dari tempat yang jauh 
dengan resiko yang besar. 
Perusahaan pembotolan juga idak 
memerlukan biaya untuk investasi 
mesin pencuci botol bekas, 
sehingga bebas dari biaya 
pencucian dan resiko pecah pada 
waktu proses pencucian.  

Keuntungan bagi konsumen 
makanan dan minuman adalah 
mereka selalu menerima kemasan 
makanan/minuman yang 
senantiasa baru, bersih, mulus dan 
indah.  

Bagi produsen kemasan gelas 
yang sering mengalami kesulitan 
dalam suplay cullet (pecahan 
beling), bisa tertolong dengan 
sistem one-way-bottle ini karena 
mudah mengumpukan botol-botol 
bekas untuk digiling menjadi 
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cullet. Di samping itu dengan 
pengurangan berat sekitar 30-50%, 
maka produsen kemasan gelas 
dapat memanfaatkan penambahan 
produknya dalam unit pada 
kapasitas terpasang yang sama. 
Dengan pengurangan berat ini 
juga produsen dapat menjual 
produknya lebih murah, dan hal 
ini dapat menguntungkan pihak 
perusahaan pembotolan 

 

Sifat-sifat kemasan gelas 
konensional juga terdapat pada 
kemasan gelas ringan, yaitu 
bersifat inert, kuat terhadap gaya 
himpitan (tidak penyot), tahan 
pada suhu relatif tinggi sehingga 
dapat dipasteurisasi serta bersifat 
transparan. 

 

F. TEKNIK MENUTUP WADAH  

Penutupan wadah merupakan 
bagian penting dalam proses 
pengemasan. Bagian penutup 
sering merupakan bagian 
terlemah dari sistem perlindungan 
terhadap gangguan dari luar. Cara 
penutupan dapat menyebabkan 
tutup (sumbat) sebagai pembawa 
jasad renik. Bahan yang umum 
digunakan sebagai penutup :  

- Besi (kaleng)  

- Alumunium  

- Gabus  

- Plastik  

a. Bahan-bahan penutup ini dapat 
bersifat kaku atau flexibel. 
Sumbat dari kaleng atau besi 
dilapisi dengan sejenis vernis 
untuk menghindari kontak 
langsung dengan bahan 
pangan. Penutup seperti ini 
digunakan untuk menahan 
tekanan dalam minuman 
bergas, bir dan makanan yang 
dipanaskan dalam wadah 
tertutup. Sumbat alumunium 
digunakan untuk air mineral, 
minuman tanpa gas, susu, 
yoghurt dan sebagainya. 
Sumbat dari plastik digunakan 
untuk minuman yang tidak 
bergas dan makanan dalam 
bentuk krim atau tepung 
(powder). Berdasarkan fungsinya 
penutup wadah gelas di bagi 
atas 3 golongan, yaitu :  
1. Penutup yang dirancang 
untuk menahan tekanan dari 
dalam wadah gelas (Pressure 
Seal) Tipe ini digunakan untuk 
minuman-minuman 
berkarbonasi, dan mencakup :  

▪ Screw in-Screw Out atau Screw 
On-Screw Off  

▪  Crimp On Lever Off, Crimp On 
Screw Off atau Crimp On Pull Off 
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▪ Roll On (Spin On) Screw Off  

Contoh tipe ini adalah : sumbat 
gabus atau penutup polietilen atau 
penutup sekrup, penutup 
mahkota (penutup dari timah 
yang dilapisi dengan gabus atau 
polivinil klorida) atau penutup 
sekrup dari aluminium.  

• 2. Penutup yang dapat 
menjaga keadaan hampa 
udara di dalam wadah gelas 
(Vacuum Seals). 

Penutup ini mencakup :  

▪ -  Screw on twist off 

▪ -  Press on Prise Off atau 
Press On Twist Off 

▪ -  Two-piece screw on screw 
off, atau Roll on Screw off  

▪ - Crimp on Prise off  
Tipe ini digunakan untuk 
penutup kemasan hermetis 

atau bahan-bahan pangan  
yang diawetkan dan 
kemasan pasta.  

2. Penutup yang dirancang 
semata-mata untuk 
mengamankan produk pangan 
yang ada di dalam wadah 
(Normal Seals) Penutup ini 
mencakup :  

• -  One or Two piece-pre 
threaded, screw on, screw off  

• -  Lug type screw on, twist off  

• -  Roll on (spin on), screw off  

• -  Press on, prise off  

• -  Crimp on prise off, atau 
crimp on screw off  

• -  Push in pull out, atau Push 
on pull off 

Contoh penutup tipe ini adalah 
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gabus atau gabus sintetis yang 
dipasang pada penutup timah, 
penutup polyetilen atau 
alumunium, penutup plastik 
atau logam dan alumunium foil.
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Curhat Pikiran 
 

Pertanyaan: 

Terima kasih atas majalah kekuatan sugesti yang 

selalu memberikan materi-materi yang bermutu. 

Semua isinya mencerahkan saya sekeluarga. Saya 

ada pertanyaan untuk pak firman, begini pak. Saya 

punya anak laki-laki, usia 16 tahun, tapi dia 

sepertinya tidak ada semangat untuk hidup, seperti 

tidak punya motivasi untuk menjalani hidup, saya 

jadi bingung pak harus bersikap seperti apa? 

