
 







 | Daftar Isi 
 
 
 
 

 

01 
 

Redaksi 
 

Persiapan untuk 
menyambut 
Bulan Ramadhan 
 
 
 
 

04 
 

Catatan Kecil 
 

Puasa Bukan Sekedar 

Tidak Makan dan 

Tidak Minum, 

TAPI INILAH HAKIKAT 

PUASA 
 
 

 

07 
 

Kekuatan Diri 
 

Sebenarnya, Inilah 

Makna “keistimewaan” 

Puasa Ramadhan 
 

 
 
 

10 
 
 

Hipnosis 
 

Self Hipnotis, 

PUASA DAN 

PENGENDALIAN DIRI 
 
 

 

14 
 

Alpha Telepati 
 

Telepati itu Mitos ? 

Baca Penjelasan ini ya 
 
 
 
 

18 
 

Hipnoterapi 
 

Wah ! Ternyata Orang 

Tua Bisa menjadi 

penyebab  

seseorang menjadi 

Gagap Bicara 
 
 

 

23 
 

Inspirasi Tokoh 
 

R. Ay. Hj. Siti Hartinah



 
 
 

34 
 

Motivasi 
 

MotivasiPuasa 
 
 

 

40 
 

Sugesti dalam Gambar 
 
 
 

 

42 
 

Metaphore 
 

Kisah Elang Sombong 

dan Lebah Bijaksana 
 
 
 
 

45 
 

Kolom Techno 
 

Kompor 
 

 | Daftar Isi 
 
 
 

 

50 
 

Dokumentasi 
 
 
 

 

51 
 

Testimoni Peserta AMC 
 
 
 

 

54 
 

Curhat Pikiran 



 

ang biasa tidak shalat, dibulan ini 
menjadi shalat, yang biasa tidak 
berbagi dibulan ini menjadi sering 
berbagi. Acara televisi juga menjadi 

berubah penuh dengan inspirasi 
ketuhanan. Ajaib ya bulan Ramadhan ini? 
tetapi apakah semua itu hanya bertahan di 
bulan Ramadhan ini? Seharusnya sih 
segala perubahan itu menjadi kebiasaan 
baru untuk setahun kedepan ya, seorang 
muslim selepas menjalanan puasa 
Ramadhan Wajib menjadi pribadi yang 
baru ya. 
 
Perubahan sikap setelah melewati bulan 
Ramadhan adalah tujuan dari 
melaksanakan semua ibadah di Bulan 
Ramadhan ini, kondisi sebelum memasuki 
bulan ramadhan seharusnya berbeda 
dengan kondisi setelah melewati bulan 
Ramadhan. Sama halnya dengan sebuah 
mobil yang memasuki tempat cucian mobil, 
yang awalnya kotor seharusnya menjadi 

bersih setelah keluar dari tempat cucian 
mobil itu. 
 
Perubahan ini bisa terjadi kalau selama 
bulan Ramadhan ini, kita semua 
memahami dengan benar makna dari 
Ramadhan, bukan hanya ikut-ikutan saja, 
puasanya karena ikut-ikutan, shalat 
tarawihnya hanya karena tidak enak dilihat 
mertua, lalu ketika hari raya idul fitri tiba ya 
ikut-ikutan lagi merayakannya. 
 
Kalau selama bulan Ramadhan ini hanya 
ikut-ikutan saja, pasti selepas Ramadhan 
tidak akan memberikan efek perubahan 
apapun, tujuan menjadi pribadi yang 
Bertakwa dan kembali ke fitrah mustahil 
terjadi. 
 
Perubahan kehidupan seorang muslim 
setelah Ramadhan bisa dilihat dari 
perilakunya, apakah dia sudah sadar betul 
tentang kekuasaan ALLAH ataukah masih 

tetap tergantung kepada selain 
ALLAH. Ketergantungan 
terhadap apa yang perlu harus 
dilepaskan oleh seorang muslim 
selepas Ramadhan? Ada 3 Hal 
Ketergantungan utama yang 
perlu kita lepaskan sebagai 
seorang muslim. Berikut 
penjelasannya ya. 
 
Pertama, Ketergantungan 
terhadap berbagai Perhitungan. 
Tidak ada perhitungan yang 
menjamin kehidupan manusia, 
misalnya perhitungan tanggal 

lahir, perhitungan hari baik dan 

Tidak terasa ya, bulan Ramadhan tahun ini sudah tinggal menghitung hari. Jika sesuai 
perhitungan maka hanya tersisa beberapa hari lagi kita yang muslim berada di bulan Suci 

Ramadhan ini. Sedih rasanya melepas bulan ini, karena bulan ini adalah bulan yang sangat 
luar biasa, kenapa saya katakan luar biasa? karena dimana-mana banyak orang menjadi 

mendadak baik, yang biasa marah dibulan ini tidak terlihat marah. 

Y 

Persiapan untuk menyambut

Bulan Ramadhan 
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perhitungan posisi rumah dan sebagainya. 
Saat ini masih banyak orang yang sibuk 
dengan mencari perhitungan terhadap 
kondisi hidupnya, sehingga menjadi 
tergantung kepada perhitungan itu. 
Padahal sesungguhnya yang membuat 
perhitungan itu terjadi karena pikirannya 
sendiri. 
 
 
Kedua, Ketergantungan terhadap berbagai 
Ramalan. Apapun bentuknya yang 
namanya Ramalan itu sebenarnya 
hanyalah program sugesti saja terhadap 
pikiran kita, baik itu menggunakan garis 
tangan, menggunakan 
kartu, menggunakan letak 
rumah, menggunakan 
bentuk wajah. Karena 
masa depan seseorang itu 
bukan diramal tapi 
diciptakan. Dalam buku 10 
keajaiban pikiran, saya 
menulis sebuah bab disitu 
bahwa masa depan bukan 
diramal tapi diciptakan. 
Kalau anda masih 
tergantung kepada 
ramalan dan sibuk mencari 
ramalan maka itu artinya 
anda belum menggunakan 
kekuatan ALLAH yang 
sebenarnya. 
 
