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ika an da memiliki 
hutang, buat apa 
hutang tersebut? 

Pasti untuk berbelanja, 
membeli kendaraan 
bermotor, membeli 
rumah, bahkan untuk 
makan pun dengan 
hutang, benar kan? Bagi 
anda pengguna kartu 
kredit, bukankah itu juga 
hutang? Apalagi hutang 
tersebut digunakan untuk 
makan direstorang-
restoran. Hutang orang 
kebanyakan adalah 
hutang konsumtif, dimana 
berhutang digunakan 
untuk memenuhi 
kebutuhan hidup. 
Sedangkan hutangnya 
pengusaha adalah 

hutang produktif, dimana 
berhutang sebagai modal 
usaha.  

 
Perbedaan ini berdasar 
cara berpikir dari setiap 
orang terhadap hutang. 
Bagi anda yang memiliki 
hutang konsumtif pasti 
merasa berat dengan 
membayar cicilannya 

Hutang adalah suatu hal yang mungkin menjadi masalah bagi sebagian orang di 
dunia ya..he.he…, tapi ada juga yang bangga memiliki hutang bahkan 

mengumumkannya. Coba lihat para pengusaha sukses, mereka dengan bangga 
bahwa mereka memiliki hutang kepada bank. Apa yang membedakan antara 

hutangnya pengusaha dengan hutang orang kebanyakan. 

J 
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dengan bunga yang 
cukup besar, makin lama 
menumpuk sehingga 
anda merasa susah 
melunasinya. Bahkan 
sampai ketakutan karena 
dikejar oleh debt-collector 
dan telepon yang terus 
berdering untuk meneror 
anda. 
 
Apa penyebab dari hal itu 
terjadi? Yang terutama 
pasti dari pola pikir anda 
tentang hutang yang 
perlu dibenahi, dimana 
letak pola pikir itu? 
Adanya di dalam pikiran 
bawah sadar anda. Kalau 
begitu jika ingin hutang 
anda terlepas entah itu 
mendapat uang yang 
tidak terduga maka perlu 
dibenahi dulu pikiran 
bawah sadar anda. 
Sebab semua yang 
terjadi dalam kehidupan 
anda bersumber dari isi 
pikiran bawah sadar. 
 
Sebagai contoh, jika saya 
bertaya kepada anda 

“apa yang anda pikirkan 
saat mendengar kata 
hutang” . Silahkan anda 
menjawabnya? Pasti ada 
beberapa jawaban, 
misalnya hutang itu 
memberatkan, hutang 
membelitku, hutang 
begitu menyesakkan 
dada, atau apalah yang 
berkesan negatif. Tanpa 
disadari itu yang anda 
kirimkan ke pikiran bawah 
sadar anda, sehingga 
mempengaruhi total 
persepsi tentang hutang. 
Seperti sudah saya 
bahas di tulisan 
sebelumnya, bahwa 
pikiran bawah sadar 
bersifat “spontan setuju”, 
artinya selalu menerima 
apa yang anda kirimkan 
dan membantunya 
menjadi kenyataan. 
 
Bagaimana jika anda 
menjawab seperti 
ini,”hutang adalah bekah 
Tuhan”, “hutang adalah 
semangat buat saya”, 
hutang adalah jalan saya 
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menuju sukses”, hutang 
adalah pembuka 
kreatifitas saya”. Anda 
rasakan perbedaannya 
dengan jawaban yang 
pertama. Lebih tenang 
kan? 
 
 
Saya teringat ada 
seorang alumni workshop 
Alpha Mind Control 
(AMC) , ibu Nuraini dari 
kediri yang bekerja 
sebagai karyawan di 
salah satu perusahaan 
swasta. Ketika mengikuti 
workshop saya di 
surabaya, ibu ini memang 
bercerita bahwa niat dia 
mengikuti workshop AMC 
adalah untuk mencari 

solusi membayar 
hutangnya sebesar 
50 Juta. 
 
Setelah mengikuti 
workshop AMC, 
dalam 7 hari tiba-
tiba ibu Nuraini 
menelepon saya 
sambil bicara : 

 
” Mas firman, saya 
mendapat jalan keluar 
untuk membayar hutang” 
 
“Gimana bu, dapatnya” 
jawab saya.. 
 
Ibu ini bercerita, “Setelah 
7 hari saya melakukan 
teknik AMC yang mas 
firman ajarkan, tiba-tiba 
ada seorang teman 
dikantor yang mau 
pensiun dini, mendapat 
pesangon 45 juta lalu 
dengan santainya dia 
mengatakan ke saya 
bahwa uang pensiun 
dininya bisa saya pakai 
dulu karena kebetulan dia 
tidak butuh. Nanti saja 

Kekuatan Sugesti | Edisi Januari   2019 
 

03 

 | Redaksi 
 



kalau butuh, baru diambil. 
Alhamdulillah mas..saya 
benar-benar bersyukur, 
disaat saya sudah tidak 
ada modal lagi padahal 
ada usaha properti yang 
bisa mendapat untung 
90juta dengan modal 45 
juta itu” 
 
Ibu nur melanjutkan 
“Teknik AMC memang 
benar-benar luar biasa, 
bahkan saya sendiri 
kaget dan tidak 
menyangka kalau bisa 
secepat ini hasilnya, oh 
ya mas saya lanjut ke 
Platinum ya..kapan mas 
firman bisa?” 
 
Saya pun menjawabnya 
“bersyukur kepada Tuhan 
bu, ibu yang luar biasa 
karena melakukan 
metode AMC dengan 
konsisten, saya siap 
membimbing ibu lagi di 
kelas Platinum” 
 
Salah satu Alumni AMC 
yang merasakan 

keajaiban pikiran bawah 
sadar dengan mendapat 
modal usaha 45juta yang 
tanpa dia duga dan diluar 
logika. Yup..itulah efek 
kerja pikiran bawah 
sadar, tanpa logika dan 
tidak diduga-diduga. Bagi 
sebagian orang memang 
menganggap hal ini tidak 
masuk akal, tapi semakin 
anda berpikir tidak masuk 
akal maka lebih baik jika 
anda mempelajari 
RAHASIAnya di 
workshop Alpha Mind 
Control (AMC) 

 
 

Kekuatan Sugesti | Edisi Januari   2019 
 

04 

 | Redaksi 
 



 
 



 

 

 

 

 

aaf, saya tidak bisa 
membalas panjang dan 
lebar jika melalui sms, 

whatsapp maupun blackberry. 
Jadi saya coba ulas melalui 
artikel saya kali ini. Hutang, 
bagi sebagian besar orang 
dianggap sesuatu yang 
menakutkan, sesuatu yang 
memberatkan. Tapi coba anda 
perhatikan bagi pengusaha-

pengusaha besar yang setiap 
hari membuat hutang baru 
demi kelancaran bisnisnya, 
mereka begitu antusias untuk 
berhutang, padahal hutang 
mereka lebih besar daripada 
hutang anda. Tetapi kenapa 
mereka masih bisa 
tersenyum, masih bisa jalan-
jalan, masih bisa 
berbahagia? Sementara 

Dalam “kesibukan” menikmati hari-hari yang penuh keajaiban, tetap berbagi 
untuk menulis di blog ini. Oh ya, gimana puasanya sampai di hari kelima ini, saya 
harap tetap memiliki nilai penuh kebaikan bagi diri anda masing-masing. Tulisan 
saya kali ini mencoba membahas tentang hutang, mencoba menjawab beberapa 
sms yang masuk ke handphone saya 2 hari ini. “pak firman, saya memiliki hutang 
yang menjerat hidup saya bagaimana solusinya”, “hutang saya 100juta rasanya 
susah terbayar”, “berikan saya doa yang mujarab untuk cepat membayar hutang 
saya pak firman”, “besok saya harus membayar hutang lalu apa yang harus saya 

lakukan sekarang”. Apakah anda juga memiliki “persoalan” yang sama? 

M 
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Ketika Hutang Terasa 

Berat, Maka 

 Cobalah  Cara Satu Ini 
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anda, merasa hutangnya berat 
jadi stress, lalu terjerat dengan 
hutang akibatnya malah hidup 
menderita. 
 
solusi-hutang-lunas 
 
Objeknya sama, yaitu hutang, 
tetapi kenapa pada 
kenyataannya ada orang yang 
dengan senyum-senyum bisa 
menikmatinya sedangkan ada 
yang dengan cemberut melihat 
tagihan hutangnya. Dimana 
letak perbedaannya? Yup, dari 
pola berpikirnya, dari cara 
berpikirnya atau bahasa 
kerennya dari cara 
memandang hutang itu. Jika 
anda memandang hutang itu 
sebagai sesuatu yang berat 
maka itulah yang akan menjadi 
nyata dalam kehidupan anda, 
tapi sebaliknya jika anda 
memandang hutang itu 
sebagai sesuatu yang 
menguntungkan maka pasti 
hutang anda membuat kualitas 
hidup anda meningkat. Coba 
deh diingat dulu, siapa yang 
memutuskan untuk berhutang? 
Orang lain, ataukah diri anda 
sendiri? Pasti yang 
memutuskan adalah diri anda 

sendiri, sehingga sudah 
kewajiban anda untuk 
membayarnya. 
 
bukti-amc-buat-bayar-hutang 
 
Yang harus anda pikirkan 
adalah solusi pembayaran 
hutang, bukan malah sibuk 
“meratapi” hutang, sibuk 
“sedih” melihat tagihan 
hutang. Percaya deh, ketika 
anda sibuk meratapi, sibuk 
sedih, sibuk berpikir “kenapa 
hutangku tidak lunas-lunas”, 
hutang anda ya pasti tetap 
tidak terbayar. Tetapi, kalau 
anda mau mengubah 
“persepsi” anda tentang 
hutang, mau “membuat” rasa 
senang, mau “membuat” rasa 
santai terhadap hutang maka 
saya pastikan hidup anda 
jadi senang, santai dan 
hutang pun bisa terlunasi 
tanpa disadari. Terlunasi dari 
berbagai cara, dari berbagai 
sumber yang selama ini tidak 
anda duga-duga. Pasti anda 
berpikir , “iya pak firman enak 
tinggal bicara seperti itu, atau 
enak saja tingga menulis 
seperti itu”. 
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mengubah-pola-pikir-hutang 
 

Apa yang 
saya tulis ini, sudah dibuktikan 
oleh teman-teman alumni AMC 
(Alpha Mind Control), bahwa 
dengan menerapkan rumus-
rumus AMC dengan benar 
maka hutang pun cepat 
terlunasi dengan cara yang 
tidak terduga. Saya berani 
menulis dan berbicara tentang 
hutang karena saya juga punya 
hutang hehe, tapi saya 
bersyukur dan menikmati 
hutang itu sebagai sarana 
peningkatan ilmu, sebagai 
sarana peningkatan kualitas 
hidup. Bukannya dengan 
berhutang berarti kita bisa 
memiliki sesuatu tanpa 
mengurangi uang yang ada 
sekarang. dan tanpa disadari 
dengan berhutang maka bisa 

menarik sumber-sumber 
penghasilan baru dalam 
hidup kita. Jadi anda yang 
masih “merasakan” hutang 
itu berat coba deh 
mengubah persepsi anda 
tentang hutang, ubah 
anggapan anda tentang 
hutang, Objek yang sama 
jika dilihat dengan “cara 
berpikir” yang berbeda 
maka pasti hasilnya 

berbeda. Dicoba ya, langkah 
ini sebagai solusi hutang 
dalam hidup anda, selamat 
menikmati puasa penuh 
keajaiban, penuh hikmah 
kebaikan bagi hidup kita 
semua. 
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Pahami 5 Sugesti ini Ketika Kondisimu Sedang Terjebak  
Hutang yang Memberatkan

 

olusi yang utama harus disiapkan ada 

dalam memberikan sugesti positif 

dalam pikiran, dengan pikiran yang 

jernih maka solusi untuk hutang yang 

memberatkan pasti segera datang. Supaya 

pikiran kita bekerja dengan baik dalam 

memberikan solusi hutang maka diperlukan 

sugesti-sugesti yang positif dan penuh 

solusi. Ingat, semua kondisi yang terjadi 

dalam hidup manusia itu sesungguhnya 

hasil sugesti di pikirannya sendiri, termasuk 

hutang yang berat. 

