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asih panjang curhatan 
seorang ibu pagi tadi yang 
menelepon saya. Sambil 

suaranya terdengar seperti menangis. 
Ketika mengalami kondisi seperti itu, 
sebagian besar manusia pasti berpikir 
yang sama seperti ibu tadi.  

 Sepenggal curhatan ibu tadi pasti 
mewakili apa yang ada dibenak anda 
sekarang. Terlihat di media sosial 
banyak curhatan-curhatan seperti itu. 
Berprasangka bahwa Tuhan tidak 
sayang, berprasangka bahwa Allah 
memberi masalah dan banyak lagi 
prasangka negatif yang sering terucap 
di lisan banyak orang baik itu disadari 
maupun tidak disadari. Bagaimana 
mau merasa kan kasih sayang Tuhan, 
jika terus berprasangka negatif kepada 

Tuhan, selalu berprasangka jelek. 
Kalau istilah di agama Islam yaitu 
“suudzon”. Dikit-dikit menganggap 
Tuhan yang sedang marah, dikit-dikit 
menganggap ALLAH nya yang 
memberi masalah, banyak kan yang 
beranggapan seperti itu. Padahal 
sesungguhnya bukan seperti itu. Coba 
deh, dalam Islam, setiap melakukan 
sesuatu aktivitas pasti disuruh untuk 
mengucap kalimat “basmalah”, yaitu 
bismillahhirrahmannirrahim yang 
artinya adalah “Dengan Menyebut 
Nama ALLAH yang MAHA Pengasih 
dan Penyayang”. Sudahkah anda 
membaca basmalah dengan 
memahami maknanya secara 
mendalam? ataukah hanya sekedar 
mengucapkan dibibir saja? 
Kalau anda mau memahami arti dari 
bismillahirrahmannirrahim maka saya 
pastikan hidup anda selalu dalam 
kasih sayang ALLAH, karena dengan 
memahami kalimat basmalah ini anda 
dibawa untuk selalu berbaik sangka 
kepada Tuhan. Sehingga dengan 
berbaik sangka kepada Tuhan, atau 
bahasa arabnya “husnudzan” maka 

“mas firman, kenapa ya… ALLAH jahat ke saya, kenapa ALLAH buat hidup saya seperti ini. 

Hidup saya dari dulu ngga pernah enak mas, sudah pergi kemana-mana katanya ini ujian. 

Saya pengen hidup berubah mas, pengen disayang sama ALLAH….suami saya juga seperti itu 

pengajian kesana kesini, belajar bisnis, properti tapi malah makin susah “ 

M 
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Kasih Sayang Tuhan ?  Lakukan Hal Penting Ini 
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pasti anda selalu merasakan kasih 
sayang Tuhan dalam setiap detik 
kehidupan. Dan berprasangka baik itu 
artinya berpikir baik, berpikir bahwa 
ALLAH itu MAHA BAIK. Nah, ujung-
ujungnya kembali ke kata “berpikir” 
kan?. Supaya bisa berpikir baik 
kepada ALLAH maka anda harus 
paham bagaimana caranya 
menggunakan Pikiran secara benar. 
Kalau tidak paham bagaimana 
menggunakan Pikiran, lalu bagaimana 
bisa anda menggunakannya? 
  
Langkah penting yang harus anda 
lakukan kalau ingin selalu meraskan 
kasih sayang Tuhan, kasih sayang 
ALLAH maka haruslah dengan berpikir 
yang baik terhadap ALLAH. Percuma 

saja anda melakukan berbagai ritual, 
datang ke pengajian-pengajian dan 
melakukan aktivitas lainnya yang 
katanya pendekatan ke ALLAH tetapi 
Pikiran anda tetap menyimpan 
prasangka jelek kepada ALLAH, selalu 
berpikir yang negatif ke Tuhan. Ya sia-
sia saja. Seperti yang ada di gambar 
dibawah ini, saya mendapatkan 
gambar ini dari seseorang yang 
mengirimi ke akun whatsapp saya. 
Saya jadi ada ide untuk menulis artikel 
ini dari gambar tersebut, dan saya 
ingin mengubah tulisan itu menjadi 
tulisan yang sepenuhnya prasangka 
baik kepada ALLAH. 
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Kenali pikiranmu dengan benar, isilah 
pikiranmu dengan hal-hal yang penuh 
kasih sayang apalagi tentang Tuhan. 
Maka pasti hidupmu selalu dalam 
selimut kasih sayang Tuhan. Jangan 
sibuk-sibuk dulu ngurusi ritual, kalau 
isi pikiranmu masih belum benar 

tentang ALLAH. Itu sama saja, anda 
mau pergi ke tengah laut mencari 
mutiara, yang anda sibukkan adalah 
mengurus bagaimana caranya ke 
tengah laut, tapi anda lupa mengurusi 
seperti apa yang namaya mutiara, 
anda belum kenal apa itu mutiara. 
Akhirnya perjalanan anda ke tengah 
laut itu menjadi sia-sia saja. Kenali 
dirimu dengan benar maka disitulah 
kau mengenal Tuhan, Barangsiapa 
mengenal dirinya maka pasti 
mengenal Tuhannya. 
Bagikan artikel ini kepada teman-
teman anda lainnya ya…:) 
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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 

Banyak orang terlihat sibuk tapi tidak ada 
hasilnya, sibuk dari pagi sampai malam, pergi 
kesana, pergi kesini tapi tidak ada hasilnya. 
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Maka Disitulah Kamu 
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ubah adalah “rule” atau “codingan” didalam, bukan 
diluar perangkat itu. 
  
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”

Kekuatan Sugesti | Edisi Februari  2019 
 

06 

 | Catatan Kecil 
 



 
 



 
  

4 Manfaat Kekuatan Cinta  
Untuk Kesehatan Pikiran

 

Kekuatan Cinta Untuk Pikiran 

 

Manfaat cinta bagi kesehatan pikir an 

karena Cinta memiliki sugesti anti depresan 

terbaik karena salah satu sumber depresi 

yang paling umum adalah perasaan tidak 

dicintai. Kebanyakan orang yang depresi 

adalah orang yang tidak mencintai diri 

mereka sendiri. Mereka juga merasa tidak 

dicintai oleh orang lain. 

 

Sebagian orang sibuk mencari cinta. 

Padahal setiap manusia terlahir dengan 

cinta. Dan dalam diri setiap manusia pasti 

Ada cinta. Perbedaannya ada beberapa 

orang yang tidak bisa merasakannya. 

 

 

 

 

 

 

Berhentilah mencari cinta dari luar diri 

Anda. Mulailah untuk mencintai diri Anda 

sendiri terlebih dahulu. Saat Anda sudah 

mencitai diri Anda sendiri, orang lain pun 

mulai mencitai Anda. Selain itu manfaat 

dari cinta mulai dapat Anda rasakan. 

Berikut beberapa maanfaat cinta. 

 

Menyehatkan jasmani 
 

Manfaat pertama dari cinta adalah badan 

sehat. Karena secara jasmani perasaan cinta 

terhadap diri sendiri atau orang lain mampu 

memberikan semangat. Sehingga seseorang 

yang memiliki cinta akan secara sadar 

menjaga kesehatan badan. 

 

 

 

 

 

 

Cinta adalah kunci kebahagiaan, dan ternyata ada banyak manfaat cinta bagi kesehatan pikiran. Sama 

seperti oksigen dalam tubuh Anda. Itu tidak bisa ditawar. Semakin banyak cinta dalam diri Anda, semakin 

sehat fisik dan emosional Anda. Semakin sedikit cinta dalam diri Anda, semakin banyak depresi yang 

mungkin Anda alami dalam hidup Anda 

 | Kekuatan Diri 
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Memberikan arti hidup 

 

Perasaan cinta akan menjadikan seseorang 

merasa bahwa hidupnya di dunia ini 

sangatlah berarti, bagi dirinya atau pun 

orang lain. Sehingga ia akan selalu 

berusaha memberikan yang terbaik di 

kehidupanya bagi tuhan, keluarga, teman, 

pasangan dan masyarakat. 

 

Menjadi Lebih Bahagia 

 

Secara psikologi, seseorang yang memiliki 

rasa cinta cenderung memikirkan hal-hal 

yang positif dan baik bagi dirinya sendiri 

ataupun orang lain. Sehingga secara tidak 

langsung mereka menjadi lebih bahagia. 

 

Meningkatkan Daya Konsentrasi Pikiran 

 

Daya konsentrasi adalah sesuatu yang 

sangat dibutuhkan oleh tiap manusia. Entah 

untuk kepentingan pekerjaan maupun 

kepentingan kehidupan sehari-hari. Dan 

nyatanya manusia yang memiliki hubungan 

cinta yang stabil dan bahagia secara 

otomatis daya konsentrasinya dapat 

meningkat. Hal tersebut tidak lepas karena 

perasaan aman dan nyaman yang 

ditimbulkan dari rasa cinta tersebut. 

 

Seperti yang pernah dikatakan oleh H’Vovi 

Bhagwagar psikolog  India. Menurut 

H’Vovi Bhagwagar bahwa orang yang 

memiliki perasaan bahagia karena dicintai 

juga mencintai bisa meningkatkan daya 

konsentrasi yang berada di dalam otak, 

sekaligus memicu ide kreativitas untuk bisa 

muncul.Kekuatan Cinta Untuk Pikiran 
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7 KESALAHAN PERSEPSI TENTANG 

 
 

 

tulah persepsi masyarakat 
kita tentang hipnotis, 
mengapa bisa mereka 

berkata seperti itu? Sebab 
dari dulu yang dipahami 
tentang kata hipnotis adalah 
sesuatu yang negatif dan 
menyesatkan, sehingga 
terkesan aneh ketika 
seseorang mempelajarinya 
dengan begitu dalam. Yang 
lucunya, ada seorang guru 
saya yang berkata lagi 
“kalau belajar ilmu itu nanti 
matinya susah lho”, saya 
hanya tersenyum dan 
menjawab, “urusan mati itu 
urusannya yang punya 
nyawa saya pak” 
 
Kesalahan persepsi yang 
ada di masyarakat ini muncul 
akibat pemberitaan dan 

tontonan televisi, dimana 
seorang bisa membuat 
orang lain seolah-olah 
tertidur tanpa sadar 
sehingga bisa disuruh 
berbuat apapun yang tidak 
wajar menurut pemikiran 
orang awam. 
 

ilmu-hipnotisMendengar kata hipnotis langsung membuat orang awam serasa takut dan 
menjauh, hal ini pernah terjadi pada diri saya ketika datang ke reuni SMA tahun lalu, 

teman-teman saya tahu melalui facebook jika saya sekarang mendalami, mengajarkan 
hipnotis bahkan memiliki website dengan nama ahlihipnotis.com, tentu menurut mereka 
saya telah keluar jalur dari kehidupan normal yang dulu saya dikenal sebagai ketua osis 
yang selalu juara kelas paralel (fakta lho:)) tiba2 setelah tidak bertemu beberapa tahun 
langsung berubah menjadi seorang ahli hipnotis. Itulah anggapan mereka, bahkan ada 

yang langsung bilang ke saya, “gak salah loe fir belajar hipnotis setau ku dulu kan kuliah di 
stttelkom?” 