Ketiga, Ketergantungan terhadap Orang 
Lain. Ketergantungan ketiga ini sering 
sekali tidak terlihat, karena memang kita 
hidup sebagai makhluk sosial. Maksud 
saya adalah ketika anda tergantung 
kepada orang lain dengan menganggap 
orang lain itu sakti, minta air untuk 
didoakan, minta jimat kepada orang lain, 
minta diaktifkan pikiran, minta dibukakan 
mata ketiga/mata batin, minta diisi energi 
dan sejenisnya. Padahal sesungguhnya 
semua orang itu posisinya sama. Kalau 
anda mau memahami ILMU PIKIRAN 
(AMC) dengan benar dan utuh maka pasti 
tidak akan lagi sibuk tergantung kepada 
orang lain, tapi menjadi sepenuhnya 
bergantung kepada ALLAH dengan 
menggunakan fungsi Pikiran dengan 
benar. 

Disisa Ramadhan ini, cobalah untuk benar-
benar melakukan perubahan diri dengan 
seutuhnya. Sehingga anda bisa lepas dari 
ketergantungan terhadap 3 hal tersebut. 
Muslim sejati adalah pribadi-pribadi yang 
mau dan mampu menggunakan Pikirannya 
sendiri, mampu mengisi dan mengelola 
pikirannya untuk digunakan dalam 
menciptakan kebaikan hidupnya. 
 
……Demikianlah Allah menerangkan ayat-
ayat-Nya kepadamu supaya kamu 
berfikir..(QS.Al Baqarah:219) 
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 entu menjadi sia-sia saja jika anda puasa 

tetapi tidak menemukan makna spesial, tidak 

menemukan “rasa” khusus selama menjalani 

ibadah pusa Ramadhan kali ini. Bagi sebagian 

besar orang, puasa seringkali hanya dimaknai dengan 

tidak makan dan tidak minum saja, saya memberi 

istilah puasa seperti ini adalah puasanya anak SD 

(Sekolah Dasar). Coba deh lihat anak SD, tanyakan 

ke mereka tentang puasa, pasti jawabannya ya tidak 

makan dan tidak minum. 

 

Kalau anda sekarang yang sudah dewasa memiliki 

pemahaman bahwa puasa itu hanyalah tidak makan 

dan tidak minum saja maka berarti ilmu anda sama 

dengan anak SD. Kondisi ini yang banyak dialami 

oleh orang yang katanya secara umur sudah dewasa, 

yaitu pemahaman dari jaman anak-anak terus dibawa 

sampai 

dewasa, ilmu yang didapat ketika usia anak-anak 

sama saja dengan ketika dewasa. Jika isi kepala 

anda sama dengan isi kepala waktu anak-anak 

maka namanya anda belum dewasa, tapi hanya 

usianya saja yang bertambah. Seharusnya dengan 

bertambahnya usia maka isi kepala anda juga 

bertambah, ilmu dan pemahaman yang anda 

miliki seharusnya berbeda. Ayo, saatnya dibulan 

yang penuh kebaikan ini kita semua melakukan 

perenungan diri. Apakah pemahaman anda 

sekarang tentang puasa masih sama saja ketika 

dulu masih duduk dibangku sekolah dasar. Kalau 

masih sama maka saatnya anda memaknai puasa 

dengan arti yang lebih dalam, dalam bahasa 

kerennya memaknai apa hakikat puasa 

sesungguhnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Puasa itu Bukan Sekedar Tidak Makan dan Tidak Minum, Tapi Seperti inilah Hakikat 
Puasa Sesungguhnya" Puasa kita di bulan Ramadhan tahun ini sudah melewati separuh 
perjalanan, bagaimana kabar anda selama menjalani puasa tahun ini? saya doakan yang 

setia membaca tulisan saya ini bisa lancar puasanya, tetap sehat dalam menjalaninya 
dan yang terpenting mendapatkan “makna spesial” dari ibadah puasa di tahun ini. 

Amiin. 

T 
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Saya menulis artikel ini selepas shalat subuh, 

ditemani “si aura” sedangkan “si syahrini” masih 

menikmati tidurnya, menikmati sejuknya udara pagi 

sambil mendengar sayup-sayup lantunan ayat suci 

Al-Quran. Kata PUASA, berasal dari istilah jawa 

yaitu PASA yang artinya adalah “mengekang”, 

“menahan diri”. Istilah PASA ini selaras dengan 

istilah Bahasa Arab yaitu “shaum” atau “shiyam”. 

Dari makna asal kata ini maka terlihat bahwa Puasa 

itu sesungguhnya tidak berhubungan langsung 

dengan makan dan minum, tapi berkaitan kepada 

“menahan diri” atau bahasa saya sih “pengendalian 

diri”. Tentu seharusnya setiap saat, setiap waktu kita 

semua harus melakukan pengendalian diri, tidak 

hanya di dalam bulan ini saja. Jadi setiap saat 

seharusnya semua orang melakukan PUASA. 

Dengan melakukan puasa yang baik dan benar maka 

PASTI hidupnya 

menjadi baik dan 

benar juga, kalau 

ada orang yang 

mengatakan 

“saya sudah 

puasa tapi 

percuma saja, 

hidup tetap begini 

saja”, maka pasti 

orang ini tidak 

memahami 

hakikat puasa 

yang 

sesungguhnya. 

Kalau ada yang 

mengatakan 

selama puasa itu 

tidak melakukan 

aktivitas yang berlebih karena lapar dan haus maka 

ini juga pasti kurang benar memaknai puasanya. 

Saya sendiri membuktikan meskipun PUASA tetap 

bisa memberikan kelas AMC Reguler, Privat dan 

Platinum AMC bahkan juga aktivitas saya lainnya di 

kampus juga di kantor. 

 

PUASA adalah pengendalian diri, dan pengendalian 

diri kuncinya ada di Pengendalian Pikiran. Sehingga 

jika ingin paham secara benar hakikat puasa maka 

harus paham dulu PIKIRAN, percuma saja ketika 

tahu apa itu rukun-rukun puasa dan tahu ayat-ayat 

tentang puasa tetapi tidak paham PIKIRAN maka 

pasti PUASA nya menjadi hambar. Karena 

PUASA nya seolah hanya menggugurkan 

kewajiban saja, yaitu tidak makan dan tidak 

minum selepas adzan subuh sampai waktu adzan 

maghrib.  
 

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan 

kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan 

kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian 

bertakwa (Q.S al-Baqoroh:183). 