 

Artikel kali ini membahas tentang sugesti 

bagi anda yang sedang terjebak hutang 

berat, karena banyak pertanyaan yang 

masuk ke hape saya, ke inbox fb saya 

tentang hutang ini. Saya menyarankan 

untuk belajar AMC saja, agar bisa bertatap 

muka dengan saya sehingga saya bisa 

mudah membenahi pikiran anda yang 

membuat anda menarik hutang berat itu. 5 

sugesti yang akan saya berikan ke anda 

adalah tips yang sudah saya buktikan 

sendiri ketika dulu berada dalam kondisi 

terjebak hutang berat. Ya, dulu saya pernah 

berada dalam kondisi seperti itu, dan itu 

masa saya kuliah, Anda bisa bayangkan 

bagaimana kondisinya. Sedang kuliah tapi 

dikejar hutang yang berat. Jadi saya tahu 

rasanya kondisi seperti itu, sehingga saya 

bisa membuatkan sugesti untuk anda. 

 

Saya harapkan, anda mau memahami dan 

menerapkan 5 sugesti yang akan saya 

jelaskan dibawah ini, jika ingin lebih jelas 

maka anda bisa mempelajari AMC dengan 

mengik uti kelasnya. agar anda memiliki 

“kekuatan baru” dalam menghadapi 

kehidupan ini. Untuk tahu apa itu AMC klik 

dulu disini 

 

Oh ya, anda simak dulu video saya tentang 

melakukan perubahan diri dengan cepat. 

Supaya anda paham bahwa memang Pikiran 

adalah kunci utama dalam hidup ini. 

 

 

 

5 Sugesti yang harus anda pahami ketika 

kondisimu sedang terjebak hutang yang 

memberatkan adalah : 

 

Pertama, Terima dulu Kondisi itu. Daripada 

anda mengeluh, daripada anda ngomel-

ngomel, daripada anda mencari-cari 

kesalahan orang apalagi menyalahkan 

Kalimat sugesti ketika memiliki hutang berat diperlukan oleh seseorang yang sedang bingung, stres dan 

putus asa. Bahkan karena putus asa sampai terjadi bunuh diri, banyak kasus bunuh diri itu akibat terjebak 

karena hutang, hal seperti ini bukan hanya di Indonesia tapi juga di belahan dunia lainnya. Kondisi hutang 

yang berat memang memerlukan sugesti yang tepat dalam menghadapinya. 

S 
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Tuhan maka lebih baik anda terima dulu 

kondisi seperti itu. Katakan kalimat sugesti 

ini dengan sungguh-sungguh : “Saya 

bahagia menerima hutang ini, dengan rasa 

bahagia ini saya percaya pasti ada solusi” 

 

Kedua, Hiruplah Udara Segar. Berikan 

udara yang segar bagi kepala anda, 

keluarlah dari rumah anda, keluarlah dari 

kamar anda. Sambil menghirup udara segar, 

berpikirlah yang indah-indah saja, 

berpikirlah yang nyaman saja. Katakan 

kalimat sugesti ini : “Dengan segarnya 

udara ini, saya percaya solusi terhadap 

hutang ini pasti ada untuk saya” 

 

 

Ketiga, Temui orang yang anda cintai. Saat 

menemui mereka, genggam tangan mereka 

lalu katakan kalimat sugesti ini kepada 

mereka “Doakan aku..supaya bisa 

menyelesaikan hutang ini dengan cepat ya, 

kamu jadi semangatku.  

 

Keempat, Bersemangatlah. Coba genggam 

tanganmu lalu munculkan  lagi 

semangatmu. Siapkan dirimu untuk segera 

menerima solusi. Katakan kalimat sugesti 

ini : “Saya percaya Tuhan itu Maha 

Pemberi Solusi, dan dengan meningat-Nya 

maka saya pasti semangat kembali untuk 

menerima solusi”  
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Kelima, Pasrahkan kepada Tuhan, 

berdoalah dengan sungguh-sungguh. 

 

“Tuhan, aku percaya tidak ada kondisi yang 

Kau berikan melebihi kemampuanku, 

tunjukkanlah cahaya solusi dari hutang 

yang memberatkan ini, Aku percaya 

Engkaulah sumber solusi dari segala 

kondisi” 

Hidup 

seseorang itu bersumber dari sugesti di 

pikirannya, sehingga anda harus paham 

benar apa itu sugesti dan paham secara 

benar bagaimana pikiran itu bekerja. 

Karena itu menjadi kebutuhan bagi setiap 

orang termasuk anda untuk memahami 

AMC sebagai panduan dalam menciptakan 

kehidupan yang penuh kebaikan. 
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ADAKAH ORANG YANG SUSAH DIHIPNOTIS?  
BACA PENJELASANNYA BERIKUT INI 

 

 

iasanya pemahaman 
ini muncul setelah 
mengikuti workshop 

atau pelatihan hipnotis hehe. 
Kalau ada trainer hipnotis 
yang mengatakan bahwa 
ada dua golongan manusia 
yaitu yang mudah dihipnotis 
dan susah dihipnotis maka 
sepertinya si trainer ini 
kurang dalam ketika belajar 
tentang hipnotis/hipnosis. 
Dan tidak layak untuk 
mengajarkan kepada banyak 
orang, meskipun dia sudah 
memiliki sertifikat CH, CHT, 
dan C lainnya hehe, karena 
sertifikat-sertifikat itu didapat 
tanpa proses seleksi, tanpa 
proses uji kompetensi yang 
benar. Jadi kalau anda 
melihat ada nama orang 
yang dengan bangganya 
memajang CH, CHT dan C 
lainnya, sebaiknya anda 
abaikan saja. 
 

Dikelas AMC (Alpha Mind 
Control) selalu saya katakan, 
bahwa semua orang itu bisa 
dihipnotis, semua orang itu 
mudah untuk dihipnosis. 
Tidak ada orang yang susah 
untuk di hipnotis, selama 
orang itu masih bernafas 
maka pasti bisa dihipnosis.  
Siapapun orangnya, dewasa, 
anak-anak, laki-laki dan 
perempuan asal masih 
bernafas maka mudah 
dihipnosis.  
Sekarang yang harus 
dipahami dengan benar 
adalah pemahaman dari kata 
“hipnosis” atau “hipnotis”, 
selama ini yang sering 
dipahami bahwa orang 
terhipnotis itu adalah seperti 
yang ada di acara televisi 
dimana orangnya terlihat 
tertidur lalu diperintahkan 
apa saja oleh penghipnotis 
pasti menurut, bahkan 
sampai menjadi bahan 
lelucon. Ini yang salah, 

“saya termasuk orang yang susah dihipnotis mas firman, apakah bisa belajar 
AMC?”, pertanyaan ini yang membuat saya ingin menulis artikel tentang hipnotis, 

di http://www.ahlihipnotis.com ini. Banyak pemahaman yang salah tentang hipnotis 
dimasyrakat, lalu muncul pemahaman ada orang yang susah dihipnotis. 

B 

| Hipnosis 
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bahwa apa yang anda lihat 
di televisi itu dikenal sebagai 
“stage hipnosis” atau 
hipnotis untuk tujuan 
pertunjukan. Saya akan 
bahas semua tentang 
hipnotis di buku kitab 
Hipnosis yang isinya nanti 
melengkapi buku instan 
hipnotis ya. Karena memang 
perlu ada satu buku acuan 
Hipnosis atau hipnotis yang 
benar supaya masyarakat 
paham betul apa itu Hipnosis 
atau Hipnotis. Dan tidak ada 
lagi yang mengatakan 
bahwa “saya termasuk orang 
yang susah dihipnotis” 
 
Ketika seseorang itu 
menonton televisi lalu ada 
tayangan iklan, kemudian 
ketika orang itu pergi ke 
supermarket tanpa disadari 
membeli merk yang ada di 
iklan televisi tadi. Nah, 
situasi ini juga disebut 

hipnosis. Ada lagi ketika 
anda menonton sebuah 
acara televisi, lalu anda bisa 
menceritakan ulang kepada 
orang lain tentang acara 
televisi tersebut maka itu 
artinya anda juga mengalami 
kondisi hipnosis karena 
semua acara televisi tadi 
masuk ke pikiran bawah 
sadar dan anda bisa dengan 
mudah mengulanginya. 
 
Lalu ketika anda ada di 
sebuah food court, kemudian 
anda bingung mau masuk ke 
stand makanan apa, tapi 
tidak lama kemudian anda 
memutuskan untuk masuk 
ke sebuah stand maka itu 
juga anda sudah terhipnotis 
oleh stand tersebut. Jadi 
setiap hari sesungguhnya 
semua manusia sedang 
terhipnosis oleh 
lingkungannya. Owh, ada 
lagi ini ketika anda melihat 
tulisan DISKON , dan SALE 
langsung anda pergi ke 
counter tersebut. Itu juga 
artinya anda terhipnotis. 
Jadi, apakah ada orang yang 
susah dihipnotis? 
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Ssst..Daripada Stres dan Sibuk Menagih Hutang,  
coba Teknik Ajaib ini ! 

 
 

 

ungkin ini yang ada di 
benak anda. Alpha 
Telepati merupakan 

“penjabaran secara ilmiah” dari 
semua hal-hal mistis selama ini 
yang sering diumumkan oleh 
para dukun dan spiritual sebagai 
cara Mempengaruhi orang 
dengan media gaib, Coba deh 
anda cari iklan-iklan dari mereka 
yang “mengaku” pinter itu di 
surat kabar dan juga di internet. 
 