Sugiman - Jambi (sugi_34@xxxx.com) 

 

Jawaban : 

Terima kasih pak sugiman atas atensinya buat 

majalah kekuatan sugesti, bapak juga bisa 

menyebarkan majalah digital ini buat teman-teman 

bapak lainnya ya. Masalah tentang anak memang 

membuat orang tua agak bingung ya, tapi 

sebenarnya kebingungan pada diri orang tua 

seharusnya tidak terjadi jika orang tua memahami 

ilmu untuk mempengaruhi pikiran anak. Karena 

hidup seorang anak itu tergantung dari sugesti- 

sugesti yang masuk ke dalam pikiran anak sejak 

kecil, bagaimana sikap seorang anak, bagaimana 

kehidupan seorang anak di usia dewasa itu akibat 

dari sugesti yang masuk sejak anak masih dalam 

kandungan sampai saat ini.  

Untuk kasus anak bapak, maka sekarang cobalah 

berikan sugesti yang positif kepada anak bapak, 

cobalah bapak memasang gambar-gambar tentang 

kesuksesan figur yang dia suka dikamarnya. Dengan 

anak bapak melihat poster-poster tentang kesuksesan 

maka pasti mempengaruhi isi pikirannya 

 

Pertanyaan : 

Saya adalah seorang ibu single parent 2 anak, dari 

manado, sudah 7 bulanan ini saya menjadi pembaca 

setia majalah kekuatan sugesti. Suami saya 

meninggal karena sakit. Jujur artikel-artikel 

dimajalah kekuatan sugesti menjadi saya semangat 

menjalani hidup ini. Bagaimana caranya saya lebih 

tegar dan lebih semangat untuk menjalani hidup ini, 

karena saya merasa hidup saya selepas suami 

meninggal menjadi lebih berat.? 

Dianawati-manado , 08133xxxx 

 

Jawaban: 

Terima kasih ibu diana, yang sudah 7 bulan menjadi 

pembaca setia majalah kekuatan sugesti. Saya 

harapkan ibu selalu membaca majalah kekuatan 

sugesti ini dan membagikannya kepada orang-orang 

lain, kepada sahabat dan teman-teman ibu supaya 

makin banyak orang yang mendapat inspirasi positif 

dari majalah kekuatan sugesti ini.  

Saya coba untuk menjawab pertanyaan ibu ya, 

sebagai single parent yang memiliki 2 anak memang 

bisa membuat seseorang menjadi merasa berat, 

karena selama ini terbiasa menggantungkan kepada 

suami, begitu suami mengalami takdir untuk 

meninggal dunia maka pasti muncul kekagetan 

dalam hidup. Yang biasanya ada suami tempat 

bergantung semua urusan, lalu berganti harus 

sendirian dalam mengurusi semuanya. Maka 

solusinya adalah : Segera untuk MOVE ON. 
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Ibu harus menyadari bahwa suami sudah meninggal, 

sehingga ibu harus segera menatap masa depan. Ibu 

pikirkan kebahagiaan diri ibu dan anak-anak ibu 

dimasa depan. Melangkahlah untuk masa depan ibu. 

Kalau ibu masih mengingat-ingat tentang suami 

maka itu tidak akan memberikan dampak yang 

positif bagi hidup ibu justru yang ada dampak 

negatif. Tentu ibu tidak mau kan hidup masa depan 

menjadi negatif? 

Jika tidak mau, maka saatnya ibu   dan mengambil 

sikap bahwa masa lalu sudah berlalu dan siap untuk 

melanjutkan langkah ke masa depan yang semakin 

indah. 

 

Pertanyaan : 

Majalah kekuatan sugesti selalu saya download 

setiap bulan untuk menemani hari-hari saya, isinya 

berbeda dengan bacaan yang lain. Dan asiknya saya 

bisa dapat GRATIS. Terima kasih buat tim majalah 

kekuatan sugesti dan mas firman. Ada pertanyaan 

saya berikut ini : Apakah Tuhan itu pilih kasih? 

Karena terkadang saya melihat beberapa orang yang 

kelihatannya rajin beribadah, tapi hidupnya kok 

susah ya, rumahnya ngontrak digang kecil, 

pekerjaannya tidak jelas. Padahal kan ibadahya 

rajin? bagaimana menurut mas firman 

penjelasannya? 

 

Ikhsan - Jakarta (085732xxxx) 

 

Jawaban :  

Terima kasih untuk selalu mendownload dan 

membaca majalah kekuatan sugesti, anda bisa 

membaginya kepada orang lain sehingga semakin 

banyak orang tersadar atas kekuatan sugesti yang 

sesungguhnya. 

Saya jawab ya pertanyaan anda? Apakah Tuhan itu 

Pilih kasih? 

maka jawabannya TIDAK, Tuhan itu Maha Adil, 

kenapa saya katakan Maha Adil? karena apa yang 

terjadi dalam kehidupan seseorang itu sepenuhnya 

akibat dari keinginannya sendiri, dan keinginan itu 

ada di pikiran masing-masing orang. Sehingga 

bukan Tuhan marah kepada seseorang lalu hidupnya 

tidak nyaman, tapi yang membuat hidup seseorang 

itu tidak nyaman adalah adalah hasil dari pikirannya 

sendiri. Ketika seseorang mengalami situasi tidak 

nyaman maka itu adalah hasil dari pikirannya 

sendiri, bukan TUHAN.  

Ketika seseorang memahami ilmu AMC, maka 

seharusnya menyadari bahwa Tuhan itu Maha Adil.
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