Renungkanlah, selama usia hidup kita, sudah 

berapa kali kita benar-benar puasa? atau 

sepanjang hidup ini kita hanya puasa seperti 

puasanya anak SD. Puasa bukan sekedar tidak 

makan dan tidak minum saja, puasa adalah bentuk 

dari mengendalikan pikiran supaya pikiran bisa 

bekerja kepada hal-hal yang membuat hidup 

penuh kebaikan dan kesuksesan (manusia 

bertakwa).
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idak terasa, seperti baru saja meninggalkan 
Ramadhan tahun kemarin, seperti baru saja 
melalui Idul Fitri, ini sudah kembali bertemu 
dengan bulan penuh “inspirasi”, bulan penuh 

“ilmu”. Yaitu bulan suci Ramadhan. Apakah makna 
puasa yang wajib kita lakukan di bulan ini? apakah 
hanya menahan lapar dan haus saja? 
Sesungguhnya Ada makna “istimewa” dalam 
ibadah puasa Ramadhan itu.  
 
Saya mencoba mengulas keistimewaan puasa 
Ramadhan dari sisi “AMC”, seperti sering saya tulis 
dan sudah dibuktikan oleh teman-teman alumni 
AMC, bahwa AMC adalah satu-satunya metode 
untuk mengenali, mengontrol dan memaksimalkan 
Pikiran. Sedangkan pikiran adalah sumber dari 
“pengontrol” diri, pikiran adalah tempatnya sugesti-

sugestu yang saling berperan dalam mengontrol 
diri. Bagaimana sugesti itu bekerja di pikiran maka 
silahkan membaca di  www.kekuatansugesti.com. 
Menahan lapar dan haus juga menahan 
berhubungan suami istri di siang hari juga bagian 
dari program pikiran. Ketika kita menanamkan 
perintah kepada pikiran kita untuk menahan lapar, 
untuk tidak makan sejak waktu subuh sampai waktu 
maghrib maka secara otomatis pikiran kita 
“mengatur” semua organ ditubuh kita untuk 
menyesuaikan diri supaya tetap kuat menjalankan 
puasa. 
 
Ibadah puasa Ramadhan sebenarnya adalah 
bentuk penerapan “metode AMC” untuk 
membiasakan diri mengontrol Pikiran, untuk 
mengontrol diri, untuk menyadarkan kita bahwa diri 
kita semua, saya dan anda sebenarnya diberikan 
hak sebagai “pengatur” oleh Tuhan. Hak untuk 
mengatur diri, hak untuk memimpin diri, hak untuk 
menentukan sendiri kualitas hidup kita. Karena itu 
diistilahkan bahwa diri manusia itu adalah “khalifah” 
dan ada hadist dari Rasulullah SAW ““Kalian semua 
adalah pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai 
pertanggung jawaban atas yang dipimpin”. Kita 
perlu menyadari sepenuhnya bawa diri kita adalah 
pemimpin, pemimpin bagi diri kita sendiri. 
Bagaimana kita mau memimpin diri jika belum 
“sadar” bahwa diri kita memiliki hak memimpin diri 
? 

Tadi..Dalam perjalanan pulang dari memberikan kelas privat AMC, dimobil saya 

mendengarkan radio yang “kebetulan” mensiarkan pengumuman tentang hasil sidang itsbat 

dari departemen agama mengenai keputusan tanggal 1 Ramadhan 1437 H, yang sudah 

dipastikan mulai malam ini. Artinya besok pagi, senin tanggal 6 juni 2016, bagi umat   

muslim yang beriman sudah mulai melaksanakan ibadah puasa. 

T 
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Karena itulah dengan melakukan 
puasa Ramadhan, seharusnya kita 
menumbuhkan kesadaran diri 
bahwa diri kita pemimpin. Bulan 
Ramadhan sebenarnya adalah 
bulan “training” bagi setiap insan, 
bagi setiap pribadi untuk 
menyadari dirinya pemimpin, lalu 
sebagai pemimpin mampu 
mengendalikan dirinya dengan 
benar, mengendalikan lapar, haus, 
berkata jelek dan berhubungan 
suami istri. Ketika diluar 
Ramadhan bisa bebas makan dan 
minum kapan saja, maka di bulan 
ini kita sebagai pemimpin diri dilatih 
untuk mengendalikan diri, 
mengontrol pikiran kita supaya 
patuh kepada kita. Sesungguhnya 
makna “istimewa” tersebut jika 
dipahami dan dilakukan oleh setiap 
muslim yang berpuasa di bulan 
Ramadhan ini, maka tujuan puasa pastilah terwujud 
yaitu sebagai pembentuk manusia yang sejati, yaitu 
manusia yang bertakwa. 
 
Yang biasanya malam hari, bisa santai, menonton 
tv. Maka di bulan ini harus dikendalikan, diubah 
menjadai shalat tarawih dan tadarus Alquran. 
Maka, cobalah melewati puasa Ramadahan tahun 
ini dengan memahami dan menerapkan makna 

istimewa ini, sebagai bulan untuk training untuk 
melatih kesadaran kita sebagai “pemimpin” diri. 
Karena sesungguhnya Tuhan sudah memberikan 
hak penuh kepada diri kita sebagai pemimpin dan 
pengatur dalam kehidupan kita. Selamat 
menjalankan ibadah Puasa, sahabat-sahabatku. 
Jadikan bulan Ramadhan ini benar-benar bulan 
yang membuat kita berubah, membuat kita 
nantinya setelah melewati 30 hari  Ramadhan 
menjadi pribadi-pribadi yang mampu menyadari 
kekuatan diri seutuhnya. 
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adi keluar kata “self hipnosis” 

ya, ngomongin self hipnosis 

kalau diartikan secara bahasa 

adalah menghipnosis diri sendiri. 

Tapi, banyak orang yang salah dalam 

memaknai kata self hipnosis, bahkan 

ada beberapa buku yang juga keliru 

dalam memberikan makna self 

hipnosis. Saya coba ulas secara 

singkat ya di artikel ini. 

 

Self-Hipnosis, terdiri dari dua kata 

yaitu “self” dan “hipnosis/hypnosis”, 

jika diartikan perkatanya maka self-

artinya diri sendiri, 

dan “hypnosis 

artinya kondisi 

dimana seseorang 

sedang dalam 

santai. Sehingga 

jika diartikan 

secara menyeluruh 

makna dari “self 

hipnosis/self 

hypnosis” adalah 

sebuah tindakan 

untuk membuat diri 

sendiri berada 

dalam kondisi santai. Tentu setiap 

hari anda pasti bisa untuk berada 

dalam kondisi santai, saat sedang 

minum kopi, saat sedang duduk 

depan rumah, saat sedang menonton 

televisi. Hampir semuanya adalah 

dalam kondisi santai. Kondisi santai 

tersebut dibuat sendiri oleh diri kita, 

artinya semua orang bisa dengan 

mudah melakukan self hipnosis, kan 

tinggal bicara aja “aku mau nyantai 

dulu sambil ngopi”, beres kan hehe. 