Kenapa saya menuliskan artikel 
tentang menagih hutang ini, 
tentu ada alasannya.  Tadi pagi 
saya mendapat telepon dari 
seorang ibu yang sudah 
mempelajari Alpha Telepati 
melalui buku saja. “mas firman, 
ajaib betul alpha telepati itu. 
Setelah saya pelajari 2 minggu, 
saya baca benar-benar lalu saya 
praktekkan, eh 3 hari berikutnya 
orang yang meminjam uang ke 
saya 34juta 1 tahun yang lalu 

datang mengembalikannya, 
kaget saya. Saya mau ikut 
platinum mas bulan september 
ya, benar-benar bersyukur saya 
sudah kenal mas firman”. Sudah 
1 tahun yang lalu bisa juga 
ditarik kembali dengan alpha 
telepati.  

Urusan hutang ini memang 
sesuatu yang lazim ada di 
masyarakat kita, banyak orang 
ingin berhutang dan setelah 
mendapatkan hutangnya 
kemudian malas membayarnya, 
tentu ini menjadi masalah bagi 

cara-menagih-hutangDengan alpha telepati bisa juga untuk menagih hutang dengan 
mudah, kalau biasanya menagih  hutang harus berkali-kali, harus bertemu orangnya, nah 
dengan alpha telepati kita bisa menagih hutang dengan cara baru, dengan metode baru 
yang sebenarnya bukan baru. Lho, anda bingung ya? Cara baru yang sebenarnya bukan 

baru, gimana sih  mas firman ini. 

M 

| Alpha Telepat 
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yang menghutangi dan yang 
berhutang. Bagi yang berhutang 
tentu akan merasa tidak 
nyaman, sebab pasti dikejar-
kejar oleh yang 
menghutanginya. Bahkan sering 
ditelepon atau didatangi ke 
rumahnya. Bagi yang 
menghutangi juga menjadi 
sebuah masalah, karena 
menjadi sibuk mengejar-ngejar, 
sibuk untuk menelepon dan 
menjadi berpikiran jelek kepada 
yang berhutang. Sama-sama 
menjadi masalah kan. 
 
alpha-telepati-untuk-hutang 
 
Seringkali saya menemukan 
peserta di kelas AMC yang 
membuat contoh ketika sampai 
di materi Alpha telepati adalah 
tentang hutang, yaitu menagih 

hutang. Kalau melalui buku 
alpha telepati memang saya 
tidak bisa langsung membimbing 
anda seperti dikelas AMC, Tapi 
saya pastikan seperti ibu tadi 
ketika sudah mau membaca 
dengan benar bukunya, mau 
memahami dengan baik, 
membaca pelan-pelan dan 
diterapkan langkah-langkahnya 
maka pasti bisa untuk 
melakukan alpha telepati. 
Apalagi untuk kasus hutang, 
sudah banyak yang 
“melaporkan” ke saya bahwa 
masalah hutangnya bisa selesai 
dengan alpha telepati, padahal 
selama ini sudah melakukan 
banyak cara tetapi tetap tidak 
dibayar. 
 
Alpha telepati seperti saya 
jelaskan diatas tadi adalah 
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“penjabaran ilmiah” dari ilmu-
ilmu yang selama ini dianggap 
mistis dan kesaktian, padahal 
semua itu bermula dari pikiran 
kita. 
 
bukti-alpha-telepati-hutang 
 
Ketika semua teknik komunikasi 
sudah anda pelajari, bahkan 
juga termasuk Hipnotis sudah 
anda pelajari tetapi karena anda 
belajar Hipnotis dari sumber 
yang juga tidak paham benar 
hasilnya banyak orang yang juga 
hanya memahami hipnotis dari 
kulit luarnya saja. Karena itu 
saya membuat metode AMC 

sebagai satu-satunya panduan 
mengenali, mengontrol dan 
memaksimalkan kekuatan 
pikiran untuk mewujudkan 
semua keinginan dalam hidup 
anda. Dalam kelas AMC juga 
ada materi Alpha telepati yang 
nanti saya bisa bimbing 
langsung, Tapi kalau anda 
merasa bisa mempelajarinya 
sendiri maka buku Alpha 
Telepati yang saya buat ini 
sudah tepat untuk anda baca, 
pelajari dan pahami sehingga 
bisa anda manfaatkan untuk 
menagih hutang yang selama ini 
belum terbayarkan.
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Cara Menghilangkan  

Kebiasaan Menggigit Kuku 
 

kebiasaan-menggigit-kukuPernah melihat seseorang yang sering menggigit kukunya? 
mungkin teman anda, sahabat atau mungkin diri anda sendiri. Apakah menggigit kuku 
itu adalah sebuah kebiasaan yang negatif? ya itu tergantung anda sih, kalau jari-jari 

kukunya sebelum digigit itu sudah bersih sih oke aja kan, tetapi kalau jari-jarinya kotor 
lalu anda gigit ya otomatis semua kumannya masuk ke dalam tubuh anda, benar kan? 

wah bisa jadi penyakit. 

 
 
Kebiasaan menggigit kuku 
sebenarnya akibat masalah 
dari pikiran seseorang.  
Dulu waktu masih SD saya 
punya seorang teman 
yang sering kali menggigit 
kukunya, bahkan sampai 
SMP dia selalu menggigit 
kuku, ngga tahu kalau 
sekarang. Saya pernah 
bertanya dulu, kenapa 
sering gigit kuku. 
Teman saya ini 
menjawab, “karena 
nyaman aja pas gigit 
kuku” 

 
 

Kenapa saya membahas tentang gigit kuku? karena ada sebagian orang 
yang menganggap kebiasaannya menggigit kuku itu masalah besar baginya. Saya tahun 
2014 ini sudah menemui 4 klien yang merasa masalah saat menggigit kuku. Teringat,saya 
kedatangan seorang klien yang mengeluh karena susah menghentikan kebiasaan menggigit 
kukunya, kebetulan klien saya ini seorang yg berpengaruh di tempat kerjanya. Saya melihat 
jarinya itu aneh, kukunya sampai habis, dan terlihat daging jarinya. Hii..:) 
 
akibat-menggigit-kuku 
 
Dan, kebiasaan ini sering muncul saat orang ini memimpin anak buahnya tentu ini yang 
membuat orang ini merasa malu, karena didepan anak buanya sering tanpa sadari tiba-tiba 
menggigit kuku. 
 
Dalam setiap sesi konseling, saya selalu mengajak ngobrol klien untuk mengetahui secara 
pasti apa yang mengakibatkan dia melakukan sesuatu yang dianggap tidak nyaman. Dengan 
mengetahui penyebab utama ini, maka saya selalu memunculkan kesadaran untuk setiap 
klien melakukan perubahan sendiri dalam pikirannya. 
 
  

 | Hipnoterapi 
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Ketika dua kesadaran itu anda munculkan maka saat itulah anda muai bisa memgatur waktu 
yang pas untuk untuk menggigit kuku anda, coba deh..bukankah anda terlihat lebih hebat saat 
anda berhenti untuk menggigit jari?  



 

 

 
 Seperti saya katakan diawal, bahwa menggigit kuku adalah sebuah perilaku yang terjadi 
karena ada masalah, mengapa masalah?sebab hampir klien saya yang mengalami masalah 
ini, selalu mengatakan bahwa dengan menggigit kuku menimbulkan rasa nyaman. Kalau 
rasa nyaman, maka itu artinya menggigit kuku merupakan pelarian dari sebuah kondisi yang 
tidak nyaman, benar kan? 
 
bahaya-menggigit-kuku 
 
Sama seperti kasus klien yang saya bahas diatas, akhirnya saya menemukan penyebab 
masalahnya, yaitu saat masih kecil usia 10 tahun, sering dimarahi bapaknya, lalu sembunyi 
di kamar, dibawah tempat tidur, dan untuk menutup mulutnya dari suara, maka digigitlah 
jarinya, lalu mulai deh menggigit kukunya, dan perilaku ini menimbulkan rasa nyaman. 
 
Karena rasa nyaman itulah maka muncul sebuah kecanduan yang tertanam di pikiran bawah 
sadar orang ini, kalau dia sedang dalam kondisi yang tegang, kondisi stres maka pelarian 
untuk membuat nyaman adalah dengan menggigit jari. Dan itu menjadi kebiasaan. Nah 
program dalam pikiran inilah yang harus dimodifikasi. 
 
Kalau anda mengalami masalah sama seperti ini, solusinya ada dua hal yaitu, yang 
pertama,munculkan kesadaran dalam diri anda, bahwa ada cara lain untuk mendapatkan 
rasa nyaman, selain menggigit jari. Bisa dengan minum air putih, bisa dengan 
menggenggam tangan dan masih banyak lainya. 
 
Yang kedua, sadarilah bahwa melakukan kebiasaan menggigit jari adalah kebiasaan yang 
merugikan anda, sadari ini kalau anda mau mengubah kebiasaan itu. Coba anda ingat, 
berapa hal negatif yang anda rasakan selama sering melakukan kebiasaan menggigit jari itu, 
apakah menggigit jari itu menguntungkan? atau merugikan?   
 

. 

  

 | Hipnoterapi 
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Biografi Mozart 
 

Biografi Tokoh Dunia: Mozart 
Pernahkah mendengar kata '' 
Mozart" ? atau mendengar karya-
karya dari Mozart ? 
Dan disini saya akan membahas 
tentang biografi singkat dari 
Wolfgang Amadeus Mozart 

yang bernama asli Johannes 
Chrysostomus Wolfgangus Gottlieb 
Mozart (lahir di Salzburg, 27 Januari 
1756 – meninggal di Wina, Austria, 5 
Desember 1791 pada umur 35 
tahun) adalah seorang komponis. Ia 
dianggap sebagai salah satu dari 
komponis musik klasik Eropa yang 
terpenting dan paling terkenal dalam 
sejarah. Karya-karyanya (sekitar 700 
lagu) termasuk gubahan-gubahan 
yang secara luas diakui sebagai 
puncak karya musik simfoni, musik 
kamar, musik piano, musik opera, 

dan musik paduan suara. Contoh 
karyanya adalah opera Don Giovanni 
dan Die Zauberflöte. Banyak dari 
karya Mozart dianggap sebagai 
repertoar standar konser klasik dan 
diakui sebagai mahakarya musik 
zaman klasik. Karya-karyanya 
diurutkan dalam katalog Köchel-
Verzeichnis. 
  
 Mozart sudah menguasai alat musik 
violin dan piano sejak umur lima 
tahun. Awal dari minatnya terhadap 
musik adalah ketika melihat Sang 
Kakak perempuan yang sering 
memainkan piano. Dan pada umur 
tujuh belasan Mozart menjadi 
seniman untuk istana Salzburg.  
  
 Wolfgang Mozart menikah dengan 
seorang perempuan bernama 
Constanze pada 1782. Mozart selalu 
mengalami krisis uang namun dia tak 
pernah hidup dalam kemiskinan, dan 
dari enam anaknya, hanya dua yang 
hidup. 
 