I 

| Hipnosis 
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Saya merangkum ada 7 
kesalahan persepsi 
masyarakat tentang hipnotis 
 
1. Hipnotis itu membuat tidak 

sadar 
 

2. Hipnotis itu memasuki 
alam lain 
 

3. Hipnotis itu membuat 
orangnya tertidur 
 

4. Hipnotis itu susah 
belajarnya dan butuh ritual 
khusus 
 

5. Hipnotis itu menggunakan 
kuasa kegelapan 
 

6. Hipnotis hanya bisa 
dilakukan oleh orang 
tertentu 
 

7. Hipnotis itu bertentangan 
dengan agama 

 
Itu yang saya simpulkan dari 
banyak orang yang bertemu 
dengan saya dan 
berpendapat tentang apa itu 
hipnotis. Sebagai seorang 
pakar bawah sadar maka 
saya memiliki kewajiban 
untuk menjelaskan secara 
tepat dan benar, apa itu 
hipnotis sebenarnya. 
 
Secara gampang, hipnotis 
adalah kondisi dimana kita 
mau melakukan apapun 
tanpa berpikir panjang demi 
sebuah keinginan.  
Bukankah kondisi seperti itu 
sering kita alami, disaat para 
lelaki terpesona dengan 
kecantikan luar dalam 
seorang perempuan, maka 
apapun rela dikorbankan 
demi cintanya kepada 
perempuan itu. Dalam hal 
ini, dapat dikatakan bahwa si 
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perempuan itu telah 
menghipnotis lelaki yang 
mengejarnya.  
 
Contoh lain, misalnya kita 
sedang mengikuti sebuah 
acara keagamaan, karena 
saya muslim maka 
contohnya adalah pengajian 
yang diakhiri dengan 
muhasabah, disaat para 
jemaah mengalami masa 
hening lalu terdengar isak 
tangis diiringi alunan tasbih 
karena dibimbing oleh 
ustadz atau kiyai untuk 
mengingat dosa-dosanya, itu 
juga dapat dikatakan bahwa 
kiyai atau ustadz tersebut 
sedang menghipnotis 
jemaah pengajiannya. Begitu 
juga di agama lain, banyak 
contohnya. Kalau 
begitu…dimana letak 
pertentangan hipnotis 
dengan agama jika agama 
juga menggunakan teknik 
hipnotis untuk memperkuat 
iman dari jemaahnya. 
 
Coba anda ingat, bagi yang 
pernah mengikuti acara 
muhasabah, disaat anda 
menangis meraung-raung, 
tentu anda sudah tidak 
berpikir lagi bahwa anda 
sudah dewasa, anda sedang 
ada ditempat publik , anda 

sudah merasa tidak malu 
lagi untuk menangis seperti 
itu. Dalam kata lain, anda 
sudah tidak berlogika, anda 
sedang terhipnotis oleh 
lantunan doa dan kata-kata 
dari pemimpin pengajian itu. 
dampaknya adalah semua 
sugesti positif bisa masuk ke 
pikiran anda sehingga 
setelah melalui acara itu kita 
merasa kelegaan dan 
ketenangan. 
 
Proses seperti itu juga 
disebut sebagai hipnoterapi, 
artinya apapun bentuk dari 
sebuah perlakuan kepada 
manusia sehingga membuat 
orang itu terhanyut ke dalam 
perasaanya yang dalam 
disebut sebagai hipnosis 
(hipnotist=orangnya) 
 
Firman Pratama (spesialis 
bawah sadar)
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Cinta ditolak,  
Alpha Telepati bekerja 

 
 
 

ikam: “Dijadikan indah pada 

pandangan manusia, kecintaan 

kepada apa-apa yang diinginkan 

yaitu wanita, anak-anak, harta yang 

banyak dari jenis emas, perak, kuda 

pilihan, binatang ternak dan sawah 

ladang. Itulah kesenangan hidup didunia 

dan disisi Allah tempat kembali yang 

baik.” (Al-Qur`an: Al-Imron ayat 14) 

 

Cintamu kepada sesuatu menjadikan 

kamu buta dan tuli (HR. Abu Dawud dan 

Ahmad) 

 

Cinta memang sudah ada didalam diri 

kita, diantaranya terhadap lawan jenis. T 

api kalau tidak hati-hati cinta bisa 

menulikan dan membutakan kita. Cinta 

yang paling tinggi adalah cinta karena 

Allah cirinya adalah orang yang tidak 

memaksakan kehendaknya. Tapi ada juga 

cinta yang menjadi cobaan buat kita yaitu 

cinta yang lebih cenderung kepada 

maksiat. Cinta yang semakin bergelora 

hawa nafsu, makin berkurang rasa malu. 

Dan, inilah yang paling berbahaya dari 

cinta yang tidak terkendali. 

 

Cinta adalah suatu perasaan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia, Cinta adalah 
bagian dari fitrah, orang yang kehilangan cinta dia tidak normal tetapi banyak juga orang 

yang menderita karena cinta. Bersyukurlah orang-orang yang diberi cinta dan bisa 
menyikapi rasa cinta dengan tepat. 

H 

| Alpha Telepat 
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Dalam kitab agama lain dikatakan “Cinta 

adalah pencipta keindahan terhebat” 

(Tim 2:9-10) 

 

Rasa cinta muncul ketika melihat 

seseorang lawan jenis yang membuat 

perasaan ini membuat nyaman. 

Terkadang cinta menghadapi kendala, 

apa kendalanya..biasanya sebagai berikut 

: 

 

Target terkesan menolak kepada perasaan 

kita 

Anda merasa minder terhadap target 

sehingga ragu untuk mengungkapkan 

cinta itu 

Ada orang lain yang juga mencintai 

target 

Keluarga target tampak tidak suka 

terhadap diri anda 

Target sama sekali cuek dengan cinta 

anda 

Mungkin masih banyak yang lain dari hal 

diatas, banyak dari anda mungkin yang 

merasa sudah menyerah ketika 

menghadapi masalah seperti itu, atau 

merasa bukan jodohnya. Benar bukan? 

Bagaimana jika anda mengubah 

pemikiran, kalau sebenarnya masalah itu 

diciptkan untuk membuktikan cinta anda 

kepada target, sehingga harus membuat 

fokus kepada target. Padahal anda belum 

begitu maksimal dalam memperjuangkan 

cinta anda. Anda ingat Bagaimana kisah 

tragis romeo dan juliet yang berakhir 

dengan kematian. Atau kisah Nabi yusuf 

dan Zulaikha, dimana sosok Zulaikha 

terkesan agresif tetapi akhirnya menikah. 

 

Lalu bagaimana dengan anda?Sejauh 

mana usaha anda dalam 

memperjuangkan cinta kepada target, 

apakah dengan sedikit kendala juga 

menyerah. Jika perasaan anda begitu 

besar, tentunya usaha anda juga besar. 

Berbicara perasaan, dalam bahasa yunani 

yaitu Pathos. Dan proses mengirimkan 

rasa anda terhadap target disebut dengan 

telepathy, yang secara bahasa berarti 

mengirimkan perasaan kepada orang lain 

tanpa batasan jarak. Salah satu metode 

untuk berusaha mengirimkan perasaan 

cinta kepada target memang melalui 

Telepathy, ya 

benar…metode ini 

adalah suatu teknik 

yang harus anda 

kuasai jika ingin 

memaksimalkan 

cinta anda diterima 

oleh target. 
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Tentu anda bertanya, apakah metode 

telepati sama dengan hipnosis. Saya 

katakan sedikit ada perbedaan, kalau 

hipnosis membutuhkan bicara sedangkan 

telepati tanpa berbicara. Namun jika anda 

memahami kedua metode ini, maka 

pesan cinta anda lebih efektif terkirim 

kepada target. Saat anda tidak bertemu, 

gunakan metode telepathy dan saat 

bertemu gunakan metode Hipnosis. 

 

Saya juga menggunakan metode ini 

untuk mengirimkan pesan cinta kepada 

orang yang saya cintai, meskipun juga 

terkadang saya melakukan riset 

keefektifannya. Dan ternyata sangat 

efektif, untuk mempengaruhi orang lain 

dan mengirimkan pesan cinta tanpa perlu 

kita bicara cinta. Dahsyat bukan, dengan 

modifikasi saya membuat metode yaitu 

Alpha Telepathy untuk membantu anda 

dalam memaksimalkan usaha untuk 

mengirimkan pesan cinta. 
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3 Langkah Melakukan Terapi Untuk 

mengatasi Sakit Hati 

 

Melupakan-masa-laluSakit hati, ini penyakit apa ya? kalau saya bertanya ke teman saya 
yang jadi dokter, dia menjawab sakit hati itu, sakit liver atau sering disebut sakit kuning, 
hehe..betul kan?Coba deh anda tanya dokter anda, “dok saya sakit hati, apa obatnya?” 

pasti dokternya akan menyuruh anda untuk periksa laboratorium. Lalu sakit hati yang mana, 
yang sering dikeluahkan banyak orang saat diejek, saat dihina, saat diputus cinta? Yang sampai 

membuat banyak orang bereaksi “lebay”, sambil berkata “hati ku hancur”, “sakit hatiku”, “kau 
menyakiti hatiku” dan kata-kata lebay lainnya. Benar kan? apakah anda mungkin salah satunya 
yang sering mengucapkan kata-kata tadi?hehe..Pertanyaan saya adalah “apanya yang sakit?” 

 
 
Sebagai seorang pakar pikiran, saya 
sering mendapat klien yang menemui 
saya dengan keluhan “sakit hati”, jumat 
kemarin saya menemui seorang klien 
yang datang untuk melakukan “terapi 
konseling” . Seorang perempuan usia 
35tahun yang telah bersuami, dia 
bercerita bahwa sudah tiga bulan ini 
tidurnya tidak nyenyak, melihat suami 
rasanya sebel, sakit hati. Saya 
mencoba bertanya lebih jauh, 
ternyata penyebabnya, si suami 
pernah ketahuan sms mesra dengan 
seorang staf dikantornya, ketahuan 

juga pergi bersama. Hal ini membuat perempuan ini sakit, 
padahal menurut dia suaminya sudah minta maaf dan berjanji berhenti melakukan itu. Tetapi 
perempuan ini susah untuk memaafkannya, karena menurut perempuan ini terlalu menyakitkan 
hatinya. 
 
Saya mencoba berdialog lebih dalam, untuk 
mencoba “mengubah” persepsi perempuan ini 
tentang “hati” tentang hidup. Perlahan saya 
bimbing perempuan ini untuk rileks, untuk 
santai di kursi terapi. Dengan berbagai 
sugesti yang saya sampaikan, perempuan ini 
akhirnya menangis, dan semakin dalam 
nangisnya. Memang saya berusaha 
mengeluarkan semua emosinya. Untuk 
membuat lega semua perasaan sakitnya. 
Setelah saya rasa cukup, saya memberikan 
pertanyaan kepada perempuan ini, kalau 
mbak sakit hati, siapa yang rugi? 
 
Perempuan ini menjawab “ya saya yang rugi”, 
lalu saya bertanya lagi, “kalau mbak yang rugi 
kenapa diteruskan?mau membuat dirinya  
 

 | Hipnoterapi 
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Keti 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?  



 

 

 
bahagia, mau sayang ama dirinya?kalau bukan mba yang sayang ama diri mbak lalu siapa?” 
 
Dan, mbak ini menjawab, “ya mas, saya mau berhenti bersikap seperti ini”, saya sambung lagi “mau 
memaafkan suaminya?demi mbak lho, bukan demi suami mbak, ya tapi itu terserah mbak sih, saya 
hanya memberikan opsi saja”. Sambil tersenyum, mbak ini menjawab “ya mas, suami saya sudah 
berjanji dan mengaku salah, ya sudahlah saya maafkan, mungkin sikap saya juga ada yang kurang 
sebagai istri” . Nah..clear kan.. 
 