Mudah ya.  

 

Puasa ramadhan tahun ini sudah sampai di hari ke-7, tentu anda yang beragama islam 

menjalankan puasa dengan penuh kesungguhan ya. Puasa dengan sungguh-sungguh itu 

berbeda dengan puasa kebanyakan orang yang hanya sibuk menahan lapar dan haus saja. 

Memang sih secara kasat mata yang namanya puasa adalah menahan lapar dan haus saja. 

tapi sebenarnya ada proses “self hipnosis” didalam puasa itu.. 

J 

| Hipnosis 
 

Self Hipnotis, 
 



Saat kita bicara untuk santai maka itu 

adalah bentuk pengendalian diri, 

mengendalikan diri untuk selalu 

dalam situasi santai dan nyaman saja. 

Mengendalikan diri itu harus dimulai 

dengan mengendalikan pikiran. Jadi 

self hipnosis adalah bentuk dari 

pengendalian diri. Diperlukan 

pemahaman yang benar dan utuh 

tentang Hipnosis supaya paham 

bahwa sebenarnya self hipnosis itu 

adalah tindakan atau serangkaian 

kegiatan untuk menyuruh diri supaya 

santai. Sehingga tidak harus self 

hipnosis itu dilakukan dengan duduk 

bersila, dengan berbaring atau pejam 

mata. Ketika anda menyuruh diri 

untuk santai itu ya sudah self 

hipnosis. Seringkali banyak orang 

yang mengikuti kelas AMC (Alpha 

Mind Control) itu kaget, karena 

pemahaman yang mereka ketahui 

selama ini tentang self hipnosis itu 

salah, akibatnya mereka tidak pernah 

menyadari bahwa sebenarnya setiap 

haris juga melakukan self hipnosis.  

 

Lalu apa kaitannya 

dengan PUASA. Oke 

coba pahami 

penjelasan berikut 

ini ya. Ketika anda 

di sore hari waktu 

puasa biasanya 

sekitar jam 2-4 , 

sudah terasa lelah 

dan mungkin lemes 

ya. hehe..Nah saat 

itulah peran 

pengendalian diri  

menjadi penting 

untuk menyuruh 

tubuh supaya santai 

dan tetap kuat dalam menjalani puasa 

seharian. Pasti anda akan berkata ke 

dirinya “ayo yang kuat sebentar lagi 

adzan maghrib”. Nah proses berkata 

ke diri sendiri, itu kan namanya 

menyuruh diri ya. Berarti sudah self 

hipnosis. Berpuasa berarti menjadi 

ajang untuk latihan self hipnosis 

dengan benar. Mengendalikan diri 

untuk tidak marah, mengendalikan 

diri untuk tidak bergunjing dan 

mengendalikan diri untuk hanya 

berbuat baik. Sehingga dengan 

berpuasa maka sama saja kita sedang 

melakukan self hipnosis seharian. 

 

Jadi anda tidak perlu lagi bingung 

dengan pengertian self hipnosis, 

meskipun banyak artikel, banyak 

informasi dan pengetahuan tentang 

self hipnosis/self hipnotis diluar sana 

yang seakan-akan susah dan 

membingungkan. Selamat berpuasa, 

lakukan self hipnosis yang utuh 

sebulan ini, sehingga goalnya mampu 

melakukan pengendalian diri yang 

sempurna. 
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ersenyum ketika membaca pesan seperti 
itu, tersenyum karena memang faktanya 
banyak orang yang menggap bahwa hal-

hal yang selama ini dianggap aneh itu 
merupakan mitos belaka, contohnya telepati. 
Persepsi seperti ini muncul di tengah 
masyarakat karena banyak cerita tentang 
telepati yang dibuat berlebihan, didukung lagi 
oleh pertunjukan sulap yang menyebut atraksi 
telepati. Padahal apa yang disebut atraksi 
telepati dalam pertunjukan sulap itu semua 
cuma trik belaka atau gimmick, namun 
masyarakat sudah menganggapnya seperti 
realita.  
 

Telepati sesungguhnya adalah fitur atau 
kemampuan semua manusia, manusia yang 
masih bernafas. Tapi tidak semua manusia 
menyadari fitur ini sebagai anugerah Tuhan 
kepada setiap manusia. Sama seperti anda 
punya handphone bagus tapi tidak menyadari 
fitur dari handphone itu. Seseorang tidak 
menyadari kekuatan dirinya karena selama ini 
tidak mengenali fungsi diri dengan benar, 
banyak orang sibuk melihat orang lain sehingga 
menjadi terpana dengan kehidupan orang lain. 
Misalnya, ketika mau naik jabatan, mau menjual 
rumah dsb lalu datang ke orang lain yang 
dianggap supranatural, dianggap orang pinter 
untuk minta bantuan supaya mempengaruhi 

orang lain. Lalu ketika 
tujuannya itu berhasil, 

lantas menggap 
orang yang dimintai 
tolong itu sakti, 
padahal yang 
membuat tujuan 
itu terjadi adalah 
kekuatan pikiran 
kita sendiri. 
 
Dalam sesi di 
setiap kelas AMC 
(Alpha Mind 
Control), saya 
selalu membawa 
peserta untuk 

memunculkan 
kesadaran bahwa 

sesungguhnya 
semua manusia itu 

“mas firman, telepati itu bukannya hanya mitos saja mas. Hanya ada di 
cerita-cerita fiksi”, tulisan sebuah inbox yang masuk ke akun facebook saya. 
Bukan hanya satu orang saja yang bertanya seperti ini, ada banyak orang 

yang juga beranggapan seperti itu. 

T 

| Alpha Telepat 

Telepati itu Mitos ? 

Baca Penjelasan ini ya 
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memiliki fitur yang sama, jadi tidak ada yang 
memiliki kelebihan ilmu pelet untuk 
mempengaruhi orang dan sebagainya. Karena 
kemampuan telepati sudah dimiliki oleh semua 
orang dan sudah ada sejak kita lahir ke muka 
bumi ini, bahkan anda pun sering menggunakan 
kekuatan telepati ini tanpa disadari. Contohnya 
ketika merindukan seseorang lalu orang itu 
telepon, ketika ngomongin teman kemudian tiba-
tiba teman itu datang, dsb. 
 