Isteri Mozart, Constanze 
 
Kembali ke Wina, Mozart 
mementaskan operanya, Die 
Zauberflote (Seruling Ajaib) dan 
Opera ini sukses besar dan opera ini 
merupakan terakhit bagi Mozart. 
Pada 5 Desember 1791 Wolfgang 
Mozart meninggal. Beliau meninggal 
pada usia 35 tahun karena sakit 
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yang dideritanya. 
Ada sebuah 
kontoversial bahwa 
penyakit yang 
diderita Mozart tidak 
jelas, dan 
kematiannyapun 
seakan-akan 
tertutupi. 
  
Lagu-lagu Mozart 
sangatlah melegenda. 
Untuk pendengar musik 
jazz atau pendengar musik-musik 
klasik, Nama Mozart sangatlahtidak 
asing dan mungkin menjadi yyang 
terfavorit untuk di putar di Playlist 
kita. 
Saya sendiri masih ingat saat saya 
berlatih piano dulu, Lagu-lagu Mozart 
digunakan untuk lagu saata akan 
ada ujian naik ketingkat yang lebih 
tinggi. Namun sangat lah rumit untuk 
dimainkan dan pperlu latihan yang 
benar-benar giat. 
Dan lagu-lagu dari Mozart sendiri 
sering didengarkan atau di gunakan 
untuk otak bayi supaya bisa 
menjadikan bayi lebih pintar. Bisa 
juga untuk saran relaxasi saat kita 
sedang lelah 
Biografi Wolfgang Amadeus Mozart 
APRIL 15, 2012 
DEBORAH 
Wolfgang Amadeus Mozart yang 
bernama asli Johannes 
Chrysostomus Wolfgangus Gottlieb 
Mozart (lahir di Salzburg, 27 Januari 
1756 – meninggal di Wina, Austria, 5 
Desember 1791 pada umur 35 
tahun) merupakan seorang 
komponis besar yang sangat penting 
berpengaruh pada era Classical. 
Mozart telah membuat lebih dari 600 

karya sepanjang hidupnya, yang 
terdiri dari karya musik symphonic, 
concertante, chamber, operatic, and 
choral music. 
 
Mozart mengenal musik sejak lahir. 
Ayahnya, Johann Georg Leopold 
Mozart adalah komponis penting 
pada jamannya, salah satu karyanya 
yang paling penting adalah 
Kindersinfonie (Simfoni Anak-Anak). 
Sewaktu berumur empat tahun, 
Mozart sudah mampu memainkan 
harpsichord dan melakukan 
improvisasi pada karya-karya musik 
pendahulunya. Dia bahkan menulis 
komposisinya yang pertama saat 
berumur lima tahun. Karya-karyanya 
antara lain adalah Violin Sonata, dan 
beberapa Minuet. Leopold 
mengumpulkan semua komposisi ini 
tanpa sepengetahuan anaknya. 
Demikian halnya dengan Maria Anna 
Mozart (Nannerl), kakaknya, dia juga 
adalah pemain piano yang sangat 
handal. 
 
Perjalanan Karya Bermusik Mozart 
 
Pada bulan September 1762, 
Leopold mengambil cuti panjang dari 
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jabatannya untuk mempromosikan 
anaknya kepada raja-raja. Mereka 
lalu berangkat ke Wina. Di sana 
Mozart bermain piano di depan Ratu 
Maria Theresia yang terpukau akan 
keahlian permainan Mozart dan 
Nannerl. Setelah konser ini, Mozart 
harus mengikuti konser yang cukup 
panjang selama tiga tahun yaitu 
Paris dan London. Di tempat 
tersebut Mozart mengadakan konser 
di hadapan raja-raja yang juga 
memujinya.  
 
Pada tahun 
1769, Mozart 
mengadakan 
perjalanan ke 
Italia. Hasil 
perjalanan ini 
cukup baik, 
Mozart sangat 
produktif dalam 
penciptaan 
komposisi. Dia 
menggubah 
opera Mitridati, 
rè di Ponto 
(1770) dan Lucia Silla (1772) dan 
keduanya mendapat sukses besar 
dalam pertunjukannya di Milan. 
Mozart juga mencipatakan banyak 
simfoni selama perjalanan ini, dan 
dipengaruhi para komponis-
komponis italia seperti Sammartini. 
Di Bologna, Mozart juga belajar pada 
guru komposisi yang paling terkenal 
pada masa itu, Padre Martini. 
 
 
Sebelum kembali dari Italia, Mozart 
tinggal bersama ayahnya selama 
sepuluh minggu di Wina, Leopold 
tidak ingin Mozart kembali dan 

bekerja menjadi “tukang” musik yang 
tak terlalu dihargai di Salzburg. 
Leopold berusaha mendapatkan 
jabatan untuk anaknya di Wina, 
namun tak berhasil. Sebenarnya, 
perbuatan Leopold memamerkan 
anak-anaknya ke seluruh Eropa tak 
terlalu disukai oleh Kaisar Austria. 
 
Sekembalinya dari Italia pada 13 
March 1773, Mozart dipekerjakan 
sebagai pemusik kerajaan di 
Salzburg oleh Prince-Archbishop 

Hieronymus 
Colloredo. Di 
Wina, Mozart 
mendengar 
karya-karya 
Joseph Haydn 
yang terbaru 
dan dia 
berteman 
dengan 
Michael Haydn 
(1737-1806), 
adik dari 
Joseph Haydn. 
Salah satu 

karya yang penting pada pada masa 
ini adalah K.183, Simfoni No. 25 in G 
Minor (1773) dan K. 201, Simfoni in 
A Major (1774). 
 
Pada ulang tahunnya yang ke-21, 
jumlah komposisinya sudah 
mencapai tiga ratus buah. Meskipun 
kemampuan menulis lagunya 
berhasil, Mozart tidak puas dengan 
Salzburg dan berupaya untuk 
menemukan posisi tempat lain. 
Salah satu alasan adalah gaji yang 
rendah yaitu 150 florin tahun. Mozart 
juga ingin menulis lagu opera, 
namun Salzburg jarang 

Kekuatan Sugesti | Edisi Januari  2019 
 

28 

 | Inspirasi Tokoh 
 



 

 

menyelenggarakannya. 
Situasi makin buruk 
pada 1775 ketika teater 
istana ditutup. Dua 
ekspedisi panjang 
Mozart sedikit 
menghambatnya untuk 
mencari pekerjaan. 
Mozart dan ayahnya 
mengunjungi Wina dari 
14 Juli – 26 September 
1773 dan Munich dari 6 
Desember 1774 sampai 
Maret 1775. Kunjungan 
tidak berhasil, meskipun 
perjalanan Munich 
menghasilkan 
keberhasilan populer 
dengan pemutaran 
perdana opera Mozart 
La finta giardiniera 
 
 
Pada Agustus 1777 Mozart 
mengundurkan diri dari jabatannya di 
Salzburg. Pada tanggal 23 
September memberanikan diri sekali 
lagi untuk mencari pekerjaan, 
dengan pergi ke Augsburg, 
Mannheim, Paris, dan Munich. Di 
antara karya yang diciptakan Mozart 
selama perjalanannya di Paris yang 
terkenal adalah A minor piano 
sonata K. 310/300d dan the “Paris” 
Symphony (no. 31); Keduanya 
ditampilkan di Paris pada 12 dan 18 
June 1778. Pada bulan Januari 
1781, opera Idomeneo Mozart 
ditampilkan dan menuai kesuksesan 
besar di Munich. 
 
Karir baru Mozart di Wina pun 
dimulai. Dia sering tampil sebagai 
pianis, terutama dalam kompetisi 

sebelum Kekaisaran dengan Muzio 
Clementi pada tanggal 24 Desember 
1781, dan ia telah membuktikan 
dirinya sebagai pemain keyboard 
terbaik di Wina. Ia juga sejahtera 
sebagai komposer. Pada tahun 1782 
Mozart menyelesaikan opera Die 
Entführung aus dem Serail (The 
Abduction dari Seraglio) yang 
perdana pada tanggal 16 Juli 1782 
dan meraih sukses besar. 
 
Mozart menikah dengan Constanze 
pada 4 Agustus 1782 di Katedral St 
Stephen dan memiliki 6 anak. 
Selama 1782-1783, Mozart menjadi 
akrab dengan karya Johann 
Sebastian Bach dan George Frideric 
Handel karena pengaruh Gottfried 
van Swieten yang sering berkunjung 
ke rumahnya dan memiliki banyak 
manuskrip dari master Baroque. 
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Mozart mempelajari partitur lagu-
lagu tersebut dan menginspirasinya 
untuk menulis karya dalam gaya 
Baroque, dan kemudian 
mempengaruhi musikalitas dirinya,  
misalnya di bagian fugal dalam Die 
Zauberflöte (The Magic Flute) dan 
The finale of Symphony No.41. 
 
Pada tahun 1783, Mozrt dan istrinya 
mengunjungi keluarga Mozart di 
Salzburg. Ayah dan kakaknya 
menyambut Constanze dengan 
sopan. Namun dalam kunjungan ini, 
Mozart diminta untuk membuat salah 
satu dari komposisi liturgi Mozart 
yang terkenal “The Mass in C minor”. 
Walaupun belum selesai, karya 
tersebut ditampilkan di Salzburg 
dengan Constanze yang menyanyi di 
bagian solo. 

 

 
Pada tahun 1784, Mozart bergabung 
menjadi anggota Freemason, suatu 
serikat yang mendukung ide 
persaudaraan di bawah Tuhan. 
Puncak karier Mozart terdapat pada 
masa 1784-1786. Mozart sangat 
rajin menggubah. Dia membuat 12 
Concerto dan para musikolog 
menganggapnya sebagai karya 
Mozart yang paling penting. Walau 
Kaisar Joseph II ikut mendengar 
konser Mozart, hal itu sama sekali 
tak membantu keuangannya. Mozart 
diberi jabatan sebagai pemusik 
istana dengan gaji yang tak terlalu 
besar. 
 
Le Nozze di Figaro (“Pernikahan 
Figaro”) dipentaskan pertama kali di 
Wina pada tahun 1786 dan meraih 
sukses sehingga Mozart 
membawanya ke Praha (ibukota 
Ceko) dengan kesuksesan lebih 
besar lagi. 
 
Mozart menggubah beberapa karya 
lagi antara lain K. 505, Simfoni No. 
38 in D Major ‘Prague’. Berkat 
kesuksean Le Nozze di Figaro, 
Mozart bersemangat untuk membuat 
opera baru antara lain Don Giovanni, 
sebuah komik opera. Mozart untuk 
pertama kali memakai trombon pada 
operanya, hal inilah yang 
mengakibatkan munculnya efek yang 
cukup dramatis. Pada tahun 1787, 
Leopold meninggal dunia dan cukup 
memengaruhi karya Mozart. 
 