 
Contoh sakit hati diatas sering kita temui di masyrakat kan, saya pun sering mengalami kasus diatas. 
Sebenarnya ketika anda bisa melakukan 3 langkah mudah dibawah ini, maka pasti yang namanya 
sakit hati segera sembuh. 
 
cara-memaafkan-diri 
 
Langkah pertama, pergilah ke tempat yang paling anda anggap nyaman, mungkin dihotel, atau 
dipantai,atau ditempat ibadah,atau dikamar anda sendiri. Pergilah menyendiri sejenak. Untuk 
membuat anda lebih tenang dalam bersikap.Lalu lakukan kedua langkah berikutnya. 
 
Langkah kedua, Pastikan penyebab anda merasakan sakit,merasakan sebel, merasakan marah, 
merasakan sakit hati. Ini penting agar anda tahu, apa pemicu dari perasaan sakit hati anda, 
ketahuilah terlebih dulu ya. 
 
Langkah ketiga, tanyakan pada diri anda, apa manfaatnya anda terus sakit hati?apakah anda mau 
terus sakit hati,  atau mau memaafkan penyebab sakit hati anda. Anda renungkan kalimat saya ini : 
 

 | Hipnoterapi 
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ketika anda susah memaafkan,atau mungkin menolak memaafkan? bukankah anda menyimpan 
“dendam”, menyimpan “sakit”..apa untungnya bagi anda? 
Kalau ada untungnya…maka silahkan dilanjutkan untuk berat memaafkan orang lain.. 
Susahnya anda memaafkan orang lain menunjukkan bahwa anda juga susah memaafkan diri anda 
sendiri.. 
Kenapa anda memilih untuk menyimpan semua sakit hati itu? 
Ya itu memang hak anda..mau memilih menyimpan sakit hati atau “memaafkan”.. 
Karena hati anda milik anda..mau diisi dengan hal yang menyakitkan atau membahagiakan.. 
Tapi saya yakin anda mau membuat hidup anda bahagia kan? 
 
Oke, anda bisa mencoba langkah diatas untuk memulihkan dan melepas semua sakit hati anda, 
karena sakit hati adalah sebuah hal negatif yang mengotori hati, kalau kotor maka hidup jadi gelisah, 
daripada tersiksa bukankah lebih baik dimaafkan dan dilepaskan..? 
 
Betul..? 
 
:Firman Pratama:  (pakar bawah sadar) 
 
NB: Bila masalah masih terjadi, anda seharusnya membuat janji untuk melakukan terapi konseling  
 

. 
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Biografi 

Charles Darwin 
 

Charles Darwin, namanya begitu dikenal 
dalam pelajaran sains di bangku sekolah. Teori 
seleksi alam menjadi fondasi studi evolusi 
modern. Darwin menggemparkan masyarakat 
era Victoria yang religius dengan mengungkap 
bahwa binatang dan manusia berasal nenek 
moyang yang sama. Namun, berkat teorinya 
itu, dia memikat keingintahuan ilmuwan 
profesiona. Pada saat kematiannya, citra 
evolusi telah menyebar melalui semua sains, 
sastra, dan politik. Mengaku sebagai seorang 
agnostik,  

Darwin yang wafat pada 19 April 1882 
mendapat penghormatan khusus dengan 
dimakamkan di Westminster Abbey, London. 
Kelahiran Charles Robert Darwin lahir pada 
hari yang sama dengan Presiden Amerika 
Serikat ke-16 Abraham Lincoln, yaitu 12 
Februari 1809. Darwin lahir di Shrewsbury, 
Inggris, dari keluarga yang kaya dan 
terpandang. Keluarganya memang mencintai 
eksplorasi alam. Ayahnya, RW Darwin 
merupakan seorang dokter dan kakeknya, Era  

smus Darwin, adalah ahli botani terkenal. Saat 
usia 8 tahun, Darwin harus menerima 
kenyataan pahit saat ibunya meninggal. Baca 
juga : Biografi Tokoh Dunia: JP Morgan, Juru 
Selamat Krisis Keuangan AS Pada Oktober 
1825, ketika menginjak umur 16 tahun, dia 
mengambil studi di Universitas Edinburg 
bersama dengan adiknya. Dua tahun 
kemudian, dia menjadi mahasiswa di Christ's 
College di Cambridge untuk belajar teologi. 
"Pada waktu itu saya tidak meragukan 
kebenaran yang keras dan harfiah dari setiap 
kata dalam Alkitab," tulisnya. Ayahnya 
mengharapkan dia mengikuti jejaknya menjadi 
seorang dokter medis. Tapi, baru melihat 
darah saja, Darwin sudah muntah. Setelah 
lulus dari Christ's College sebagai sarjana seni 
pada 1831, profesor botani Johm Stevens 
Henslow yang juga menjadi mentornya, 
merekomendasikannya menjadi naturalis 
dalam pelayaran HMS Beagle. Kapal itu akan 
mengelilingi dunia selama lima tahun. Dari 
situlah, Darwin mendapat kesempatan menjadi 
naturalis muda yang sedang bersemi. 
Pelayaran keliling dunia Selama perjalanan, 
Darwin mengumpulkan berbagai spesies, 
seperti burung, tanaman, dan fosil. Melalui 
riset dan eksperimen langsung, dia memiliki 
kesempatan unik untuk mengamati secara 
dekat kaidah botani, geologi, dan zoologi. 
Baca juga : Biografi Tokoh Dunia: Margaret 
Thatcher, Si Iron Lady Mug yang 
menggambarkan evolusi manusia dipajang di 
rumah naturalis Inggris Charles Darwin, Down 
House, di Bromley, Kent, 12 Februari 2009. 
Darwin pindah ke Down House pada 1842. Dia 
melakukan eksperimen dan penelitian di sana 
selama 40 tahun. Rumah tersebut dibuka 
kembali untuk umum pada 13 Februari 2009 
sehari setelah ulang tahun ke-200 kelahiran 
Darwin.(AFP PHOTO/CARL DE SOUZA) 
Kepulauan Pasifik dan Kepulauan Galapagos 
sangat menarik perhatian Darwin, seperti juga 
Amerika Selatan. Dalam perjalanan kembali ke 
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Inggris pada 1836, Darwin menuliskan 
penemuannya pada Journal of Researchers, 
yang kemudian disunting menjadi Zoology of 
the Voyage of the Beagle. Pelayaran tersebut 
telah mempengaruhi pandangan Darwin 
terhadap sejarah alam. Dia mengembangkan 
teori revolusioner tentang asal usul makhluk 
hidup yang kontras dengan pandangan 
naturalis lainnya kala itu. Khawatir tentang 
penerimaan publik dan gereja atas 
gagasannya yang sangat radikal, dia tidak 
menyajikan teori evolusi hingga 1858, ketika 
dia membuat pengumuman bersama dengan 
naturalis Inggris Alfred Russel Wallace. Tahun 
berikutnya, Darwin menerbitkan karyanya "The 
Origin of Species by Means of Natural 
Selection. Makan hewan eksotis Darwin tidak 
hanya mempelajari hewan di dunia dari sisi 
luarnya, dia juga memakannya. Saat masih 
menjadi mahasiswa di Cambridge, dia 
membentuk Gourmet Club, juga dikenal 
sebagai Klub Glutton, yang berfokus pada 
acara bersantap burung dan binatang buas, 
yang sebelumnya tidak pernah dicicipi 
manusia. Darwin makan elang, namun dia 
tidak bisa menelan daging burung hantu 
berwarna coklat yang disajikan. Baca juga : 
Biografi Tokoh Dunia: Hans Christian Andersen 
Sang Pendongeng Sambil mengelilingi dunia di 
HMS Beagle, Darwin melanjutkan petualangan 
makannya dengan mengudap trenggiling, 
burung unta dan puma. Menurut Darwin, 
rasanya sangat mirip dengan daging sapi. 
Kematian Pada Maret 1882, dia mengalami 
kejang dan meninggal karena serangan 
jantung pada 19 April 1882. Banyak teman dan 
koleganya yang menginginkan peringatan 
besar untuk mengenang Darwin, daripada 
sekadar dimakamkan di desanya. Mereka ingin 

sesuatu yang lebih baik untuk menghormati 
sang naturalis. Darwin dimakamkan di 
Westminster Abbey. Dia dibaringkan dalam 
kemegahan gerejawi pada 26 April 1882, di 
samping ilmuwan John Herschel dan Isaac 
Newton. 
 
Charles Darwin dikenal sebagai ahli biologi, 
ekologi, dan geologi dari Inggris. Bukunya The 
Origin of Species menjadi salah satu buku 
yang sangat terkenal saat itu. Berikut Biodata 
serta Biografi Charles Darwin 
 
Biografi dan Profil Charles Darwin - Penemu 
Teori evolusi   
Charles Darwin 
Daftar Isi  
Biodata Charles Darwin 
Nama Lengkap : Charles Robert Darwin 
Dikenal : Charles Darwin 
Lahir : Shrewsbury, Inggris, 12 Februari 1809 
Meninggal : Inggris, 19 April 1882 
Orang Tua : Robert Darwin (Ayah), Susannah 
Darwin (Ibu) 
Istri : Emma Darwin 
Anak : Anne Darwin, George Darwin, Francis 
Darwin, William Erasmus Darwin, Henrietta 
Emma Litchfield, Horace Darwin, Charles 
Waring, Mary Eleanor Darwin, Elizabeth 
Darwin. 
 
Biografi Charles Darwin 
Charles Darwin lahir dengan nama lengkap 
Charles Robert Darwin pada tanggal 12 
Februari 1809 di Inggris. Ayahnya bernama 
Robert Darwin dan ibunya bernama Susannah 
Darwin. 
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Pada masa mudanya Charles Darwin pindah 
ke Cambridge belajar unsur administrasi 
perkantoran. Walau begitu, berburu dan naik 
kuda di Cambridge jauh lebih digemarinya 
ketimbang belajar ilmu itu. 
 
  
Mulai Melakukan Ekspedisi 
Dan walaupun begitu, dia toh masih bisa 
memikat perhatian salah satu mahagurunya 
yang mendorongnya supaya ikut dalam 
pelayaran penyelidikan di atas kapal H.M.S. 
Beagle sebagai seorang naturalis. 
 
Mula-mula ayahnya keberatan dengan 
penunjukan ini. Pikirnya, perjalanan macam itu 
hanyalah dalih saja buat Darwin yang enggan 
dengan pekerjaan serius. 
 
Untungnya, belakangan sang ayah bisa dibujuk 
dan merestui perjalanan itu yang akhirnya 
ternyata merupakan perjalanan yang paling 
berharga dalam sejarah ilmu pengetahuan 
Eropa. 
 
Charles Darwin mulai berangkat berlayar di 
atas kapal Beagle tahun 1831. Waktu itu 
umurnya baru dua puluh dua tahun. Dalam 
masa pelayaran lima tahun, kapal Beagle 
mengarungi dunia, menyelusuri pantai Amerika 
Selatan dalam kecepatan yang mengasyikkan, 
menyelidiki kepulauan Galapagos yang sunyi 
terpencil, mengambah pulau-pulau di Pacifik, di 
Samudera Indonesia dan di selatan Samudera 
Atlantik.  
 

Dalam perkelanaan 
itu, Darwin 
menyaksikan banyak 
keajaiban-keajaiban 
alam, mengunjungi 
suku-suku primitif, 
menemukan jumlah 
besar fosil-fosil, 
meneliti pelbagai 
macam tetumbuhan 
dan jenis binatang. 
Lebih jauh dari itu, dia 
membuat banyak 
catatan tentang apa 
saja yang lewat di 
depan matanya. 
 
Catatan-catatan ini 
merupakan bahan 

dasar bagi hampir seluruh karyanya di 
kemudian hari. Dari catatan-catatan inilah 
berasal ide-ide pokoknya, dan kejadian-
kejadian serta pengalamannya jadi penunjang 
teori-teorinya. 
 