Peristiwa-peristiwa semacam itu adalah contoh 
dari kemampuan telepati seseorang, tapi tidak 
disadari dan tidak paham bagaimana rumusnya 
sehingga bisa diulangi lagi. Tujuan saya 
membuat metode Alpha Telepati adalah untuk 
menyadarkan banyak orang bahwa semua 
manusia itu memiliki kemampuan itu dan bisa 
menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. 
Alpha telepati merupakan rumusan-rumusan 
yang menjelaskan bagaiana telepati itu bekerja 
dan bagaimana telepati itu bisa digunakan. 
Fungsi utama dari alpha telepati adalah untuk 
mempengaruhi orang lain, mempengaruhi disini 
untuk tujuan apapun, untuk mempengaruhi 
atasan, untuk membuat suami/istri kembali, 
untuk mendidik anak tanpa marah, untuk 
menagih hutang, untuk memperlaris usaha dan 
sebagainya. 
Saya bisa tegaskan bahwa manusia disebut 
manusia modern ketika dia mampu 
menggunakan kekuatan pikirannya dengan 
benar, manusia disebut maju ketika dia sadar 
bahwa dirinya mampu memanfaatkan fitur-fitur 
dalam dirinya khusunya kemampuan Telepati. 
Dengan adanya buku Alpha Telepati maka anda 

menjadi lebih mudah untuk mengenali 
kekuatan telepati dalam diri sehingga 

bisa digunakan untuk mencapai 
segala keinginan. Kalau ada orang 
yang menganggap telepati itu 
mitos, maka sebaiknya orang 
tersebut membaca tentang telepati 
dari sumber yang tepat yaitu di web 
ini alphatelepati.com dan buku 
Alpha telepati. Tuhan sudah 
memberikan PIKIRAN kepada 
manusia maka sudah sewajibnya 
semua manusia memanfaatkan 
kekuatan Pikirannya untuk 
kebaikan hidupnya 
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Santet dan Guna-Guna, mungkin bagi sebagian orang dua istilah ini terkesan menakutkan 

ya, karena memang selama ini dua istilah ini yang dihembuskan untuk masuk ke pikiran 

masyrakat Indonesia, selama in memang santet dan guna-guna sangat dikenal di Indonesia, 

dikenal sebagai sebuah “ilmu” yang digunakan untuk membuat orang yang dituju menjadi 

sakit dan selalu teringat kepada orang yang mengirimkan.  

 
alau santet pasti persepsinya lebih ke masalah penyakit, sedangkan kalau guna-
guna biasanya lebih dekat persepsinya ke masalah asmara, masalah pekerjaan, 
masalah merusak rumah tangga, ya kan? Saya menulis artikel ini, karena kemarin 
saya bertemu dengan “kasus” yang berkaitan dengan dua hal ini, santet dan guna-

guna.Kemarin saya ada peserta privat AMC,seorang bapak yang merupakan salah satu 
pejabat di kota Malang, diselang kelas Alpha Mind Control (AMC), bapak ini cerita bahwa 
dia memiliki seorang saudara perempuan yang sudah sebulan ini susah untuk bangun dan 
lebih senang berdiam diri dikamar, disuruh makan juga susah, menurut bapak ini ketika 
dibawa ke dokter diseputaran malang, dokter bilang tidak menemukan apapun sakitnya 
ketika memeriksa. Lalu dibawalah saudaranya ini ke pemuka agama dan alternatif ya bisa 
disebut paranormal, nah menurut lima orang yang ditemui mengatakan kalau saudaranya 
ini kena santet dan diguna-guna oleh seseorang sehingga jadi seperti ini. Untuk membantu 

maka harus melakukan berbagai ritual.  
 
Ketika mendengar penjelasan dari bapak ini, 
saya pun meminta waktu untuk bertemu setelah 
kelas privat selesai, bapak ini menyetujuinya 
karena memang ingin membantu saudaranya. 
Saya pun meminta waktu berdua saja dengan 
saudaranya, dia perempuan cantik (menurut 
saya) usianya 26 tahun, saya diijinkan untuk 
masuk kekamarnya. Saya mendekati dan 
mengajak “ngobrol” dari hati ke hati dengan mbak 
satu ini. Saya dekati, dia pertama sedikit 
menolak, lalu saya hanya bilang “saya kesini 
cuma mau menunjukkan sesuatu ke diri mbak, 
boleh?”. Mbak ini bertanya ke saya, “apa mas?”, 
dari suaranya saya tahu bahwa mbak ini 

sebenarnya tidak apa-apa, karena suaranya masih merdu hehe.  
 
Saya lalu katakan ke mbk ini, “mbak cantik, coba deh lihat ke cermin itu”, nah dia mulai 
tersenyum ke saya, lalu saya mulai bisa ngobrol lebih nyaman dengan dia, sampai dia 
cerita kalau dia ditinggal nikah oleh kekasihnya, padahal dia sudah sayang banget, bahkan 
kekasihnya itu sudah berjanji mau menikahi tahun ini, tapi kenyatannya kekasihnya malah 
memilih pilihan orang tuanya. Aha, dari sini saya mendapat sebuah informasi bahwa 
penyebab mbak ini berdiam diri selama sebulan ini adalah karena “patah hati”,  
 

K 

 | Hipnoterapi 
 

Katanya Kena Santet dan Guna-Guna 

……
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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?  



 

 

bukan karena santet dan guna-guna 
seperti yang dijelaskan oleh pemuka 
agama dan paranormal itu. 
Saya coba memodifikasi pikiran 
mbak ini, saya puji dia,bahwa dia 
cantik dan menjadi sebuah kerugian 
besar bagi kekasihnya yang 
meninggalkan dia, lalu saya coba 
memberi sugesti kedia, bahwa inilah 
bukti Maha Baiknya Tuhan, dengan 
menggagalkan pernikahan dirinya 
dengan kekasihnya, sebab Tuhan 
mau mengganti dengan seorang pria 
yang jauh lebih bertanggung jawab, 
mbak ini setelah 45 menit curhat, akhirnya bisa kembali senyum dengan lebih lebar. 
 
Dan, mbak ini mau keluar kamar menemui bapak tadi yang saudaranya dengan 
memeluknya. Mbak ini bilang ke saya, “makasih mas firman, baru mas yang memuji saya 
seperti tadi dan saya merasa hidup lagi”. 