Menjelang akhir dekade, keadaan 
Mozart memburuk. Sekitar 1786 ia 
tak lagi sering muncul dalam konser 
publik dan penghasilannya 
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menyusut. Waktu itu adalah waktu 
yang sulit bagi musisi di Wina karena 
Austria sedang berperang. 
 
Pada pertengahan 1788, Mozart dan 
keluarganya telah pindah dari pusat 
Wina untuk pinggiran Alsergrund. 
Namun hal ini tidak menyelesaikan 
masalah keuangan Mozart. Mozart 
pun mulai meminjam uang, paling 
sering dari temannya dan sesama 
Mason Michael Puchberg. Maynard 
Solomon dan lain-lain telah 
berpendapat bahwa Mozart 
menderita depresi. Karya utama dari 
periode ini termasuk tiga simfoni 
terakhir (No 39, 40, dan 41 , semua 
dari 1788), dan yang terakhir dari 
tiga Ponte opera Da, Cosi fan Tutte, 
yang ditampilkan pada tahun 1790. 
 
Pada musim semi 1789 Mozart 
membuat perjalanan panjang ke 
Leipzig, Dresden, dan Berlin 
berharap dapat meningkatkan 
nasibnya, dan ke Frankfurt, 
Mannheim, dan kota-kota Jerman 
lainnya pada tahun 1790. Namun 
perjalanan tersebut kurang berhasil 
dan tidak meringankan kesulitan 
keuangan keluarganya. 
 
Tahun-tahun terakhir dalam hidup 
Mozart sampai ia terserang penyakit 
merupakan waktu produktif Mozart. 
Ia membuat banyak karya hebat, 
termasuk beberapa karyanya yang 
paling dikagumiseperti : the opera 
The Magic Flute; the final piano 
concerto (K. 595 in B-flat), the 
Clarinet Concerto K. 622, karya 
terakhir string quintets Mozart (K. 
614 in E-flat),the motet Ave verum 

corpus K. 618, dan Requiem K. 626 
yang tidak selesai. 
 
Kondisi keuangan Mozart yang 
menjadi sumber kecemasannya 
pada tahun 1790 akhirnya membaik. 
Walaupun tidak ada bukti nyata, 
namun Mozart dikabarkan memiliki 
pelanggan yang kaya di Hungaria 
dan Amsterdam yang memberikan 
imbalan kepada Mozart untuk 
komposisi yang dipesan sesekali. 
Dia mungkin juga mendapatkan 
imbalan dari karyanya untuk musik 
dansa. Mozart tidak lagi meminjam 
uang dalam jumlah besar kepada 
Puchberg dan mulai melunasi 
hutang-hutangnya. 
 
Ia sangat puas dengan karya-
karyanya yang dipentaskan dan 
sangat berhasil, terutama The Magic 
Flute (sering ditampilkan dalam 
periode yang singkat antara 
pertunjukan pertamanya dan 
kematian Mozart) dan The Little 
Masonic Cantata K. 623, yang 
ditampilkan perdana pada 15 
November 1791. 
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Kematian Mozart 
 
Mozart jatuh sakit ketika berada di 
Praha untuk pemutaran perdana  
opera La Clemenza pada 6 
September 1791 di Tito, yang ditulis 
pada tahun yang sama untuk 
perayaan penobatan Kaisar. Dia 
mampu melanjutkan pekerjaannya 
dengan profesional untuk beberapa 
waktu, dan melaksanakan 
pertunjukan perdana The Magic 
Flute pada 30 September 1791. 
Penyakitnya mulai memburuk pada 
20 November 1791, di mana Mozart 
menderita pembengkakan, nyeri, dan 
muntah. 
 
Mozart dirawat oleh istri dan adik 
bungsu istrinya, dan dirawat oleh 
dokter keluarga, Thomas Franz 
Closset. Walaupun dalam keadaan 

sakit, ia masih terbeban untuk 
menyelesaikan karya Requiem. 
Buktinya, ia mendidiktekan beberapa 
bagian ke Süssmayr,  muridnya. 
 
Mozart meninggal pada tanggal 5 
Desember 1791 jam 1 pagi dalam 
usia 35 tahun. The New Grove 
menunjukkan fakta-fakta dari 
pemakaman Mozart : Mozart 
dimakamkan di pemakaman umum, 
sesuai dengan adat Wina 
kontemporer, di St Marx Cemetery di 
luar kota pada tanggal 7 Desember. 
Jika, seperti yang laporan katakan, 
tidak ada pelayat menghadiri, itu 
juga konsisten dengan adat 
penguburan Wina pada saat itu. Di 
kemudian hari, Jahn (1856) menulis 
bahwa Salieri, Süssmayr, van 
Swieten dan dua musisi lain 
menghadiri pemakaman Mozart. 
Kisah yang mengatakan bahwa saat 
itu badai dan salju adalah palsu 
karena pada hari itu cuaca tenang 
dan sejuk. 
 
Penyebab kematian Mozart tidak 
dapat diketahui dengan pasti. 
Catatan resmi mengatakan sebagai 
“hitziges Frieselfieber” (“demam 
miliaria parah”, mengacu pada ruam 
yang terlihat seperti biji millet), 
penjelasan yang tidak cukup untuk 
mengidentifikasi penyebabnya. Para 
peneliti telah mengemukakan 
setidaknya 118 penyebab kematian, 
termasuk trichinosis, influenza, 
keracunan merkuri, dan penyakit 
ginjal langka. Hipotesis yang paling 
banyak diterima adalah bahwa 
Mozart meninggal karena demam 
rematik akut. 
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Beberapa cara untuk 

Melunasi Hutang

 
 

ermasalahan keuangan yang sering 

membuat kepala berputar pusing tujuh 

keliling adalah hutang. Satu 

permasalahan tersebut mau tidak mau 

menimbulkan perasaan tidak aman, was-was, 

khawatir, atau bahkan stres. 

 

Gaji yang mencapai angka dua digit pun 

rasanya tidak akan cukup jika kondisi 

keuangan terus menerus tergerus oleh yang 

namanya hutang. 

 

Bahkan, bisa jadi permasalahan hutang 

tersebut berlanjut pada kondisi kesehatan 

yang kurang baik. Hal tersebut ditegaskan 

lebih jauh oleh Amy Morin, psikoterapis 

Amerika Serikat sekaligus penulis ‘The 13 

Things Mentally Strong People Don’t Do’. 

 

Ia menyebutkan, permasalahan keuangan 

seringkali menyebabkan kondisi kesehatan 

mental terganggu. 

 

Amy mengatakan para peneliti 

menyimpulkan orang yang mempunyai 

hutang berisiko mendapat gangguan mental 

tiga kali lebih besar dibanding orang yang 

tidak punya hutang. 

 

Beberapa gangguan mental yang bisa datang 

juga tidak main-main. Mulai dari depresi, 

gangguan kecemasan, kondisi psikotik alias 

kacau, dapat terjadi ketika mempunyai hutang 

dan kesulitan memperoleh cara 

membayarnya. 

 

Lalu, bagaimana solusinya? 

 

Dibanding stres dan tidak bisa tidur, ada 

baiknya lakukan cara-cara ini agar bebas 

terlilit hutang. Selain itu, Anda juga menjadi 

bisa memiliki perencanaan keuangan yang 

sehat mulai dari sekarang. Bahkan, bukan 

tidak mungkin memiliki gaji yang ideal bagi 

kelangsungan karir Anda. Cek gaji ideal Anda 

di sini. 

 

Apa saja cara biar bebas terlilit hutang? 

Berikut beberapa caranya. 

 

1. Motivasi dan Kontrol Diri yang Kuat 

 

Hutang Memiliki Dampak Psikologis yang Kurang Baik, Ini 

beberapa Cara Bebas Lilitan Hutang, yang juga Ternyata hutang 

memiliki dampak yang kurang baik terhadap keadaan psikologis 

seseorang. Dari perasaan tidak aman, was-was, khawatir, hingga 

stres. Bagaimana cara keluar dari lilitan hutang? 

P 

 | Motivasi 
 

Kekuatan Sugesti | Edisi Januari  2019 
 

32 



 

 

Memiliki motivasi yang kuat merupakan 

langkah awal yang bisa dilakukan. Motivasi 

tersebut membuat niat dan kontrol tertanam 

dalam diri untuk bertekad lepas dari jeratan 

hutang. 

 

Amy Morin dalam tulisan lain mengatakan 

bahwa motivasi dan kontrol diri bisa terus 

dikembangkan lewat berbagai cara. Salah 

satunya membayar hutang mulai dari yang 

terkecil nominalnya. 

 

Alasannya, kepercayaan diri dan motivasi 

akan tumbuh jika Anda berhasil membayar 

hutang demi hutang. Seiring perjalanan 

waktu, Anda pun akan berani untuk 

membayar hutang yang jumlahnya lebih 

besar. 

 

Selain itu, budget perencanaan keuangan 

Anda pun akan menjadi lebih teratur dan 

tercatat rapi secara tidak langsung. 

 

“Membayar hutang bukan cuma soal uang 

dan angka, tapi juga tes ketahanan mental,” 

tegas Amy. 

 

2. Alokasikan Hutang Maksimal 30% 
dari Gaji 

 

Berapa alokasi hutang yang ideal ? Menurut 

sebagian besar financial planner ternama, 

alokasi yang ideal adalah 30 persen dari gaji. 

Alokasi sebesar itu membuat perencanaan 

keuangan dan arus kas sehari-hari menjadi 

seimbang atau bahkan positif. 

 

Hutangnya sendiri harus dicermati lebih 

dalam. Apakah utang produktif atau 

konsumtif ? Contoh utang produktif adalah 

utang pembelian rumah. Itu akan membuat 

Anda secara tidak langsung mempunyai 

investasi untuk masa depan. 

 

Sementara contoh utang konsumtif adalah 

pembayaran cicilan kartu kredit atau kredit 

tanpa agunan. Jenis utang satu itu harus wajib 

cepat-cepat dilunasi agar pengelolaan 

keuangan dan gaji bulanan senantiasa sehat. 

 

3. Gunakan Uang Cash 

 
 

Penggunaan uang cash mampu menekan 

tingkat hutang yang bisa saja terjadi beberapa 

waktu ke depan. 

 

Menurut penelitian yang dilakukan New York 

University dan University of Maryland, 

Amerika Serikat seperti tercantum dalam 

Journal of Experimental Psychology tahun 

2008, orang yang belanja dengan kartu kredit 

dan voucher belanja cenderung membeli 

barang-barang mewah secara tidak sadar. 

Pasalnya, mereka merasa “nyaman dan tidak 

berdosa” saat melakukannya. 

 

Jika Anda sudah mulai merasa demikian, ada 

baiknya mulai menghentikan penggunaan 

kartu kredit. Bahkan, bukan tidak mungkin 

potong saja kartu kreditnya biar tidak bisa 

digunakan kembali. 
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4. Dukungan Keluarga dan Sahabat 

 

Tidak bisa dipungkiri, dukungan keluarga dan 

sahabat bisa membuat perencanaan 

membayar hutang menjadi lebih ringan. 