Perjalanan dengan Kapal Beagle 
Survei Beagle berlangsung lima tahun. Darwin 
menghabiskan dua pertiga dari waktunya ini 
untuk menjelajani daratan. Ia menyelidiki 
beraneka ragam penampilan geologis, fosil dan 
organisme hidup, dan menjumpai beraneka 
ragam manusia, baik masyarakat pribumi 
maupun kolonial. 
 
Secara metodik ia mengumpulkan sejumlah 
besar spesimen, banyak di antaranya baru 
bagi ilmu pengetahuan. Hal ini mengukuhkan 
reputasinya sebagai seorang naturalis dan 
menjadikannya salah seorang perintis dalam 
bidang ekologi, khususnya pemahaman 
tentang biokoenosis. 
 
Catatan-catatan terincinya yang panjang lebar 
memperlihatkan karunianya untuk membangun 
teori dan membentuk dasar bagi pekerjaannya 
di kemudian hari, serta memberikan 
pemahaman antropologis sosial, politik yang 
mendalam tentang daerah-daerah yang 
dikunjunginya. 
 
Dalam pelayaran itu, Darwin membaca buku 
Charles Lyell, Principles of Geology (Prinsip-
prinsip Geologi), yang menjelaskan 
penampilan geologis sebagai akibat dari 
proses bertahap selama berbagai periode yang 
panjang, dan menulis surat kepada 
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keluarganya bahwa ia menyaksikan bentuk-
bentuk tanah “seolah-olah ia mempunyai mata 
Lyell”: ia melihat dataran-dataran dari lapisan 
tipis (shingle) yang terjal dan kerang-kerang di 
Patagonia sebagai pantai-pantai yang menaik. 
 
Charles Darwin membuat teori bahwa atol-atol 
karang membentuk pada gunung-gunung 
vulkanik yang tenggelam, sebuah gagasan 
yang ia lihat dikukuhkan ketika Beagle 
menyelidiki Kepulauan Cocos (Keeling). 
 
Di Amerika Selatan ia menemukan fosil-fosil 
mamalia raksasa yang telah punah, teermasuk 
megatheria dan gliptodon dalam lapisan-
lapisan yang tidak memperlihatkan tanda-tanda 
katastrofi ataupun perubahan iklim. 
 
  
Sesekali ia mengangggap mereka serupa 
dengan spesies-spesies di Afrika, tetapi 
setelah pelayaran Richard Owen 
memperlihatkan bahwa sisa-sisa itu berasal 
dari binatang-binatang yang terkait dengan 
makhluk-makhluk hidup di tempat yang sama. 
Di Argentina dua spesies dari rhea 
mempunyai wilayah-wilayah yang terpisah 
namun bertumpang tindih. 
 
Tiba di Kepulauan Galapagos 
Di Kepulauan Galápagos Darwin menemukan 
bahwa mockingbird berbeda dari satu pulau 
ke pulau lainnya, dan ketika kembali ke 
Britania kepadnya diperlihatkan bahwa kura-
kura Galápagos tortoise dan burung-burung 
finch juga berbeda-beda spesiesnya 
tergantung pada masing-masing pulau yang 
mereka huni. 
 
Binatang berkantung Australia kanguru tikus 
dan platipus adalah binatang-binatang yang 
sangat aneh sehingga ia berpikir “Orang yang 
tidak percaya … mungkin akan berkata 
‘Pastilah dua Pencipta yang berbeda telah 
bekerja’.” 
 
Ia dibingungkan oleh apa yang dilihatnya, dan 
ssementara dalam edisi pertama dari The 
Voyage of the Beagle (Pelayaran di Beagle) ia 
menjelaskan distribusi spesies berdasarkan 
gagasan Charles Lyell tentang “pusat-pusat 
ciptaan”, dalam edisi-edisi yang belakangan 
dari Jurnal ini, ia mulai membayangkan 
penggunaan fauna Kepulauan Galápagos 
sebagai bukti untuk evolusi. 
 

Tiga orang misionaris pribumi dikembalikan 
oleh Beagle ke Tierra del Fuego. Mereka telah 
diberadabkan di Inggris selama dua tahun, 
namun sanak keluarga mereka di mata Darwin 
tampak “liar”, sedikit di atas binatang. 
 
Dalam waktu setahun, para misionaris itu telah 
kembali ke kehidupan mereka yang keras dan 
primitif, namun mereka lebih menyukainya dan 
tidak ingin kembali ke dunia yang beradab. 
Pengalaman dan penolakan Darwin terhadap 
perbudakan dan berbagai perlakuan yang tidak 
manusiawi lainnya yang dilihatnya di tempat-
tempat lain. 
 
Seperti misalnya perlakuan buruk terhadap 
kaum pribumi oleh para kolonis Inggris di 
Tasmania meyakinkannya bahwa tidak ada 

pembenaran moral apapun untuk 
memperlakukan orang lain dengan buruk 
berdasarkan konsep ras. 
 
Kini ia berpendapat bahwa umat manusia 
tidaklah terlalu jauh dari binatang, berbeda 
dengan apa yang diyakini oleh teman-
temannya kaum agamawan. 
 
Sementara di kapal, Darwin mengalami mabuk 
laut. Pada Oktober 1833 ia mendapat demam 
di Argentina, dan pada Juli 1834, ketika 
kembali dari pegunungan Andes ke Valparaíso, 
ia jatuh sakit dan terpaksa tinggal di tempat 
tidur selama sebulan. 
 
Sejak 1837 Darwin berulang-ulang menderita 
sakit perut, muntah-muntah, bisul yang parah, 
jantung berdebar-debar, gemetaran dan 
berbagai gejala lainnya. 
 
Semua gejala ini khususnya mempengaruhinya 
pada saat-saat ia merasa tertekan, seperti 
misalnya ketika menghadiri pertemuan-
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pertemuan atau berhadapan dengan pertikaian 
mengenai teorinya. Penyebab penyakit Darwin 
tidak diketahui pada masa hidupnya, dan 
berbagai upaya untuk merawatnya tidak 
banyak berhasil. 
 
Spekulasi baru-baru ini menyebutkan bahwa di 
Amerika Selatan ia terkena penyakit Chagas 
karena gigitan serangga, yang menyebabkan 
berbagai masalah belakangan. Penyebab 
lainnya yang mungkin antara lain adalah 
masalah-masalah psiko-biologis dan penyakit 
Ménière. 

 
Charles Darwin dan Teori Evolusi 
Ketika masih dalam pelayaran, Henslow 
dengan hati-hati memperkuat reputasi bekas 
muridnya dengan memberikan kepada 
sejumlah naturalis terpilh akses kepada 
contoh-contoh fosil dan salinan-salinan 
tercetak tulisan-tulisan geologis Darwin. Ketika 
Beagle kembali pada 2 Oktober 1836, Darwin 
telah menjadi terkenal di kalangan ilmiah. 
 
 
  
Darwin mengunjungi keluarganya di 
Shrewsbury dan ayahnya mengembangkan 
tabungan agar Darwin dapat menjadi seorang 
ilmuwan yang didukung dengan dananya 
sendiri. Kemudian Darwin pergi ke Cambridge 
dan membujuk Henslow agar mengerjakan 
deskripsi botanis tentang tanaman-tanaman 
modern yang telah dikumpulkannya. 
 
Setelah itu Darwin berkeliling ke lembaga-
lembaga di London untuk mencari naturalis 
terbaik yang ada untuk menggambarkan 
koleksi-koleksinya yang lain untuk penerbitan 
pada waktu yang tepat. Charles Lyell yang 
sangat bersemangat menemui Darwin pada 29 
Oktober dan memperkenalkannya kepada 

Richard Owen seorang ahli anatomi yang 
sedang naik daun. 
 
Setelah mengerjakan koleksi tulang-tulang fosil 
Darwin pada Perhimpunan Ahli Bedah 
Kerajaan-nya, Owen menimbulkan kejutan 
besar dengan mengungkapkan bahwa 
sebagian daripadanya berasal dari tikus-tikus 
dan sejenis binatang merayap raksasa yang 
telah musnah. Hal ini meningkatkan reputasi 
Darwin. 
 
Penemuan Charles Darwin 
Dengan dukungan Lyell yang antusias, Darwin 
menyampaikan makalahnya yang pertama 
kepada Perhimpunan Geologis London pada 4 
Januari 1837, dan mengatakan bahwa tanah 
Amerika Selatan pelan-pelan sedang menaik. 
Pada hari yang sama Darwin menyajikan 
contoh-contoh mamalia dan burungnya kepada 
Perhimpunan Zoologis London. 
 
Binatang-binatang mamalia itu diambil oleh 
George R. Waterhouse. Meskipun burung-
burung itu kelihatannya seperti pemikiran yang 
baru muncul belakangan, John Gould, seorang 
ahli burung mengungkapkan bahwa apa yang 
disangka Darwin sebagai “wren”, burung-
burung hitam, dan finch yang agak berbeda-
beda dari Galápagos semuanya adalah finch, 
tetapi masing-masing merupakan spesies yang 
berbeda. 
 
Yang lainnya di Beagle termasuk FitzRoy juga 
telah mengumpulkan burung-burung ini dan 
lebih cermat dengan catatan-catatan mereka, 
hingga memungkinkan Darwin menemukan 
dari pulau mana masing-masing spesies itu 
berasal. 
 
Di London Charles tinggal dengan saudaranya, 
Erasmus, seorang pemikir bebas. Pada pesta-
pesta jamuan makan ia berjumpa dengan 
sejumlah savant yang berpendapat bahwa 
Tuhan telah menetapkan kehidupan 
sebelumnya dengan hukum-hukum alam, 
ketimbang dengan ciptaan-ciptaan yang ajaib 
untuk sementara. 
 
Sahabat saudaranya, Nn. Harriet Martineau 
adalah seorang penulis yang cerita-ceritanya 
mempromosikan pembaruan-pembaruan 
Hukum orang miskin Whig Malthusian. 
Kalangan ilmiah heboh dengan gagasan-
gagasan tentang transmutasi spesies yang 
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secara kontroversial dikaitkan dengan 
kehebohan Radikal. 
 
Darwin lebih suka akan teman-temannya yang 
terhormat, para profesor Cambridge, meskipun 
gagasan-gagasannya melampaui keyakinan 
mereka bahwa sejarah alam harus 
membenarkan agama dan tatanan sosial. 
 
Pada 17 Februari 1837, Lyell menggunakan 
pidato kepresidenannya di Perhimpunan 
Geografis untuk menyajikan temuan-temuan 
Owen untuk menentukan tanggal fosil-fosil 
Darwin, dan menunjukkan inferensi bahwa 
spesies-spesies dari binatang-binatang yang 
telah pu nah itu terkait dengan spesies-spesies 
dari yang ada sekarang di tempat yang sama. 
 
Pada pertemuan yang sama Darwin terpilih 
menjadi anggota Dewan Perhimpunan itu. Ia 
sudah diundang oleh FitzRoy untuk 
menyumbangkan tulisan dalam Journal 
berdasarkan catatan-catatan lapangannya 
sebagai bagian sejarah alam tentang laporan 
kapten dari pelayaran Beagle. 
 
Kini ia tenggelam dalam penulisan buku 
mengenai geologi Amerika Selatan. Pada saat 
yang sama ia berspekulasi tentang transmutasi 
dalam Buku Catatan Merah-nya yang 
dimulainya di atas Beagle. 