  
Saya jelaskan kepada bapak 
peserta privat AMC itu, Kita 
kadang terlalu menggunakan 
logika yang mistis dan malas 
untuk berpikir secara ilmiah, 
sehingga langsung 
menganggap sesuatu kondisi 
yang “tidak wajar” langsung 
dianggap dibuat oleh orang 
dengan jalan mistis, padahal 
sebenarnya hanya masalah 
PIKIRAN 
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R. Ay. Hj. Siti Hartinah
iografi Raden Ayu Siti Hartinah (lahir di 
Desa Jaten, Surakarta, Jawa Tengah, 
23 Agustus 1923 – meninggal di Jakarta, 

28 April 1996 pada umur 72 tahun) adalah istri 
Presiden Indonesia kedua, Jenderal Besar 
Purnawirawan Soeharto. Siti Hartinah, yang 
sehari-hari dipanggil Ibu Tien Soeharto 
merupakan anak kedua pasangan KPH 
Soemoharjomo dan Raden Ayu Hatmanti 
Hatmohoedojo. Ia merupakan canggah 
Mangkunagara III dari garis ibu. Tien menikah 
dengan Soeharto pada tanggal 26 Desember 
1947 di Surakarta. Siti kemudian dianugerahi 
gelar pahlawan nasional Indonesia tak lama 
setelah kematiannya.  
 
Masa kecil dan pendidikan 
Waktu kecil, hidupnya berpindah-pindah 
mengikuti penempatan tugas bapaknya 
sebagai pamong praja, mulai dari Klaten ke 
Jumapolo, lalu ke Matesih, Solo, dan Kerjo. Ia 
juga sempat diadopsi oleh teman bapaknya, 
Abdul Rachman, namun karena sakit-sakitan, 
dikembalikan ke keluarga asal.  
 
Terkait pendidikan, Siti Hardianti mengaku 
hanya mengikuti Sekolah Dasar Dua Tahun 
(Ongko Loro), namun sebenarnya masih 
mengikuti HIS Siswo hingga tahun 1933. 
Sambil sekolah, ia ikut les membatik dan 
mengetik. Saat tentara Jepang datang, ia ikut 
serta dalam Barisan Pemuda Putri di bawah 
Fujinkai. Setelah kemerdekaan, Barisan 
Pemuda Putri ini menjadi Laskar Putri 
Indonesia, di mana ia menjadi salah satu 
pelopornya. Ia ikut serta membantu perang 
kemerdekaan di dapur umum dan palang 
merah, yang menjadi alasan pengangkatannya 
sebagai pahlawan nasional pada 1996.[1] 
 
Peran dalam Karier Soeharto 
Soeharto adalah pribadi yang sangat 
mempercayai keyakinan diri dan masukan 
keluarganya. Karena itu posisi Siti Hartinah 
sangat menentukan dalam beberapa 
keputusan penting. Antara lain saat Soeharto 
memutuskan terus menjadi tentara saat ia 

merasa mengalami badai fitnah pada tahun 
1950-an. Soeharto nyaris berhenti dan menjadi 
petani atau supir taksi pada saat itu. Ia 
memberikan saran, 
 
“Saya dulu diambil istri oleh seorang prajurit 
dan bukan oleh supir taksi. Seorang prajurit 
harus dapat mengatasi setiap persoalan 
dengan kepala dingin walaupun hatinya 

panas,”. 
Siti Hartinah juga berpengaruh dalam 
pelarangan poligami bagi pejabat di Indonesia. 
Sebagai penggerak Kongres Wanita Indonesia, 
ia mendesak perlunya larangan poligami yang 
akhirnya keluar dalam wujud Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang tegas 
melarang PNS untuk berpoligami dan juga UU 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[2] 
 
Soeharto sendiri menegaskan kesetiaan 
kepadanya 
 
"Hanya ada satu Nyonya Soeharto dan tidak 
ada lagi yang lainnya. Jika ada, akan timbul 
pemberontakan yang terbuka di dalam rumah 
tangga Soeharto" 
 
Ia juga mempengaruhi rencana suksesi 
Soeharto pada akhir tahun 1990-an, dengan 
menyarankan petinggi Golkar agar tidak lagi 
mencalonkan suamimnya.[3] Walaupun saran 
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 | Inspirasi Tokoh 
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ini akhirnya terlambat dilakukan. Siti Hartinah 
meninggal pada tahun 1996 dan Soeharto 
kembali dicalonkan [1] 
 
Meninggal dunia 
Siti Hartinah meninggal akibat penyakit jantung 
yang menimpanya pada Minggu, 28 April 1996, 
di RS Gatot Subroto, Jakarta. Berawal dari 
saat Siti Hartinah terbangun akibat sakit 
jantung yang menimpanya, lalu dilarikan ke RS 
Gatot Subroto. Namun tim dokter telah 
berusaha maksimal, takdir berkata lain. Siti 
Hartinah meninggal dunia pada Minggu, 28 
April 1996, jam 05.10 WIB. Soeharto sangat 
lama merasa terpukul atas kematian Siti. 
 
Siti Hartinah dimakamkan di Astana Giri 
Bangun, Jawa Tengah, pada 29 April 1996 
sekitar pukul 14.30 WIB. Upacara pemakaman 
tersebut dipimpin oleh inspektur upacara yaitu 
Ketua DPR/MPR saat itu, Wahono dan 
Komandan upacara Kolonel Inf G. Manurung, 
Komandan Brigif 6 Kostrad saat itu. 
 

Sedangkan sebelumnya saat pelepasan 
almarhumah, bertindak sebagai inspektur 
upacara, Letjen TNI (Purn) Achmad Tahir dan 
Komandan Upacara Kolonel Inf Sriyanto, 
Komandan Grup 2 Kopassus Kartasura zaman 
itu. 
Dilansir dari Intisari, saat itu Tien ditemui 
seorang pria. 
Postur tubuh pria itu tak terlalu tinggi. 
 
Umurnya, kira-kira lebih dari 50 tahun. 
Ketika berbicara, laki-laki tak dikenal itu selalu 
menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia. 
 
Pria keturunan India itu, suatu hari mampir ke 
rumah Soeharto di Jl Agus Salim, Jakarta. 
 

Ketika itu Soeharto berpangkat mayor jenderal 
dan menduduki posisi cukup penting 
Pangkostrad. 
 
Entah siapa yang mengajak pria itu mampir ke 
rumah Pangkostrad. 
Yang jelas, pria itu diterima Ibu Tien Soeharto, 
sang pemilik rumah. 
 