Selain dukungan secara moril, bukan tidak 

mungkin mereka juga mengulurkan tangan 

untuk membantu secara finansial. 

 

Jangan sia-siakan kepercayaan mereka. 

Layaknya permasalahan lain, hutang juga 

memiliki dampak yang kurang baik terhadap 

sisi psikologis. Oleh karena itu selalu 

sediakan telinga yang siap mendengar saran 

dari keluarga dan sahabat. Turuti saran-saran 

mereka yang sekiranya mampu dilakukan 

oleh Anda. 

 

10 Cara Cepat Terbebas Dari 
Utang 
 

Salah satu hal yang selalu diperhatikan saat 

ini adalah masalah keuangan. Di mana, Anda 

mungkin saja belum merdeka dari segi 

finansial, terutama masih berada dalam 

jeratan utang. Memang, utang atau juga biasa 

disebut dengan pinjaman merupakan solusi 

hal yang paling sering dilakukan oleh orang 

ketika mengalami masalah keuangan. Namun, 

ternyata utang kebanyakan malah menjadi 

bumerang bagi si peminjam karena kadang 

saat berutang mereka tidak memperhatikan 

risiko jangka panjangnya. Dalam hal ini tentu 

kita tidak bisa mengatakan jika utang adalah 

sebuah pilihan yang buruk, karena bisa jadi 

utang merupakan satu-satunya jalan yang 

tersedia. Jika Anda termasuk ke dalam 

golongan orang yang sedang terlilit utang dan 

ingin cepat mengatasinya, maka patut 

mencoba 10 cara cepat untuk terbebas dari 

utang. Bagaimana caranya ? Berikut 10 cara 

tepat untuk terbebas dari utang: 

 

1. Prioritaskan  Melunasi Utang Dengan 
Bunga yang Tinggi Terlebih Dahulu 

 

 Utang dengan bunga yang sangat tinggi 

sudah pasti akan terasa mencekik Anda. Oleh 

karena itu, pastikan Anda terlebih dahulu 

melunasi utang dengan bunga yang tinggi 

terlebih dahulu. Hal ini butuh perjuangan 

ekstra dan bisa saja Anda harus fokus 

melakukan penghematan demi melunasi 

utang tersebut. Melunasi utang dengan bunga 

tinggi bukan berarti Anda harus mengabaikan 

utang yang lain. Jika ada dana yang masih 

cukup, segera lunasi juga utang yang lainnya. 

 

2. Evaluasi Pemasukan dan 
Pengeluaran Anda 
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Setiap bulan cek sejumlah tagihan yang harus 

Anda bayar dengan penghasilan bulanan. Saat 

cek tagihan, perhatikan pula secara rinci 

pengeluaran Anda dari hal yang besar hingga 

hal terkecil, seperti mulai dari biaya untuk 

makan di restoran, Belanja, Rekreasi, dan 

selanjutnya. Dengan cara ini mungkin Anda 

akan kaget jika melihat satu atau beberapa 

kebutuhan yang sebenarnya tidak terlalu 

penting, namun mendapatkan porsi biaya 

yang besar ketimbang yang lain. Jika Anda 

sudah menemukan kebutuhan yang 

memberatkan tersebut, segera lakukan 

evaluasi dan sebaiknya Anda menghapus 

kebutuhan tersebut dari anggaran bulanan di 

periode berikutnya.   

 

3. Membuat Anggaran dan Mulai 
Melunasi Utang Anda 

 

Setelah selesai melakukan evaluasi 

pemasukan, kini saatnya bagi Anda untuk 

mulai melunasi utang. Menghilangkan 

kebutuhan yang tidak perlu tentu tidak akan 

membuat Anda merasakan kehilangan yang 

besar, karena memang kebutuhan tersebut 

bukanlah kebutuhan primer. Misalnya Anda 

tidak terlalu suka pergi ke restoran, namun 

ternyata pada bulan tersebut Anda 

mengeluarkan banyak biaya untuk makan di 

restoran bersama keluarga. Hal-hal seperti 

itulah yang wajib untuk Anda kurangi . 

 

 

 

4. Berpikir Cerdas dalam Berbelanja 

  

Selama Anda berada dalam misi untuk 

melunasi utang, maka Anda juga wajib untuk 

berpikir cerdas dalam membelanjakan uang. 

Sebagai contoh, ketika pergi ke kantor, Anda 

terbiasa untuk membeli makanan untuk 

sarapan dan makan siang dengan estimasi 

biaya sebesar Rp20.000 per hari. Untuk lebih 

menghemat uang, Anda sebenarnya bisa 

membawa makanan dari rumah pada saat 

akan pergi ke kantor. Jika di hitung setiap 

pekan, Anda bisa menghemat sebesar 

Rp100.000 dan setiap bulan akan 

menghasilkan uang sebesar Rp440.000, 

jumlah uang yang lumayan besar untuk 

melunasi utang bukan? 

 

5. Mencari Pekerjaan Tambahan 
 

 Jika Anda merasa waktu dalam seminggu 

masih menyisakan banyak waktu luang untuk 

mendapatkan tambahan pekerjaan, maka hal 

tersebut juga bisa Anda maksimalkan. Jenis 

pekerjaan tambahan yang Anda incar juga 

harus disesuaikan dengan skill yang dimiliki, 

agar Anda tak memakan banyak waktu untuk 

mengerjakannya, mengingat Anda juga 
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memiliki pekerjaan utama. Apabila Anda 

merasa kebingungan mencari pekerjaan, maka 

Anda bisa menjadi seorang online freelancer. 

Menjadi online freelancer bisa menjadi opsi 

yang baik juga bagi Anda, karena dengan 

menjadi freelancer Anda bisa bekerja dari 

rumah selagi bersantai bersama keluarga. Saat 

ini sudah ada beberapa situs freelancer di 

Indonesia yang sebaiknya Anda kunjungi 

apabila ingin mendapatkan pekerjaan 

tambahan. 

 

6. Pastikan Pengeluaran Anda Lebih 
Sedikit Ketimbang Pemasukan 

 

Ketika pengeluaran Anda lebih besar dari 

pendapatan, maka hampir bisa dipastikan 

Anda akan gagal dalam usaha lepas dari 

lilitan utang. Menurut beberapa teori 

perencanaan keuangan, total pengeluaran 

Anda untuk biaya rutin bulanan tidak boleh 

dari sepertiga penghasilan bulanan. Sisa dana 

yang 2/3 tersebut bisa Anda manfaatkan 

untuk tabungan, investasi, asuransi, dan juga 

persiapan dana darurat. 

7. Jangan Menunda Pembayaran 
 

Apabila dana Anda telah tersedia untuk 

melunasi utang, maka sebaiknya Anda segera 

melakukan pembayaran. Percaya atau tidak, 

menunda pembayaran bisa mengakibatkan hal 

yang fatal karena bisa saja Anda akan tergiur 

untuk menggunakannya pada hal lain. 

Mengingat uang tersebut sudah bukan 

termasuk pengeluaran Anda setiap bulannya. 

Jika dana sudah tersedia, maka anggaplah 

dana tersebut tidak pernah ada, sehingga 

Anda tidak akan berhasrat menggunakannya 

untuk kepentingan yang lain. Ingat juga, 

menunda pembayaran utang bisa 

menimbulkan denda. 

 

8. Disiplin dalam  Melaksanakan 
Rencana 

Pastikan ketika Anda sedang dalam proses 

pembayaran utang, Anda tidak melakukan 

utang lagi. Jika Anda melakukan hal ini, besar 

kemungkinan motivasi Anda untuk 

melunasinya akan jauh menurun. Apabila 

memang memiliki kebutuhan yang mendesak, 
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sebaiknya Anda pertimbangkan kembali 

apakah akan berutang atau melakukan sedikit 

pengorbanan dengan mengurangi beberapa 

pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut. Jika memang kebutuhan tersebut 

bisa diatasi dengan sedikit berkorban, maka 

sebaiknya opsi tersebut yang Anda jadikan 

pilihan. 

 

9. Jangan Memikirkannya Setiap Waktu 

 

Memikirkan perjuangan Anda selama 

berusaha untuk melunasi utang memang sah-

sah saja untuk dilakukan. Namun jangan 

memikirkan hal ini setiap waktu, karena hal 

tersebut tentu akan membuat Anda tertekan. 

Ingat, jika pada awal sudah Anda rencanakan 

dengan baik dan semua berjalan sesuai 

rencana, maka sebaiknya Anda tak usah 

terlalu memikirkannya lagi. 

 

10. Meminta Dukungan Keluarga 

  

Ajak keluarga Anda untuk melakukan 

penghematan dengan disertai janji akan 

memberikan hadiah bagi mereka ketika utang 

sudah lunas. Ketika Anda sudah tak lagi 

terlilit oleh utang dan kondisi keuangan sudah 

stabil, maka akan sangat mungkin untuk 

merealisasikan janji tersebut. Dengan begini, 

semua anggota keluarga Anda paling tidak 

akan mendukung langkah penghematan atau 

pemotongan anggaran. 

 

Latihlah Diri Anda untuk Tidak Mudah 

Berutang 

Hal lain yang lebih penting yang harus Anda 

lakukan setelah bebas dari utang adalah 

dengan melatih diri agar tidak mudah 

berutang. Mulailah mengelola keuangan 

dengan baik, dengan begitu akan 

menghindarkan Anda dari situasi “Besar 

Pasak Daripada Tiang”. Karena tanpa Anda 

sadari, utang akan menjadi beban tersendiri 

yang membuat diri menjadi tidak nyaman 

dalam menjalani hidup. 
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Belajar dari Cerita Berantai Kerbau, 
yang Berakibat Fatal 

 
Alkisah, sepulang dari sawah, seekor kerbau berbaring di kandangnya dengan wajah capek 

dan napas yang berat. Saat itu datanglah seekor anjing, temannya. Kerbau berkata, “Ah, 

teman lamaku, aku sungguh capek dan besok mau istirahat sehari saja.” Anjing itu pun pergi 

dan menjumpai kucing di sudut tembok, ia berkata, “Tadi saya bertemu dengan kerbau, ia 

besok mau istirahat dulu. Pantaslah, sebab bosnya memberi pekerjaan terlalu berat sih.” 

Ketika kucing itu bertemu dengan kambing, ia berkata, “Si kerbau komplain ke bos karena 

ngasih kerja terlalu banyak dan berat. Besok ia gak mau kerja lagi.” Saat sedang berjalan, 

Kambing bertemu dengan ayam, lalu katanya, “Kerbau gak suka kerja untuk bos lagi, 

mungkin ada bos lain yang lebih baik.” Kemudian Ayam bertemu dengan monyet dan 

berkata, “Kerbau gak akan kerja untuk bosnya lagi dan ingin cari kerja di tempat yang lain.” 