 
Buku The Origin of Species Karya Darwin 
Sebuah proyek lain yang dimulainya 
mendapatkan laporan-laporan para ahli 

tentang koleksinya yang diterbitkan sebagai 
rangkaian terbitan Zoology of the Voyage of 
H.M.S. Beagle (Zoologi dari Pelayaran H.M.S. 
Beagle), dan Henslow menggunakan kontak-
kontaknya untuk mengatur pemberian sebesar 
£1,000 dari Perbendaharaan untuk 
mensponsorinya. 
 
Buku The Origin of Species 
Darwin menyelesaikan penulisan Journal-nya 
sekitar 20 Juni ketika Raja William IV 
meninggal dunia dan zaman Victoria dimulai. 
Pada pertengahan Juli ia memulai buku 
catatan “B”-nya yang rahasia tentang 
transmutasi, dan mengembangkan hipotesis 
bahwa di mana setiap pulau dari Kepulauan 
Galápagos mempunyai jenis kura-kuranya 
sendiri. 
 
Semuanya itu berasal dari satu spesies kura-
kura dan telah menyesuaikan diri dengan 
pulau-pulau yang berlainan dalam cara yang 
berbeda-beda. 
 
Teori Charles Darwin 
Kesimpulan dari teori Darwin adalah mahluk 
hidup berevolusi akibat seleksi alam yang 
terjadi. Darwin juga percaya bahwa Manusia 
berevolusi dari kera dan percaya bahwa kera 
merupaj nenek moyang dari manusia. 
 
Namun Layak dicatat, teori Darwin dirumuskan 
tanpa sandaran teori genetik apa pun atau 
bahkan dia tak tahu-menahu mengenai 
pengetahuan itu. Di masa Darwin, tak seorang 
pun faham ihwal khusus bagaimana suatu 
generasi berikutnya. 
 
Meskipun Gregor Mendel sedang 
merampungkan hukum-hukum keturunan pada 
tahun-tahun berbarengan dengan saat Darwin 
menulis dan menerbitkan bukunya yang 
membikin sejarah. 
 
Hasil karya Mendel yang menunjang teori 
Darwin begitu sempurnanya, Mendel nyaris 
sepenuhnya tak diacuhkan orang sampai tahun 
1900, saat teori Darwin sudah begitu mapan 
dan mantap. 
 
Jadi, pengertian modern kita perihal evolusi –
yang merupakan gabungan antara ilmu genetik 
keturunan dengan hukum seleksi alamiah– 
lebih lengkap ketimbang teori yang disodorkan 
Darwin. 
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Pengaruh Darwin terhadap pemikiran manusia 
dalam sekah. Dalam kaitan dengan ilmu 
pengetahuan murni, tentu saja, dia sudah 
melakukan tindak revolusioner semua aspek 
bidang biologi.  
 
Seleksi alamiah betul-betul punya prinsip yang 
teramat luas serta mendasar, dan pelbagai 
percobaan sudah dilakukan penerapannya di 
pelbagai bidang-seperti antropologi, sosiologi, 
ilmu politik dan ekonomi. 
 
Bahkan barangkali pengaruh Darwin lebih 
penting terhadap pemikiran agama ketimbang 
terhadap segi ilmu pengetahuan atau sosiologi. 
 
Pada masa Darwin dan bertahun-tahun 
sesudahnya, banyak penganut setia Nasrani 
percaya bahwa menerima teori Darwin berarti 
menurunkan derajat kepercayaan terhadap 
agama. 
 
Kekhawatiran mereka ini barangkali ada 
dasarnya biarpun jelas banyak sebab faktor 
lain yang jadi lantaran lunturnya kepercayaan 
beragama. (Darwin sendiri menjadi seorang 
sekuler). 
 
Bahkan atas dasar sekuler, teori Darwin 
mengakibatkan perubahan besar pada cara 
manusia dalam hal mereka memikirkan ihwal 
dunia mereka (bangsa manusia itu tampaknya) 
secara keseluruhan tidak lagi menduduki posisi 
sentral dalam skema alamiah alam makhluk 
sebagaimana tadinya mereka akukan. 
 
Kini kita harus memandang diri kita sebagai 
salah satu bagian saja dari sekian banyak 
makhluk dan kita mengakui adanya 
kemungkinan bahwa sekali tempo akan 
tergeser. Akibat dari hasil penyelidikan Darwin, 
pandangan Heraclitus yang berkata, “Tak ada 
yang permanen kecuali perubahan” menjadi 
diterima secara lebih luas. 
 
Sukses teori evolusi sebagai penjelasan umum 
mengenai asal-usul manusia telah lebih 
mengokohkan kepercayaan terhadap 
kemampuan ilmu pengetahuan menjawab 
segala pertanyaan dunia fisik (walaupun tidak 
semua persoalan manusia dan kemanusiaan). 
Istilah Darwin, “Yang kuat mengalahkan yang  
lemah” dan “Pergulatan untuk hidup” telah 
masuk menjadi bagian kamus kita. 
 

Memang teori Darwin akan terjelaskan juga 
walau misalnya Darwin tak pernah hidup di 
dunia. Apalagi diukur dari apa yang sudah 
dihasilkan Wallace, hal ini amat mengandung 
kebenaran, lebih dari ihwal siapa pun yang 
tertera di dalam daftar buku ini. Namun, adalah 
tulisan-tulisan Darwin yang telah 
merevolusionerkan biologi dan antropolgi dan 
dialah yang telah mengubah pandangan kita 
tentang kedudukan manusia di dunia 
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Motivasi di bulan yang 

Romantis

 

8 Alasan Untuk Mempertahankan 
Pasangan yang Sudah Setia Menemani 
Kamu Berjuang 

 

“Cewek yang punya sifat X layak 

dipertahankan!” “Cowok yang punya 

sifat Y patut diperjuangkan!” Semua 

teori ini menarik, tapi tampaknya 

belum ada yang membicarakan tentang 

betapa pantas dipertahankannya “pacar 

perjuangan”. 

 

Apa itu pacar perjuangan? Pacar 

perjuangan adalah mereka yang sudah 

setia bersama kita sebelum kondisi 

pribadi kita jadi sebaik atau semapan 

ini. Kamu dan dia bertemu dari nol dan 

membangun segalanya bersama. Asik 

ya? Sayang kebanyakan pacar 

perjuangan hanya bertahan di masa 

perjuangan saja. Ketika kamu sudah 

lebih mapan, ada orang lain yang 

datang untuk menggandeng tangan. 

 

Padahal ada banyak kualitas dari pacar 

perjuangan yang membuatnya layak 

kita pertahankan sampai usia tak lagi 

muda. Ada beberapa hal yang 

membuatnya istimewa untuk diajak 

bersama-sama mengarungi bahtera 

rumah tangga… 

 

1. Dengan pacar perjuangan, kamu sudah 
mengalami suka-duka bersama. Dia mau 
menemani bahkan saat kamu belum 
sepenuhnya “jadi” 

 

Kamu bertemu dengannya belum 

dalam keadaan “jadi.” Namun dalam 

perjalanan, kalian saling 

mengembangkan diri. Satu sama lain 

akan mengenal secara utuh, tidak 

Berbagai alasan yang mungkin dapat membantu hubungan asmaramu di bulan 

yang romantic ini  

 | Motivasi 
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sepotong-sepotong. Berbagai keajaiban 

dan kesulitan dialami bersama-sama. 

Nantinya, kesuksesan yang akan kalian 

dapatkan akan terasa sangat penuh. 

Sebab keduanya sadar, kesuksesan itu 

didapat dengan perjuangan yang besar. 

 

2. Memulai hubungan dari nol lalu 
bertahan adalah keistimewaan. Dia adalah 
figur tahan banting yang sudah pasti 
mengenalmu luar dalam. 

 

Tak banyak pasangan yang mau diajak 

bersusah payah memulai sesuatunya 

dari nol. Tapi entah kenapa (iya ya, 

kenapa dia mau sama kamu coba?), dia 

yakin pada masa depanmu dan mau 

membantumu bersama-sama meraih 

itu. Tak cuma omongan dan janji-janji 

saja, dia benar-benar membantumu 

meraihnya. Hingga sekarang, saat 

kamu sudah lebih menjadi “orang”. 

 

Selama menjalin hubungan denganmu, 

dia sudah melewati beberapa fase. Dia 

sudah pernah melihatmu terpuruk, 

berjuang, hampir menyerah, lalu 

berteriak senang karena mimpi 

besarmu akhirnya datang. Bisa dibilang 

dia sudah kenal kamu luar-dalam. Apa 

iya orang seperti ini mau kamu buang? 

 

3. Masa-masa sulit dan rawan bertengkar 
telah dilalui ketika kalian muda. Pikiran 
kalian lebih tenang saat sekarang sudah 
dewasa 

 

Jangan menganggap remeh soal waktu 

yang telah kalian lalui bersama. Di 

dalamnya, tercetak berbagai keindahan, 

kata cinta, dan juga pertengkaran. 

Tentunya, setelah sekian lama 

bersama, kalian semakin bosan 

bertengkar. Akibatnya, kemampuan 

memaklumi meningkat begitu tinggi. 

Ketika datang masalah, kalian akan 

lebih solutif dalam menghadapinya. 

Kekurangan masing-masing bukan lagi 

batu sandungan, melainkan motivasi 

untuk meredam kemarahan — karena 

kata ‘maklum’ sudah tertanam 

sepanjang perjalanan. 
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4. Kamu dan dirinya bukan lagi sebatas 
pacar. Perjalanan panjang membuat kalian 
menjadi sebaik-baiknya partner masa 
depan  

 

 

Dirimu dan dirinya bukan lagi pacar, 

atau suami/istri. Kalian telah menjadi 

partner bagi satu sama lain. Alasannya 

jelas. Sekian lama menjalani suka duka 

dan melukis lukisan kanvas bersama 

membuat kalian menjadi satu jiwa. 

Ketidakcocokan adalah hal yang pasti. 

Jangan khawatir, hal semacam itu 

masih tetap ada. Namun kalian punya 

cara yang cukup penuh untuk 

menanggulanginya sebab berbagai 

macam kondisi telah dilalui di atas 

lintasan sejarah yang  begitu luas. 

Apalagi yang perlu diragukan untuk 

hidup bersamanya sampai usia senja? 

 

 

5. Susah-senang bersama membuat kalian 
saling menghargai. Ketika kamu terjatuh, 
pundaknya siap menanti. Sebab dia tahu 
kamu telah berjuang setengah mati. 

 

 

Ingat bahwa dirinya telah bersamamu 

semenjak kamu tidak memiliki apa-

apa. Dia tidak mungkin 

meremehkanmu hanya karena gagal di 

satu tahap kesuksesan. Waktu yang 

panjang berhasil menunjukkan tiada 

lelah kamu berjuang. Oleh karena itu, 

sekali kamu terjatuh, bukan keraguan 

yang diberikan, melainkan keyakinan 

untuk bangkit kembali dan menghadapi 

segala tantangan. 

 

6. Sekian lama bersama membuatnya 
mengenal dunia sekitarmu dengan 
seksama. Tidak pernah ada rasa curiga, 
karena ia tahu kamu bisa dipercaya 
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Keteguhan hatinya juga dipupuk oleh 

rasa percaya tiada batas. Jelas bahwa 

dia pernah ragu padamu, sebab tidak 

mungkin ada kepercayaan tanpa 

keraguan. Namun karena dia telah 

mengenal lingkunganmu dengan 

seksama di atas jalur hubungan yang 

cukup lama, segala keraguan dalam 

dirinya telah sirna seiring orang-orang 

sekitarmu membuatnya percaya bahwa 

kamulah yang terbaik. Dan ingat, 

bahwa kamu telah melalui bersamanya 

di usia muda. Ketika dewasa, alasanmu 

hidup bersamanya hanya untuk 

berbahagia. 