Setelah dipersilakan duduk, pria itu 
menawarkan barang dagangannya, berupa 
batu-batu permata yang berwarna-warni. 
 
Sayangnya ketika berbagai jenis permata itu 
ditunjukan, Ibu Tien tidak begitu tertarik. 
 
Pria itu lalu mengeluarkan ‘jurus’ baru, 
mengaku bisa meramal nasib seseorang. 
 
Ibu Tien lalu menjadi tertarik dan ingin 
mendengarkan ceritanya. 
 
"Sekedar mengisi keisengan saya setuju saja. 
Setelah orang itu melakukan cara-cara sesuai 
'ilmunya', ia lalu menceritakan keadaan masa 
lalu saya. Banyak yang cocok. Saya jadi 
penasaran sehingga ingin tahu lebih lanjut apa 
yang akan terjadi di waktu yang akan datang," 
kenang Ibu Tien seperti yang terungkap dalam 
buku otobiografinya berjudul "Siti Hartinah 
Soeharto Ibu Utama Indonesia." 
 
Dilansir dari Intisari, dialog pun berlanjut, 
hingga akhirnya mengarah kepada nasib 
Soeharto. 
 
Lagi-lagi sang penjual akik mempertontokan 
'jurus’-nya. 
Ibu Tien terpana. 
 
"Madam, suami Madam akan berdiri sama 
tinggi, duduk sama rendah dengan presiden 
yang sekarang, Soekarno," kata pria itu. 
 
Mendengar penjelasan itu, Bu Tien hanya 
tersenyum dan mengaku tidak percaya dengan 
sang peramal. 
 
"Ah, tak mungkin, suami saya hanya seorang 
perwira tinggi TNI AD. Sebagai Panglima 
Kostrad. Sesekali hanya mewakili 
Menteri/Panglima AD. Itupun sudah berat 
sekali. Saya tidak percaya," katanya. 
 
Sang peramal mengaku tak akan memaksakan 
Bu Tien untuk mempercayai ramalannya. 
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Justru yang ia perlukan adalah imbalan jasa 
ramalannya. 
Ibu Tien kemudian bertanya, berapa 
bayarannya. 
 
"Forty thousand (empat puluh ribu rupiah)," 
jawab sang pria itu. 
Akan tetapi Ibu Tien menangkapnya lain. 
 
Ia mengira sang peramal itu meminta imbalan 
forteen thousand (empat belas ribu). 
 
Gara-gara itu, Bu Tien kembali masuk ke 
dalam kamarnya untuk mengambil uang. 
 
"Madam, not forteen but forty," ungkap pria itu. 
Sebenarnya Ibu Tien sendiri merasa menyesal. 
 
Sebab, biaya atau ongkos meramalnya terlalu 
tinggi. 
"Mengapa untuk hal begini saja, cuma sekedar 
iseng-iseng kok harus merogoh saku empat 
puluh ribu yang pada waktu itu tergolong 
jumlah yang banyak. Padahal gaji suami pas-
pasan saja," kenang Ibu Tien. 
 
Setelah uang diberikan, sang peramal itu lalu 
pergi. 
 
Sejak itu, Ibu Tien mengaku tak pernah lagi 
bertemu dengan sang peramal itu, meski 
Soeharto pada akhirnya menjadi seorang 
tokoh bangsa yang tampil pada 1 Oktober 
1965, menghadapi kudeta PKI, lalu dipercaya 
menjadi presiden menggantikan Soekarno. 
 
Saat Soeharto Risau 
 
Soeharto terlihat risau. 
Hatinya gundah gulana. 
Sejumlah prajurit Kostrad tak henti-hentinya 
mendatangi Soeharto meminta pendapat. 
 
Namun, Soeharto tetap diam. 
 
"Saya sering risau karena didatangi anak 
buah yang meminta pendapat dan penilaian 
saya. Mereka menunjukkan tarikan muka 
seperti mendesak ingin mendapat keterangan 
mengapa saya diam. Saya jawab, bahwa saya 
tidak buta! Saya telah melapor kepada atasan 
tentang keadaan. Situasi memang serius, 
tetapi saya tidak mendapat reaksi apa-apa. 
Apalagi yang dapat saya lakukan lebih dari 
itu," kata Soeharto. 

 
Soeharto pada saat detik-detik menjelang 
meletusnya peristiwa berdarah, sedang 
menduduki posisi strategis sebagai Panglima 
Kostrad. 
Pangkatnya Mayor Jenderal. 
 
Ny Siti Hartinah Soeharto --istri Soeharto-- 
pada saat itu sedang berkumpul di kantor 
Persit bersama pimpinan dan pengurus Persit 
tingkat pusat dan tingkat Jakarta Raya. 
 
Ibu Tien --panggilan akrabnya-- sengaja 
berkumpul di markas Persit untuk 
mendengarkan penjelasan dari 
Menteri/Panglima AD Achmad Yani. 
 
"Pak Yani dalam pertemuan tersebut 
menjelaskan situasi politik pada waktu itu yang 
makin gawat. Selama saya menjadi istri 
prajurit, baru pertama kali itulah saya 
menerima uraian politik yang menyangkut 
nasib negara dan bangsa. Biasanya seorang 
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istri prajurit itu tidak diberitahu hal-hal yang 
bersifat rahasia," kenangnya. 
 
Seusai mengikuti acara itu, Ibu Tien pulang ke 
rumahnya di Jalan H Agus Salim. 
 
Melihat ibunya pulang, anak-anaknya meminta 
dibuatkan sup kaldu tulang sapi. 
 
Ibu Tien lalu membuatkannya. 
Namun, ketika dirinya sedang membawa panci 
berisi sup panas yang hendak ditaruh di ruang 
makan, tiba-tiba Hutomo Mandala Putra --
Tommy Soeharto saat itu berusia empat tahun-
- menabrak tangan ibunya. 
 
Akibatnya, sup itu tumpah dan mencelakai 
Tommy. 
 
"Air sup tumpah dan mengguyur sekujur 
tubuhnya. Kulitnya terbakar dan melepuh-
lepuh. Saya ingat pelajaran PPPK di Kostrad. 
Kalau luka bakar obatnya leverstraan salf. 
Kebetulan ada persedian di rumah. Maka obat 
itulah yang saya oleskan ke kulitnya. Setelah 
itu saya bawa Tommy ke RS Gatot Subroto 
untuk dirawat," tuturnya sambil menambahkan 
Soeharto sempat menjaga Tomy bersama 
dirinya. 
 