Saat makan malam, monyet bertemu dengan bosnya dan berkata, “Bos, si kerbau akhir-akhir 

ini sudah berubah sifatnya, dan ia mau meninggalkan bos untuk kerja dengan bos lain.” 

Mendengar ucapan si monyet, bos marah besar dan membunuh si kerbau karena dinilai telah 

mengkhianatinya. Ucapan kerbau yang sebenarnya adalah, “Saya sungguh capek, dan besok 

mau istirahat sehari saja.” Tetapi lewat beberapa temannya akhirnya ucapan ini sampai ke 

bos, namun pernyataan si kerbau telah berubah menjadi, “Si kerbau akhir-akhir ini telah 

berubah sifatnya dan mau meninggalkan bos untuk kerja dengan bos lain.” Demikianlah. 

Ada kalanya sebuah ucapan harus berhenti sampai telinga kita saja, tidak perlu diteruskan ke 

orang lain. Dan kita yang mendengarnya sebaiknya jangan percaya begitu saja apa yang 

dikatakan oleh orang lain, meskipun itu orang terdekat kita. Kita perlu check and recheck 

kebenarannya sebelum bertindak. Kebiasaan melanjutkan perkataan orang lain dengan 

kecenderungan menambahi atau mengurangi, bahkan menggantinya, berdasarkan persepsi 

sendiri bisa berakibat fatal. Maka, bila ragu-ragu akan ucapan seseorang yang disampaikan 

oleh orang lain, sebaiknya langsung bertanya pada yang bersangkutan 
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Latar Belakang  

Penerapan Kartu Debit Chip 

 
 

erungkapnya kasus pembobolan kartu ATM/debit yang diterbitkan oleh bank-
bank papan atas pada tahun lalu membuktikan bahwa kartu ATM/debit telah 
menjadi target pelaku kejahatan. Pelakunya pun tidak tanggung-tanggung 

melibatkan sindikat internasional dengan modus operandi memanfaatkan 
kelemahan pita magnetik (magnetic stripe) yang ada pada kartu 
ATM/debit.Perkembangan teknologi telah menyebabkan pita magnetik tidak lagi 
aman digunakan sebagai media penyimpan data nasabah dan data transaksi pada 
kartu ATM/debit. Pita magnetik tidak dilengkapi dengan kode rahasia (enkripsi) 
sehingga dapat dibaca oleh semua alat pembaca pita magnetik. Celakanya alat 
pembaca dan peng-copy data pada pita magnetik sudah beredar di pasaran yang 
dikenal dengan skimmer.  

 

Apa itu Kartu Debit Chip? 

 
Kartu Debit Chip adalah sebuah kartu pembayaran secara elektronik yang 
diterbitkan oleh Bank yang menggunakan micro chip National Standard of Indonesia 
Chip Card Specification (NSICCS). Kartu ini dapat berfungsi sebagai pengganti 

Kartu ATM/debit merupakan alat pembayaran non tunai yang paling populer di Indonesia. Menurut data BI, 

hingga Juli 2014, total jumlah kartu ATM-Debit tercatat 89.792.808 kartu atau naik 7,96% dari 83.170.125 

kartu pada 2013 (year to date). Kedua kartu ini masih mendominasi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu 

(APMK) dengan jumlah total transaksi mencapai lebih dari Rp410 miliar pada Juli 2014. Jumlah yang 

sangat besar tersebut di satu sisi merupakan pangsa pasar yang menjanjikan bagi pelaku industri, namun di 

sisi juga menjadi sasaran yang menggiurkan bagi pelaku kejahatan. 

T 

 | Kolom Techno 
 

Kekuatan Sugesti | Edisi Januari  2019 
 

43 



 

 

pembayaran dengan uang tunai. Kartu ini mengacu pada saldo tabungan bank anda 
di bank penerbit tersebut. Fungsi dari kartu debit adalah untuk memudahkan 
pembayaran ketika berbelanja tanpa harus membawa uang tunai. 
 
MENGENAL TEKNOLOGI KARTU DEBIT CHIP 
 

Apa Kelebihan dari Kartu Debit Chip? 

 
1. Tingkat Keamanan Tinggi 
Dibandingkan pita magnetik, chip 
memiliki tingkat pengamanan yang 
jauh lebih tinggi. Teknologi ini 
memungkinkan kartu memiliki enkripsi 
yang melindungi kerahasiaan data 
sehingga kartu tidak dapat 
dipalsukan. 
 
2. Kapasitas Penyimpanan Data 
Besar 
Kartu dengan chip juga memiliki 
kapasitas penyimpanan data yang 
lebih besar serta dapat melakukan 

pemrosesan transaksi dengan lebih cepat, termasuk transaksi secara offline. Hal ini 
memungkinkan kartu ATM/debit untuk dikombinasikan dengan alat pembayaran non 
tunai lainnya seperti uang elektronik (e-money) sehingga lebih efisien 

MENGENAL TEKNOLOGI KARTU DEBIT CHIP 

 
Walaupun BI menetapkan penerapan kartu debit berbasis chip tersebut januari 2016 
namun banyak Bank yang berkeberatan dalam proses migrasi kartu debit dari 
teknologi magnetic stripe ke teknologi chip pada kartu ATM/ Debit. Kendala yang 
harus dihadapi antara lain : 
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1. Biaya investasi mengimplementasikan chip ke 
dalam kartu debit terlalu besar 
Untuk biaya tergantung dari seberapa banyak nasabah 
dan kartu, serta mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 
dari masing-masing bank. jadi semakin banyak nasabah 
dan kartu suatu Bank maka akan semakin besar biaya 
yang harus dikeluarkan. 
 
 

2. Butuh Waktu Yang Cukup Lama 
Dalam hal migrasi ke kartu chip tentunya perlu 
dipersiapkan pula kesiapan dari sisi hardware, tentunya 
dari mesin ATM dan EDC yang saat ini beredar harus 
dilakukan upgrade agar support dengan NSICCS. Dan 
tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 
melakukan upgrade tersebut karena dilakukan on site 
lokasi ATM secara satu persatu.  
 
 

3. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat 
Dalam migrasi kartu debit berbasis chip tentunya harus 
adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal 
ini tentu saja merata hingga masyarakat terpencil, yang 
pastinya memerlukan pemahaman yang lebih jelas lagi.  
 
 
Dari kondisi-kondisi tersebut diatas, kebanyakan Bank 
keberatan untuk penerapan kartu debit berbasis Chip 
tersebut dilakukan awal 2016. 
Tapi tentunya hal tersebut harus segera terlaksana karena kejahatan kartu debit 
udah semakin parah gan. Karena skimmer mudah dibeli gan. 
Mengenal Lebih Dekat Teknologi Chip pada Kartu ATM 
Seiring perkembangan teknologi, kartu ATM secara bertahap mengalami perubahan 
dari teknologi magnetic stripe ke teknologi chip. Yuk, kenal lebih dekat teknologi ini! 
 
Kartu anjungan tunai mandiri (ATM) merupakan salah satu jenis kartu yang paling 
banyak dikeluarkan oleh lembaga perbankan dan paling banyak dipergunakan oleh 
nasabah. Boleh dibilang, setiap nasabah bank yang memiliki tabungan pasti 
mempergunakan atau membutuhkan kartu ini. 
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Kartu ATM diciptakan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi di 
mesin-mesin ATM seperti pengambilan uang tunai, transfer, pembayaran tagihan 
dan masih banyak lagi. 
 
Seiring perkembangan teknologi, kartu ATM pun secara bertahap mengalami 
perubahan. Kini, Bank Indonesia (BI) sedang mengkaji implementasi kartu ATM dari 
teknologi magnetic stripe ke teknologi chip. 
 
Lantas, langkah apa saja yang dilakukan BI untuk mewujudkan teknologi chip pada 
kartu ATM? 
 

Banyak Aspek yang Perlu Diperhatikan 

 
Untuk mengimplementasikan teknologi chip, banyak aspek yang perlu diperhatikan. 
Bukan hanya aspek kartu, tapi juga mesin ATM serta electronic data capture (EDC). 
Selain itu, perlu dikaji juga kemampuan bank dan kemampuan produsen kartu untuk 
mencetak kartu ATM dengan chip. 
 
Selain itu, BI juga mengkaji supaya ke depannya migrasi kartu ke teknologi chip ini 
tidak bermasalah secara hukum yang mengakibatkan adanya tuntutan. 
 

Perpanjang Jadwal Implementasi 

 
Selain chip, BI juga menerapkan 
teknologi PIN online enam digit pada 
setiap kartu ATM/debit. Apabila 
sebelumnya penyelenggara kartu 
ATM/debit wajib 
mengimplementasikan teknologi chip 
dan PIN online 6 digit pada transaksi 
kartu ATM/debit paling lambat 
tanggal 31 Desember 2015, jadwal 
implementasi tersebut diperpanjang 
menjadi paling lambat 31 Desember 
2021.  
 
Sementara itu, implementasi PIN 
online 6 digit pada kartu ATM/debit 

yang menggunakan teknologi 
magnetic stripe diperpanjang menjadi 

paling lambat 30 Juni 2017. 
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Terkait jadwal implementasi standar nasional teknologi chip dan PIN online enam 
digit pada transaksi kartu ATM/debit tersebut, tertuang dalam Surat Edaran sebagai 
berikut: 
 
SE BI No. 17/51/DKSP tanggal 30 Desember 2015 perihal Perubahan Ketiga atas 
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal 
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. 
 
Perpanjangan jadwal implementasi tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa 
penggunaan teknologi chip merupakan salah satu strategi kebijakan BI untuk 
meningkatkan keamanan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). 
 
Selain itu, mayoritas penyelenggara kartu ATM/debit juga belum sepenuhnya siap 
untuk mengimplementasikan standar nasional teknologi chip dan PIN online 6 digit. 
 
Pelaksanaan migrasi dari teknologi magnetic stripe ke teknologi chip perlu didorong 
dengan kebijakan yang memberikan insentif terhadap penggunaan kartu yang telah 
menggunakan teknologi chip. 
 

Menaikkan Batas Maksimum Transaksi Transfer 

 
Untuk kartu ATM/debit yang sudah 
menggunakan teknologi chip, BI 
menaikkan batas maksimum 
transaksi transfer antar bank 
menggunakan kartu ATM melalui 
mesin ATM menjadi Rp 50 juta tiap 
rekening dalam satu hari. 
 

 
Sedangkan batas maksimum tarik 
tunai menggunakan kartu ATM 
melalui mesin ATM menjadi Rp 15 
juta tiap rekening dalam satu hari. 
Ketentuan ini berlaku terhitung 
sejak 30 Desember 2015. 
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Meningkatkan Keamanan 

 
Implementasi standar nasional 
teknologi chip untuk kartu 
ATM/debit diperlukan untuk 
meningkatkan efisiensi pada 
transaksi kartu ATM/debit.  
 
Dengan penggunaan teknologi 
chip, keamanan kartu ATM/debit 
akan semakin terjaga. Mengingat, 
jenis teknologi yang dipasang pada 
kartu ini memuat sejumlah aplikasi 
dan pengamanan. 
 