 

7. Perjalanan panjang sangat mungkin diisi 
dengan aktivitas menabung sembari 
menjalani proses mengenal. Pundi-pundi 
kalian dapat menjadi bekal untuk 
mengarungi masa depan.   

 

Sadarilah bahwa kalian mempunyai 

keuntungan waktu berkenalan yang 

begitu panjang. Waktu itu dapat 

digunakan untuk menabung bersama-

sama dengan komitmen sejak awal 

mula untuk hidup bersama. Bahtera 

rumah tangga akan dijalani dengan 

begitu mudah berkat gabungan 

tabungan kalian yang melimpah. 

Dengan demikian, cinta yang tulus 

tidak terlalu buta, sebab penghasilan 

adalah soal komitmen di usia muda. 

Ingat bahwa masa depan terlalu bebal 

dan tidak bisa dilawan hanya dengan 

cinta yang tidak memberi ruang bagi 

perencanaan finansial. 

 

8. Tiada yang lebih mewah dari 
membangun kesederhanaan bersama-
sama, dari masa muda sampai akhirnya 
kalian tua bersama. 

 

 

 

Tabungan paling mewah yang 

dikumpulkan bersama pacar 

perjuangan bukan hanya soal materi. 

Bersamanya, dirimu telah menabung 

sekian perjalanan perkembangan diri. 

Di usia matang, kalian tinggal 

menikmati hasil jerih payah yang tak 

terkira harganya. Kesederhanaan hidup 

akan melingkupi rumah tangga kalian 

berdua sebab kesuksesan yang berhasil 

diraih adalah hasil peperangan yang 

sangat melelahkan. Sikap menghargai 

atas segala aspek kehidupan akan 

sangat tinggi. Setiap pencapaian tidak 

lagi sanggup menjadi bahan 

kesombongan dan setiap kesulitan 

bukan lagi alasan untuk berhenti 

berjuang. 

 

Memang, tidak mudah untuk 

mempertahankan hubungan dengan 

pacar perjuangan sampai usia tua. Tapi 

semua kualitas yang ada dalam dirinya 

membuat dia terlalu sayang kamu 

lepaskan begitu saja. 
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Jangan lupa, ketangguhan seseorang 

hanya dilihat dari dua hal: kesabaran 

saat tidak memiliki apa-apa dan etika 

ketika memiliki segalanya. Bersama 

pacar perjuangan, dua hal itu bisa 

berjalan beriringan dengan sempurna. 

Sumber : 

https://www.hipwee.com/hubungan/8-

alasan-untuk-mempertahankan-

pasangan-yang-sudah-setia-menemani-

kamu-berjuang/ 

 

6 Alasan Penting Kamu Harus Tetap 
Mandiri, Walau Sudah Punya Kekasih 
yang Setia Menemani 
Saran untuk tetap mandiri meski pacar 
setia menemani 

 

Sudah selayaknya berusaha menjadi 

pasangan yang terbaik demi dia, tapi 

jangan sampai kamu kehilangan 

kemandirianmu semasa kalian 

menjalani dan membangun hubungan 

ini. Kemandirian tetap harus kamu 

junjung tinggi dan pegang erat, karena 

itu pun demi kebaikan kalian berdua. 

Status pacaran nggak berarti kamu 

harus bergantung dengannya setiap 

saat, meski sesekali sih boleh. Namun 

kalau apa-apa harus sama dia, jangan 

kaget kalau suatu saat ternyata 

pacarmu merasa risih dan terbebani. 

 

Memang, ke mana-mana sama pacar 

itu menyenangkan, tapi hubungan yang 

baik nggak melulu soal itu. Toh rasa 

sayang si pacar juga nggak akan 

berkurang cuma karena kamu 

mempertahankan kemandirian 

dibeberapa hal. Justru kemandirian 

itulah yang bisa bikin dia makin 

sayang, dan beberapa alasan penting 

kamu harus tetap mandiri sebagai 

seorang kekasih. 

 

1. Setidaknya dengan kemandirian, kamu 
nggak kehilangan jati dirimu walau 
sesayang apapun dengannya 

 

 

Misalnya kamu tipikal orang yang 

mudah akrab, tapi karena pacarmu 

nggak suka dia pun melarangmu 

berkawan dengan lawan jenis dan 

perlahan kamu pun membatasi 

interaksimu dan kemampuanmu yang 

mudah akrab itu pun perlahan berubah 

jadi kecanggungan. Meski rasa sayang 

yang kamu punya nggak tanggung-

tanggung, tapi kamu tak lantas menjadi 

seseorang yang dia inginkan dan jauh 

berbeda dari sosokmu yang dulu. 
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Mencintai seseorang bukan berarti 

kamu harus merubah apa-apa yang 

melekat pada dirimu saat sebelum 

kamu bersamanya. Kamu tetap harus 

punya jati dirimu sendiri, karena jati 

diri itu penting untuk menentukan 

pilihanmu, apa yang kamu suka dan 

menunjukan siapa kamu. Setidaknya 

jati diri itu bagian dari hidupmu, 

jangan biarkan orang lain 

melunturkannya hanya karena atas 

nama cinta. 

 

2. Karena yang bertanggung jawab atas 
hidupmu itu tetap dirimu sendiri, bukan 
dia yang kini di sisi 

 

Kendali hidupmu tetap sepenuhnya di 

kamu, walaupun ada dia yang kini setia 

menemani. Dia hanya pendamping dan 

pendukungmu, nahkodanya tetap kamu 

yang menentukan kemana hidupmu 

berlayar dia tetap belum berhak 

mengambil alih kendalinya. 

 

 

Begitupun kamu nggak bisa terlalu 

menggantungkan hidup padanya, 

kamulah yang harus bertanggung 

jawab penuh atas hidupmu sendiri. 

Saat kamu belum bisa bertanggung 

jawab dengan hidupmu, saat itu pula 

juga kamu belum berhak mengatur 

hidup orang lain. 

 

3. Justru kemandirian yang membuat 
hubunganmu berjalan luwes dan nggak 
membosankan 

 

Kemandirian yang kamu punya 

membuatmu jadi orang yang lebih 

santai menjalani hubungan, kamu tau 

kemana kamu sanggup melangkah. 

Toh kamu pun nggak masalah kalau 

kemana-mana tanpa pasangan selagi 

semuanya bisa kamu lakukan sendiri. 

Nggak melulu harus selalu berduaan 

sama pasangan, kamu juga punya 

teman-teman dan keluarga yang butuh 

kehadiranmu. 

 

Begitupun kamu, yang nggak pernah 

memaksa kekasihmu untuk selalu 

menemanimu, hal itulah yang 

membuatnya merasa jadi lebih santai. 

Bagimu, yang penting komunikasi 

yang hangat tetap terjalin saja sudah 

cukup menenangkan. 
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4. Ingat lagi, kamu juga punya duniamu 
yang memang hanya bisa dinikmati sendiri 

 

 

Bisa jadi pacarmu kurang tertarik 

dengan apa yang menjadi hobimu, 

namun bergelut dengan hobi 

membuatmu jadi lebih ‘hidup’ itulah 

masa dimana kamu punya dunia yang 

hanya bisa dinikmati sendiri. Nggak 

masalah kalau itu tanpa kehadiran 

kekasih di sampingmu. Toh kamu juga 

butuh waktu untuk menikmati waktu 

sendiri, begitupun dia. 

 

Saat kalian saling mengerti satu sama 

lain kalau ada waktu-waktu yang 

nggak melulu dihabiskan berdua, 

tandanya kamu sudah berhasil 

menjalani komitmen dengan saling 

memberi pengertian. 

 

5. Kemandirian yang kamu punya juga 
membentukmu menjadi pribadi yang lebih 
tegas 

 

Mandiri bukan hanya perihal 

menjalankan apa-apa sendiri, tapi juga 

tegas dalam menentukan pilihan. 

Kemandirian itu pula yang 

membentukmu jadi pribadi yang lebih 

kuat dan tegas,  ketegasan yang ada 

padamu tak membentukmu jadi orang 

yang sombong atau tinggi hati tapi 

kamu tau apa yang kamu mau dan 

resiko seperti apa yang akan terjadi 

pada pilihanmu nanti. Menurutmu, 

tegas dalam bertindak itu supaya kamu 

nggak labil dan goyah oleh banyak 

godaan yang membuatmu nggak 

konsisten dalam memilih dan 

bertindak. 

 

6. Sikap mandiri memberi kamu dan 
pasanganmu kesempatan untuk sama-
sama berkembang ke arah yang lebih baik 

 

 

Bukan hanya kamu, tapi juga 

pasanganmu juga sosok yang mandiri. 

Kalian tak saling ketergantungan dan 

membuat hubungan kalian jadi lebih 

sehat. Nggak ada anggapan salah satu 

pihak lebih kuat atau lebih lemah dan 
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nggak ada anggapan tentang ‘kamu 

bisa apa tanpa aku’ kalian berdua 

beriringan dan saling menggenapi. 

 

Hal-hal yang berpotensi menjadi 

masalah dalam hubungan kalian juga 

bisa teratasi dengan kompromi yang 

kalian lakukan berdua. Sikap mandiri 

membuat kalian sama-sama fokus pada 

tujuan hidup yang kalian punya dan 

kebersamaan bukan alasan untuk 

mangkir dari tanggung jawab. 

 

Kamu pun nggak bisa menjamin 

keberhasilan hubungan. Setidaknya 

sikap mandiri yang kamu punya 

membuatmu tetap bisa berdikari, 

berdiri di atas kaki sendiri ada atau 

tanpa dia dan tetap bisa hidup bahagia. 

 

Sumber : 

https://www.hipwee.com/hubungan/6-

alasan-penting-kamu-harus-tetap-

mandiri-walau-sudah-punya-kekasih-

yang-setia-menemani/ 
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 | Sugesti  dalam Gambar 
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 Kisah Inspiratif 

 Ayam Jantan dan Matahari 

 
Pada zaman dahulu ketika bumi masih sangat 

muda, matahari bersinar dengan amat cerah. Ia 

memancarkan seluruh cahayanya untuk 

menerangi bumi, "Aku akan bersinar dengan 

indah, agar kalian bisa melihat seisi dunia ini 

dengan jelas," pikir Matahari saat melihat 

semua makhluk bumi yang sedang 

beraktivitas. Matahari sangat senang 

memperhatik an makhluk-makhluk bumi. Ia 

senang melihat manusia yang saling menyapa 

dan burung-burung yang beterbangan di atas 

awan. Ia juga sangat senang karena selalu 

dikelilingi oleh bumi dan planet-planet lainnya. Matahari pun melakukan tugasnya dengan amat 

bahagia, tanpa merasa berat hati. Musim kemarau pun tiba. Semua makhluk hidup, termasuk para 

binatang, mulai mengeluh karena matahari bersinar terlalu terang. "Andai matahari tidak bersinar 

setiap hari, pasti kita tidak akan kepanasan." ujar seekor burung kepada temannya. "Iya, benar. Aku 

juga sangat berharap agar matahari tidak bersinar lagi, supaya kita bisa beristirahat," sahut 

temannya. Rupanya percakapan mereka terdengar oleh matahari. Namun, matahari tidak langsung 

marah. Ia mengira dua burung tersebut hanya bercanda. Hingga pada suatu ketika, matahari menjadi 

marah. Ternyata tidak hanya burung yang ingin ia tidak bersinar lagi. tetapi semua binatang juga 

menginginkan hal yang sama. Akhirnya, matahari memutuskan untuk tidak bersinar lagi. Para 

binatang merasa senang karena mereka tidak kepanasan. Cuaca pun menjadi sejuk. Tapi, lama-

kelamaan para binatang menjadi sedih. Mereka tidak bisa melihat karena dunia menjadi gelap. 

Mereka juga kelaparan karena tidak ada lagi makanan. Semua tumbuhan sudah mati. Para binatang 

pun mengirim Singa, sang raja hutan, untuk meminta kepada matahari agar kembali bersinar. 

Namun, Matahari masih marah. Ia  menolak permintaan singa. Semakin hari, para binatang semakin 

resah. Hingga akhirnya, seekor ayam jantan yang gagah berani menemui matahari. "Wahai 

matahari, aku memohon dengan hormat kepadamu agar kau kembali bersinar. Kami makhluk bumi, 

sangat membutuhkanmu. Kami tidak bisa melihat keindahan dunia tanpa sinarmu. Kasihanilah 

kami, para binatang kecil. Kami akan menjadi mangsa binatang buas, karena kami tak bisa melihat 

dalam kegelapan dan tidak bisa bersembunyi. Tolonglah kami, matahari," pinta ayam jantan dengan 

memelas. Mendengar perkataan ayam jantan, matahari merasa iba. Matahari pun kembali bersinar. 

Semua binatang bersorak gembira, terutama si ayam jantan. Saking bahagianya, ia selalu 

menyambut kehadiran matahari dengan suara yang merdu. Sobat Souja, Hikmah yang bisa diambil 

melalui cerita tersebut adalah hargailah usaha orang yang menyayangimu, apalagi jika usahanya 

sebagai bentuk cara membuatmu untuk behagia.  

 

Sumber : https://soulofjakarta.com/index.php?modul=kisah-inspiratif-ayam-jantan-dan-

matahari.html&kat=28&id=MTU3NTU= 

 | Metaphore 
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SEJARAH PERKEMBANGAN  
JAM TANGAN FASHION 

 

Istilah kata jam tangan telah digunakan pada abad ke -14, yang berasal dari bahasa latin yaitu “cloccoa’. 

Berikut adalah perkembangan jam tangan dari waktu ke waktu. 

jam matahari 

 
Jam tertua yang disebut jam sundial atau jam matahari. Jam 
matahari pertama kali dipakai sekitar 3.500 sebelum masehi. 
Jam ini menunjukan waktu berdasar  posisi matahari, caranya 
yaitu dengan memanfaatkan bayangan yang jatuh pada 
permukaan datar yang kemudian ditandai dengan jam-jam dalam 
satu hari. Hebat bukan? meskipun belum ada teknol  ogi maju, 
orang sudah bisa berpikiran cerdik seperti itu. 

kalender-obelisk 

 
Masayarakat Mesir pada tahun 5.000-6.000 tahun yang lalu 
mengukur waktu dan membuat kalender dengan menggunakan 
obelisk. 
 
 
 

 

SEJARAH JAM TANGAN DAN PERKEMBANGANNYA 

 

Pada jama dahulu sebelum ada teknologi orang membedakan waktu hanya siang dan malam, yaitu dengan 

cara melihat matahari. Namun jika cuaca tidak mendukung seperti hujan, mendung bagaimana orang jaman 

dahulu mengetahui waktu? Dan orang-orang di jaman dahulu ternyata bisa menentukan waktu dengan 

akurat dan pas. Pada artikel ini akan kami bahas sejarah jam tangan dan perkembangannya. 

 | Kolom Techno 
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jam-pasir-pertama-didunia 

 
Jam Pasir pertama kali muncul sekitar 1400SM, hal ini disimpulkan 
dari ditemukannya sebuah benda di kuburan Amenhoterp I, 
peninggalannya berupa bejana kecil berisi air yang mempunyai lubang 
di bagian bawahnya yang berguna untuk meneteskan air.  
jam-air-pertama-diduniaOrang mesir memang terkenal dengan 
kebudayaan dan intelektual yang tinggi di banding dengan msayarakat 
di tempat lain. Jam air ditemukan di Mesir dan diberi nama clepsydra 

(kleph-sur-druh), pada tahun 1400 
Sebelum Masehi. 

jam-gajah 

Perkembangan dari jam air, di Al-jaziri (1136-1206) diciptakan jam air yang 
berbentuk gajah dan dapat mengeluarkan suara di tiap jam.  
 
 

jam-tangan-digital-pertama 

 
Seiring perkembangan jaman ,pada tahun 1950-an Jam digital pertama kali di 
ciptakan oleh The Hamilton Watch Co of Lancaster, Pennsylvania, inilah 
perusahaan yang pertama kali membuat jam elektrik/digital. 
Setelah itu munculah beberapa merk Jam Tangan yang terkenal sampai saat 
ini, diantaranya yaitu 
Rolex 
 

jam-tangan-rolex-james-bond 

Jam Rolex adalah salah satu merk yang sangat terkenal di dunia, jam 
tangan ini menjadi sangat terkenal ketika kemunculan film James Bond 
007 ‘On Her Majesty’s Secret Service’ pada tahun 1969. Dalam sebuah 
adegan, Bond yang diperankan oleh George Lazenby memakai jam rolex 
oyster dalam berbagai aksinya. Karena sangat diminati, dibuatlah jam 
tangan rolex yang didisain khusus untuk wanita yang dikenal dengan 
Rolex Oyster Datejust Lady yang terbuat dari stainless steel dengan dua 
tombol datejust, bertahtakan berlian, dan tahan air.  
 

Shock merupakan merk terkenal lainnya didunia. Jam tangan Gshock ini adalah pabrikan dari Casio. 
debutnya dimulai pada tahun 1983 dan hingga saat ini jam tangan Gshock sangat digemari oleh kalangan 
artis holywood. Seiring banyak peminatnya, Casio memproduksi Baby G sebagai pendamping Gshock 
 
Di jaman kehidupan modern ini, jam tangan telah menjadi assesoris penting dalam kegiatan sehari hari 
kehidupan semua orang. Ketika teknologi belum secanggih jaman sekarang, Jam tangan merupakahn satu 
satunya alat penunjuk waktu paling efisien di tengah sibuknya kegiatan sehari-hari. Meskipun sekarang 
sudah ada gadget untuk menunjukkan waktu, tetap saja peran jam tangan tidak bisa tergeserkan. Baik pria 
maupun wanita memerlukan assesoris jam tangan untuk tampil lebih rapi dan elegant di depan umum, 
terutama dengan menggunakan jam tangan branded dan jam tangan original. Mari kita simak berbagai apa 
manfaat, kegunaan dan keuntungan menggunakan jam tangan : 
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1.Penunjuk Waktu yang Efisien 
 
Meskipun sekarang sudah ada gadget untuk menunjukkan waktu, peran jam tangan sebagai penunjuk 
waktu paling efisien tidak dapat di geserkan. Kita dapat lebih cepat mengecek waktu dengan jam tangan 
tanpa harus mengeluarkan gadget dari dalam saku terlebih dahulu. 
 
2.Penampilan lebih elegant 
 
Sekarang penilaian terhadap orang lain biasanya pertama di lihat dari penampilan dan kerapian orang 
tersebut. Dengan menggunakan jam tangan, seseorang akan tampak lebih rapi, lebih elegant di mata 
orang lain. Seseorang yang menggunakan jam tangan akan terlihat memiliki kesibukan tersendiri. 
 
3.Status sosial lebih tinggi 
 
Dengan menggunakan jam tangan original, jam tangan branded, atau jam tangan mahal seseorang akan 
terlihat lebih tinggi derajatnya di antara orang lain. 
 
4.Meningkatkan kepercayaan diri 
 
Tampil dengan kerapian dan jam tangan original membuat anda tampil lebih percaya diri dan bersemangat 
di aktivitas sehari-hari. 
 
5.Mengatur waktu lebih teratur 
 
Dengan menggunakan jam tangan, anda akan lebih teratur mengecek waktu sehingga lebih mudah dan 
terbiasa dalam mengatur waktu untuk aktivitas sehari-hari. 

 
Anda pemakai jam tangan? 
Anda penggemar jam 
tangan? Apakah anda 
memakai jam skedar 
penunjuk waktu? Apakah 
anda memakai jam tangan 
sebagai pelengkap fashion 
anda? Tanpa kita 
sadari,jam tangan bukan 
skekedar penunjuk 
waktu,melainkan pelengkap 
fashion,bahkan menjadi 
petunjuk "kelas" golongan 
seseorang yang 
memakainya. 
Nah,kali ini kita coba 
mengungkap sejarah dari 
jam tangan itu sendiri . 
 

Jam automatic pertama kali diciptaan Abraham Perrelet 1780. 
Jam kantung pertama kali diciptakan oleh Peter Henlein di Jerman tahun 1524. 
Begitu banyak kekurangan dari jam kantung pertama ini, baik dari sisi berat dan pengoperasiannya yang 
rumit membuatnya menjadi tidaklah praktis digunakan sebagai jam kantung. 
Mesin yang digunakan masih terbuat dari besi biasa, yang dikemudian hari mengalami kemajuan 
menggunakan kuningan. 
Selain itu pada jam kantung pertama ini belum terdapat balance spring dan sangat tidak akurat. Jam ini 
hanya memiliki satu jarum yaitu jam dan harus diputar dua kali dalam sehari, tetapi disamping semua 
kekurangan itu, hal ini merupakan sebuah inovasi dan kemajuan yang sangat pesat pada jamannya. 
Dikemudian hari penemuan besar di jaman itu adalah per spiral yang bentuknya melingkar seperti obat 
nyamuk bakar yang memungkinkan penyimpanan energi yang lebih lama untuk menggerakkan jam, yang 
juga memungkinkan penurunan secara drastis berat dari jam. 
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Bentuk jam menjadi populer pada tahun 1600-an 
dengan ada bentuk-bentuk binatang atau objek 
lain, tetapi tema 
keagamaan menjadi hal 
yang populer. 
Walaupun mengalami 
beberapa kemajuan, tetapi 
jam masih lebih dianggap 
sebagai perhiasaan pada 
masa itu. 
Tahun 1704 batu rubi untuk 
pertama kali digunakan 
dalam mesin jam dalam 
upaya untuk meningkatkan 
ketepatan waktunya. 
Tahun 1780 enamel (lapisan 
cat/porselen) digunakan pada 
plat permukaan tampilan jam 
(dial) sehingga membuatnya lebih mudah telihat pada kondisi 
minim cahaya. 
Pada tahun 1780 mesin automatis (energi pada per terisi secara otomatis tanpa harus diputar secara 
manual)diciptakan oleh Abraham Perrelet (merk Perrelet hingga sekarang masih ada) tapi oleh Thomas 
Prest dipatenkan di tahun 1820. 
Pada tahun 1809 di Amerika, produsen jam pertama adalah Luther Goddard of Shrewsbury di 
Massachussetts. 
Tahun 1848 Louis Brand membuka tempak kerja jam pertamanya di La Chaux de Fonds yang dikemudian 
hari kita kenal sebagai merk Omega. 
Tetapi perusahaan-perusahaan jam di Amerika lah yang melakukan produksi secara massal ditahun 1850 
seperti Walthan, Elgin dan Hamilton (semua merk ini hingga sekarang masih ada) 
Tahun 1900-an kemajuan pesat dalam ilmu per-logam-an berpengaruh terhadap mutu dari balance spring 
(per rambut) yang merupakan bagian yang sensitif terhadap perubahan temperatur dan posisi yang sangat 
berpengaruh terhadap ketepatan jam. 
Tahun 1905 awal mula Rolex oleh Hans Wilsdorf. 
Tahun 1914 dibuat untuk pertama kali jam tangan dengan alarm 
Tahun 1924 Seiko berdiri di Tokyo. 