Teknologi magnetic stripe (seperti 
kebanyakan pada kartu-kartu 
selama ini) terbukti mudah 

dipalsukan dan datanya rentan dicuri 
pihak lain. Adapun teknologi chip 

memiliki tingkat pengamanan yang berlapis. 
Salah satu pengamannya berbasis kriptogram. Sehingga, mustahil kartu berbasis 
chip dipalsukan. 
 

Tetap Bisa Gunakan Teknologi Magnetic Stripe 

 
Penyelenggara kartu ATM/debit 

dapat menggunakan teknologi 
magnetic stripe untuk rekening 
simpanan dengan saldo 
maksimum Rp 5 juta 
berdasarkan perjanjian tertulis 
antara penerbit dan nasabah. 
 
Sementara itu, untuk transaksi 
kartu ATM/debit internasional, 
termasuk yang menggunakan 
teknologi magnetic stripe, tetap 

dapat diproses di Indonesia baik 
pada penggunaan di mesin ATM 

maupun EDC. 
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Apakah Anda setuju dengan adanya teknologi ini? Bagaimana pun proses 
pelaksanaannya, pastinya BI ingin memberikan yang terbaik bagi penyelenggara 
kartu ATM/debit maupun nasabah. 
 

Mengusut Teknologi Canggih Pada Kartu ATM, Kartu Debit dan Kartu Kredit   

 
Di era sekarang ini ternyata masih ada hal-hal kecil yang berkaitan dengan 
teknologi yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang. Seperti teknologi yang 
terdapat pada Kartu ATM, Kartu Kredit dan Kartu Debit. Apakah perbedaan antara 
tiga jenis kartu tersebut? Disini akan dijelaskan apa sih pengertian dari ketiga jenis 
kartu tersebut, perbedaan dan teknologi apa saja yang terdapat pada ketiga jenis 
kartu tersebut.  
 
1. Kartu ATM 
 

 
 
Kartu ATM adalah kartu 
yang dikeluarkan oleh 
bank untuk melayani 
nasabah. Yang berfungsi 
untuk menarik/mengambil 
uang tunai, untuk transfer 
ke rekening orang lain, 
cek saldo rekening, bayar 
pulsa dan lain sebagainya 
melalui mesin ATM. Kartu 
ini mengacu pada saldo 
tabungan bank anda di 

bank penerbit tersebut. 
 
Selain melalui mesin ATM, Kartu ATM pun bisa berfungsi sebagai Kartu Debit yang 
dapat dipakai untuk melalukan pembayaran belanja dengan cara menggesek ke 
mesin EDC (Electronic Data Capture) yang biasanya terdapat pada kasir-kasir pusat 
perbelanjaan. 
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2. Kartu Debit (Debit Card) 
 
Kartu Debit adalah kartu pembayaran 
secara elektronik yang diterbitkan 
oleh Bank. Kartu ini dapat berfungsi 
sebagai pengganti pembayaran 
dengan Kartu ATM. 
 

Jadi apa perbedaan antara Kartu ATM 
dengan Kartu Debit? 

 
Selain menerbitkan kartu ATM, bank 
juga menerbitkan kartu Debit. 

Sebenarnya Kartu Debit itu adalah Kartu ATM itu sendiri. Berhubung perkembangan 
teknologi ini semakin maju, otomatis kartu ATM juga bertambah fungsi menjadiKartu 
Debit. 
 
Intinya sih, perbedaan antara Kartu ATM dengan Kartu Debit hanya terletak pada 
penggunaannya saja. Kalau kita berbelanja di pusat perbelanjaan, akan terdapat 
Mesin EDC pada kasir. Kita bisa melakukan transaksi pada Mesin EDC tersebut 
dengan menggunakan Kartu ATM, namun fungsinya bukan untuk menarik uang 
tunai melainkan untuk menyelesaikan transaksi. 
 
Saat kartu digesekkan pada mesin EDC, maka nominal total belanja akan terbayar 
dengan cara memotong saldo rekening tabungan di bank. Dan apabila saldo 
kosong, maka pembayaran tidak akan bisa terselesaikan. 
 
3. Kartu Kredit (Kredit Card) 

 
 
 
 

Kartu Kredit adalah sebuah kartuyang 
dikeluarkan oleh sebuah bank untuk 
nasabahnya agar dapat digunakan 
sebagai sarana transaksi yang praktis. 
Fungsi Kartu Kredit dengan Kartu 
Debit ini hampir sama yaitu untuk 
berbelanja dengan transaksi non-
tunai. Yang membedakan adalah 
penerbit kartu kredit meminjamkan 

konsumen uang dan bukan mengambil uang dari rekening seperti halnya dengan 
Kartu Debit.  
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Saat kita berbelanjua menggunakan Kartu Kredit, maka sebenarnya kita sedang 
berhutang ke penerbit Kartu Kredit tersebut. Hutang tersebut nantinya akan ditotal 
dan ditagih perbulan. Dan apabila terlambat bayar, tagihan akan dikenakan bunga 
yang cukup tinggi. 
 

Teknologi apa sih yang ada pada ketiga Kartu tersebut? 

 
1. Magnetic Stripe 

 
 

 
Magnetic Stripe Card merupakan  jenis kartu 
yang mampu menyimpan daya dengan 
memodifikasi medan mahnet dari partikel-
partikel besi yang sangat kecil, yang di 
dalamnya berbasis magnet pada sebuah pita 
yang berbahan magnet. Pada pita magnet 
(magnetic stripe) terdapat 3 track yang 
digunakan untuk menyimpan informasi. 
 
Pada saat pertama kali diprogram kartu ATM 

kita, maka secara otomatis partikel-partikel kecil magnet 
yang ada di dalam akan menyesuaikan dengan informasi yang direkam, dengan 
metode enkripsi tertentu. Saat dibaca oleh magnetic reader/sencor saat dilakukan 
penggesekan kartu, maka akan terlihat seperti baris-baris barcode dengan 
kerapatan beragam yang mewakili encoding biner informasi yang terekam. Magnetic 
sencors mengidentifikasi perubahan-perubahan fluks magnet dari kartu. Fluks 
magnet dihasilkan dari baris-baris partikel-partikel magnet yang terkandung di 
dalam strip magnet, yang kemudian menghasilkan kode biner. 
 
Jika ATM tidak bisa membaca atau menolak kartu Anda, masalahnya mungkin 
salah satu dari berikut: 
  
 
Magstripe yang kotor atau tergores. 
Magstripe yang terhapus (salah satu penyebabnya adalah karena terkena magnet 
lainnya seperti pajangan magnet yang digunakan untuk menempel kertas atau 
catatan di kulkas). 
 
 
 
 
 
 
 

Kekuatan Sugesti | Edisi Januari  2019 
 

50 

 | Kolom Techno 
 



 

 

2. Chip 
 
 

 
 
Chip yang dipergunakan pada kartu 
Kredit ini kurang lebih sama seperti chip 
di kartu perdana telepon selular. Hanya 
saja data-data yang diinput dan 
disimpan mungkin agak berbeda. Demi 
keamanan dan kenyamanan 
penggunaan kartu kredit, kita selalu 
dianjurkan untuk memilih kartu kredit 
yang berteknologi baru. Dan teknologi 

terbaru ini untuk saat ini adalah chip yang kadang dikenal 
dengan sebutan E.M.V Chip (Europay MasterCard Visa). 
 

 

  
 

 

 

Kekuatan Sugesti | Edisi Januari  2019 
 

51 

 | Kolom Techno 
 



 

 



 

 

| Dokumentasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop AMC Reguler Bandung 
 

Bulan Januari 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kekuatan Sugesti | Edisi Januari  2019 
 

53 



 

 

4  | Testimoni Peserta AMC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kekuatan Sugesti | Edisi Januari  2019 
 

54 



 

 

 
 
 
 

 

45  



 

 

| Curhat Pikiran 

Curhat Pikiran 

Pertanyaan : 
Mas firman, saya sedang ada masalah dengan pasangan saya. Dia kenapa pergi 

meninggalkan saya, apa dia bukan jodoh saya? Mohon pencerahan 

-Eka-Kendal,08112xxxx 
 

Jawaban: 
Terima kasih mbak eka atas pertanyaanya, ketika pasanga anda meninggalkan anda 

maka sebenarnya itu karena keinginan anda sendiri. Anda mungkin menganggap 

bahwa tidak mungkin menginginkan hal ini terjadi, tapi sesungguhnya ada program 

dalam pikiran anda yang memang menginginkan dia pergi meninggalkan mbak. Nah 

ini harus mbak sadari dulu kemudian baru mengubahnya. Artinya jangan sibuk 

menyalahkan dia, tapi senyum saja dan berpikirlah bahwa dia mau kembali, kalau 

mbak memang mau dia kembali 
 

Pertanyaan: 
Saya senang dengan majalah sugesti ini, belum semua sudah saya download mas 

hehehe, ada yang mau saya tanyakan ke mas firman. Beberapa hari lalu saudara saya 

katanya habis terkena gendam, dan hape beserta dompetnya raib. Saya tanya keorang 

pinter dan memang kena gendam. Pertanyaannya, kenapa bisa seorang manusia itu 

terkena gendam dan menurut gt? 

Pak Ali-jambi, DM melalui instagram 
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Jawaban: 
Terima kasih pak ali atas pertanyannya dan atas setianya membaca majalah sugesti 

ini. Turut prihatin atas kejadian yang menimpa saudara bapak ya. Sebenarnya 

gendam itu bukanlah ilmu yang aneh atau mistis. Tapi ilmu komunikasi saja. Ketika 

seseorang terpengaruh dengan omongan orang lain maka disitulah akhirnya saudara 

bapak mau menyerahkan hape dan dompet. Ada omongan yang manis dan 

menggiurkan sehingga membuat saudara bapak itu mau menyerahkan barang yang 

berharga. Kalau saja saudara bapak itu mau menolak semua omongan orang yang 

berniat jahat titu maka pasti semua barangnya aman saja.  
 

Pertanyaan : 
Mas fir, saya ibu rustina. Saya selalu membaca majalah sugesti dan membagikannya 

kepada teman dan saudara saya. Menurut mas firman, bagaimana caranya untuk 

membuat anak saya lebih sayang dan menurut ke saya? 

Ibu rustina, garut, 08562xxxxx 
 

Jawaban :  
Terima kasih ibu rustina yang selalu membaca majalah sugesti ini. untuk membuat 

anak menurut maka semua dimulai dari diri ibu dulu. Karena semua kejadian yang 

ada pada diri manusia adalah dari pikirannya, termasuk juga ketika anak-anak tidak 

menurut maka pasti ada di diri ibu sebagai orang tuanya. Coba munculkan kasih 

sayang, perhatian yang cukup dan hindari untuk marah kepada anak-anak. Maka 

pasti anak-anak menjadi mudah menurut. 
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