SEJARAH JAM TANGAN 

 
1500-an (german); Peter henlein membua arloji saku pertamakali. 
1485; Leonardo d Vinci membuat sketsa penggerak jam 

Awal 1600-an; Arloji makin digemari, modelnya dibentuk seperti 
hewan atau objek lain. Tema-tema religi adalah tema yang paling 
populer. 
1635; penggerak arloji diadaptasi dari jam ke arloji 
1659 – 1675; Christian Huygens menemukan “Remontoire” 
1687; Daniel Quare mematenkan mekanisme pengeluangan 
yang menggunakan bel untuk setiap 1/4 jam dan 1 jam. 
1750; pembuat arloji mulai menggunakan lapisan pada 

permukaan arloji 
1775; Abraham Lous Breguet membangun Toko pembuat jam di 

Paris – Prancis 
1791; J.F. Bautte membangung perusahaan arloji yang nantinya menjadi 

cikal bakal Girard-Perragaux 
1807; Thomas Young menemukan perekam chronograph 
1809; Luther Goddard of Shrewsbury, Massachusetts merupakan manufaktur arloji pertama di Amerika 
1820; Thomas Prest mematenkan arloji penggerak otomatiknya 
1833 Antoine LeCoultre memulai bisnis pembuatan arlojinya yang nantinya berkembang menjadi Jaeger-
LeCoultre 
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1837; Toko Tiffany untuk pertamakalinya dibuka. 
1843; Adrien Philippe mengembangkan arloji dengan penggerak dan pengatur melalui “crown” 
1844; Fungsi Mulai, Berhenti dan reset Chronograph ditemukan oleh Adolph Nicole 
1844; Antoine LeCoultre menemukan millionometre 
1848; Louis Brandt membuka bengkel arlojinya di La Chaux-de-Fonds yang nantinya berkembang menjadi 
perusahaan arloji Omega 
1853; Tissot membuat arloji dua zona waktu yang pertama 
1858; Minerva di dirikan. 
1860; Heuer di dirikan. 
1865; Zenith di dirikan 
1881; Movado di dirikan 
 
1884; Grenwich, Ingris dinyatakan sebagai titik nol meridian dan digunakan sebagai basis zona waktu 
dunia 

1886; Geneva Seal dikembangkan 
1894; Universal Geneve dikembangkan 
1905; Hans Wilsdorf memulai perusahaan arloji Rolex 
1914; Eterna memperkenalkan arloji pertama dengan alarm 
1918; Jepang: Perusahaan arloji Shakosha dibuka yang nantinya berkembang menjadi Citizen di tahun 
1931 
1923; John Harwood adalah yang pertama kali memproduksi massal arloji penggerak otomatik 
1924; Tokyo: Merek Seiko di perkenalkan oleh Kinttaro Hattori 
1926; Rolex memperkenalkan casing tahan air untuk pertama kalinya yang dikenal dengan “Oyster” 
1929; Arloji pertama yang anti magnet dibuat oleh Tissot 
1933; Ingersoll memperkenalkan arloji mickey mouse 
1956; Rolex memperkenalkan arloji pertama yang menampilkan hari dan tanggal 
1957; Hamilton memperkenalkan arloji pertama yang menggunakan tenaga batterai 
1962; Rado memperkenalkan arloji pertama yang tahan gores dan dikenal dengan “Diastar 1″ 
1962; ETA Swis mengembangkan arloji modern bertanaga batterai 
1970; Hamilton mengeluarkan “Pulsar”, arloji digital elektronik yang pertama. 
1972; Longines dan Seiko memperkenalkan LCD (Liquid Crystal Display) 
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1980; Hublot didirikan 
1983; SMH Swiss memperkenalkan merek Swatch 
1985; Swiss Heuer Company merger dengan TAG dan berganti nama menjadi TAG Heuer 
1986; Audemars Piguet memperkenalkan pertama kali penggerak tourbillon 
1991; Franck Muller didirikan 
1999; Casio berinovasi dengan arloji dengan GPS. 
 
SWISS 

 
Begitu hebatnya Swiss dalam memproduksi jam. Sampai-

sampai ada joke di kalangan kolektor arloji tentang negara 
mana penghasil arloji terbesar dunia? Jawabannya sudah 
jelas. Pertama Swiss, kedua Swiss, ketiga Swiss, baru 
keempat Jepang dan kelima Amerika Serikat. 
Jawaban setengah gurauan itu sebenarnya merupakan 
realita. Jam produksi Swiss telah menguasai pasar dunia. 
Setiap berbicara jam, otomatis bicara tentang negeri mini di 
jantung Eropa itu. 
Hampir semua merek kelas dunia seperti Rolex, Vacheron 
Constantin, Wempe, Piaget, Chopard, IWC Audemars 
Piguet, Girard Perregaux, Longines Gucci, Rado, Omega 
hingga Titus menguasai dunia. Semua merek itu sudah 
masyhur yang menempatkan Swiss sebagai negara nomor 
satu di jagat arloji. 
Namun, bukan berarti Swiss yang telah menguasai jam 
dunia itu tidak diintervensi produk luar. Di pasar jam Swiss, 
produksi Amerika Serikat dan Jepang juga berusaha mengail 

kesempatan. Ini tentu tak lepas dari globalisasi ekonomi atau pasar bebas dunia yang membuat pebisnis 
berusaha memanfaatkan sebesar apa pun peluang. 
 
 Fossil, jam tangan yang sangat identik dengan Amerika 
Serikat, kini berusaha menancapkan kukunya di Swiss. 
Bahkan, arloji dari negeri Paman Sam itu membuka gerai 
khusus di beberapa kota di Swiss. 
Di Swiss, jarang ada merek jam yang membuka gerai khusus. 
Toko-toko jam di Swiss menjual berbagai merek. Itulah 
sebabnya, papan merek jam bersaing di setiap plaza jam. 
Tapi, Fossil memilih jalan membuka gerai khusus. 
Toko khusus Fossil itu terletak di kawasan Matkplatz, Basel. Dia 
bersaing dengan toko jam buatan Swiss yang bertebaran di 
sepanjang jalan itu. 
Target jam Fossil adalah para wisatawan yang membanjiri 
Swiss. Ke Basel saja, lebih dari satu juta pelancong per tahun 
yang datang. Sebagian wisatawan adalah pemburu arloji. 
Pasar jam asing di Swiss tidak terlalu banyak. Barang impor ini masih jauh di bawah 5 persen dari market 
share arloji di negeri tersebut. Jam produk Swiss terlalu kuat untuk digoyang. 
Arloji serial produk Fossil yang ditawarkan di lemari display gerai khususnya, berharga 150 hingga 1.000 
CHF (Swiss Franc). Nilai itu setara Rp 1,5 juta hingga Rp 10 juta. Kisaran harga itu yang paling banyak 
dipamerkan. 
Di Swiss rentang harga itu termasuk level menengah. Jam buatan Swiss yang bermain di kisaran ini adalah 
Swatch dan Swiss-Military. 
Merek-merek seperti Rolex, Vacheron Constantin, atau Piaget adalah jam papan atas yang banyak 
bermain di atas CHF 10 ribu atau sekitar Rp 100 juta. 
Jam Jepang juga menyerbu Swiss. Seiko, jam kebanggaan Negeri Sakura itu, cukup gencar beriklan lewat 
media. Sebagai contoh, mereka memasang iklan setengah halaman di harian Handelsblatt, ketika koran 
terkemuka itu menerbitkan edisi khusus rubrik jam. Di iklan itu Seiko memperkenalkan seri Velatura. 
Iklan Seiko ini bersaing dengan jam tuan rumah. Seperti merek Wempe, Franck Muller, dan Kicker-Ticker 
yang memasang satu halaman pada hari yang sama. Seiko sudah membuktikan diri sebagai penantang 

Kekuatan Sugesti | Edisi Februari  2019 
 

51 

 | Kolom Techno 
 



 

 

jam Swiss terdepan. Pada 80-an dengan teknologi quartz mereka sempat tampil sebagai penguasa pasar 
internasional. 
sumber:jawa pos 
 
Arti “T Swiss Made T” 
Mungkin anda pernah menemukan huruf “T” pada plat sebuah arloji, biasanya huruf ini berada di awal dan 
akhir tulisan “swiss made” seperti “T Swiss Made T” tanda ini biasanya ada dibagian bawah plat arloji, 
apakah arti “T” itu?  
Jika anda memiliki arloji yang mencantuman kode-kode tersebut, kita perlu membawa arloji tersebut 
langsung kepada pabriknya jika terjadi sesuatu, misalnya perbaikan, karena penanganan jam-jam dengan 
kode “T” tersebut tidak bisa dilakukan olah ahli jam biasa, karena menyangkut keamanan,dan keterbatasan 
teknologi dari ahli-ahli jam umumnya. 
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| Curshat Pikiran 

Curhat Pikiran 

Pertanyaan : 
Assalamualaikum mas firman, saya suka dengan majalah sugesti. Dan saya 
sudah memiliki buku 10 keajaiban pikiran. Saya mau nanya mas, bagaimana 
dengan berbagai jenis terapi yang banyak saat ini. Ada terapi air, terapi 
energi dsb. Apakah itu semua pikiran? 
Inas-Jakarta, 0811xxxx 
 
Jawaban :  
Waalaikumsalam, terima kasih atas pertanyaannya. Semua terapi-terapi 
yang anda maksud itu sesungguhnya adalah pemberian sugesti kepada 
pikiran manusia. Untuk memahami apa itu sugesti, maka coba baca artikel di 
majalah ini atau di website www.kekuatansugesti.com ya. Bahwa semua 
tulisan, semua bacaan dan semua omongan itu adalah sugesti. Lalu isi 
kepala kita, itu juga adalah sugesti-sugesti yang masuk kedalam pikiran kita 
dari lingkungan. 
 
Pertanyaan : 
Mas firman, saya seorang istri dari suami yang sekrang sedang menganggur. 
Saya membantu dengan berjualan didepan rumah. Saya suka dengan 
channel youtube mas firman yaitu cahaya kehidupan. Yang saya tanyakan, 
kenapa Tuhan memberikan saya situasi yang seperti ini ya mas? saya sudah 
sering shalat malam tapi hidup tetap saja. Mohon pencerahannya 
 
Ibu Sulami-Temanggung, 0817xxxx 
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Jawaban : 
Terima kasih ibu atas pertanyaannya, ibu harus semangat dalam menjalani 
kehidupan. Ibu harus menyadari bahwa ketika ibu mengeluh maka  pasti 
hidup ibu semakin tidak nyaman. Yang harus dilakukan adalah ibu harus 
mengubah setiap pola pikir ibu, mengubah semua yang terbersit di pikiran. 
Karena apa yang terjadi dalam hidup seseorang itu adalah hasil dari 
pikirannya sendiri. Jadi kalau ibu sering shalat malam maka itu baik, tapi 
harus dibarengi dengan mengubah cara berpikir ibu ya. 
 
Pertanyaan : 
Saya mau bertanya, apakah yang dimaksud mas firman di semua artikel 
yang mas dengan kata pikiran adalah pikiran bawah sadar? karena 
sepertinya mas firman tidak pernah menggunakan kata pikiran bawah sadar, 
kenapa ya mas? 
-Indra-085632xxxx 
 
Jawaban : 
Saya sepertinya sudah membuat sebuah video tentang beda antara pikiran 
bawah sadar dan pikiran sadar di channel cahaya kehidupan. Coba deh 
dilihat ya. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu sebenarnya cuma nama 
saja, banyak orang menggunakan istilah pikiran super sadar, pikiran ekstra 
sadar atau nama lainya. Itu semua tidak penting, yang penting adalah isi dari 
pikiran kita 
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