Sekitar pukul 00.00 tengah malam, Ibu Tien 
meminta Soeharto agar segera pulang ke 
rumah karena pada waktu itu Mamiek, putri 
bungsu Soeharto sedang sendirian di rumah. 
 
Apalagi ketika itu usia Mamiek baru satu tahun. 
Pengakuan Ibu Tien itu diamini Soeharto. 
 

Menurut Soeharto, tanggal 30 September 1965 
kira-kira pukul 21.00 malam, ia bersama 
istrinya sedang berada di RS Gatot Subroto, 
menenggok Tomy yang masih berusia empat 
tahun. 
 
"Kira-kira pukul 10 malam saya sempat 
menyaksikan Kol Latief berjalan di depan zal 
tempat Tomy dirawat. Kira-kira pukul 12 
seperempat tengah malam saya disuruh oleh 
istri saya cepat pulang ke rumah di Jl H Agus 
Salim karena ingat Mamik, anak perempuan 
kami yang bungsu yang baru setahun 
umurnya. Saya pun meninggalkan Tomy dan 
ibunya tetap menungguinya di RS," kenang 
Soeharto. *** 
 
1 Oktober 1965, suasana di Jl H Agus Salim, 
kediaman Soeharto masih terlihat sepi. 
 
Tiba-tiba seorang pria bernama Hamid 
mengetuk rumah Soeharto yang kebetulan 
menjadi Ketua RT. 
 
Hamid adalah seorang juru kamera. Ia 
mengaku baru saja mengambil gambar 
tembak-tembakan yang terjadi di sejumlah 
tempat. 
 
Tak lama kemudian datang Mashuri SH, 
tetangga Soeharto. 
Kepada Soeharto, Mashuri mengaku 
mendengar suara tembakan. 
Soeharto pun mulai bertanya-tanya, apa yang 
sebenarnya terjadi. Di tengah tanda tanya itu, 
muncul Broto Kusmardjo. 
 
Lelaki itu mengabarkan bahwa telah terjadi 
penculikan terhadap sejumlah jenderal. 
 
Sekitar pukul 06.00 WIB, Letkol Soedjiman 
datang ke rumah Soeharto. Lelaki itu mengaku 
diutus Mayor Jenderal Umar 
Wirahadikusumah, Panglima Kodam V Jaya. 
 
Kepada Soeharto, Letkol Soedjiman 
memberitahukan bahwa ada konsentrasi 
pasukan di sekitar Monas. 
 
Mendengar cerita itu, Soeharto bergegas 
mengenakan pakaian loreng lengkap, 
bersenjata pistol, pet dan sepatu. 
 
"Segera kembali sajalah dan laporkan kepada 
Pak Umar saya akan cepat datang ke Kostrad 
dan untuk sementara mengambil pimpinan 
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Komando Angkatan Darat," pesan Soeharto 
pada Soedjiman sebelum berangkat ke 
markasnya. 
 
Tak lama kemudian Soeharto terlihat berjalan 
menuju Jeep Toyota, kendaraan dinasnya. 
Tanpa seorang pengawal, Soeharto tancap 
gas menuju markas Kostrad di Jl Merdeka 
Timur. Ketika itu Soeharto melihat suasana di 
ibu kota berjalan seperti biasa. 
 
Sepertinya tak ada tanda-tanda telah terjadi 
sesuatu. Lalu lalang manusia dan arus 
kendaraan terlihat seperti biasanya. 
 
Begitu juga becak-becak yang biasa mangkal 
di ujung kampung. Radio Republik Indonesia 
(RRI) juga terlambat menyiarkan tragedi pekat 
nan menyayat hati seluruh rakyat Indonesia. 
 
Padahal, biasanya RRI sudah mengudara 
pukul 07.00 WIB. Herannya, hingga pukul 
07.00 WIB RRI tak juga bercuap-cuap. 
 
Begitu juga ketika Soeharto memasuki 
markasnya, tak ada tanda-tanda bahwa telah 
terjadi aksi penculikan dan pembunuhan 
secara keji. 
 
Justru, Soeharto hanya mendapatkan laporan 
dari petugas piket yang mengatakan bahwa 
orang terpenting Bung Karno tidak jadi ke 

Istana, tetapi langsung ke Halim. Di Istana 
Presiden juga terlihat melompong. 
 
Soekarno ketika itu sedang tidak ada di 
tempat. Padahal, Jumat 30 September Bung 
Karno sempat tampil di depan peserta Munas 
Tehnik di Istora Senayan. 
 
Setelah itu Bung Karno tak kembali ke Istana, 
melainkan memilih tinggal di Wisma Yaso. 
 
*** 
 
1 OKTOBER 1965. Mayor Jenderal TNI 
Soeharto tampak serius di depan radio yang 
ada di markas Kostrad. Dari balik radio 
terdengar suara, 
 
"Pada hari Kamis tangal 30 September 1965 di 
Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta telah 
terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat 
dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari 
angkatan lainnya. Gerakan 30 September yang 
dikepalai oleh Letnan Kolonel Untung." 
 
Mendengar nama Letkol Untung disebut, 
Soeharto sontak terkejut bukan kepalang. 
 
"Saya mendengarkan siaran RRI pertama 
mengenai Gerakan 30 September. Deg, saya 
segera mendapat firasat. Lagi pula saya tahu 
siapa itu Letkol Untung. Saya ingat, dia 

Kekuatan Sugesti | Edisi April 2019 
 

27 



 

 

seorang yang dekat, rapat dengan PKI. 
Malahan pernah jadi anak didik tokoh PKI 
Alimin," tutur Soeharto. 
 
Menjelang tengah hari Soeharto bertemu 
dengan Marsekal Muda Leo Watimena yang 
sengaja datang ke Kostrad untuk meminta 
penjelasan. 
 
Kepada Leo, Soeharto bercerita bahwa ia 
mengenal Untung sejak lama ketika menjadi 
salah satu Komandan Resimen 15 di Solo. 
Saat itu, Untung menjadi salah satu Komandan 
Kompi Batalion 444. 
 
"Gerakan 30 September yang dipimpin Untung 
bukan sekedar gerakan yang akan 
menghadapi Angkatan Darat (AD) dengan 
alasan untuk menyelamatkan Presiden 
Soekarno. Gerakan untung mempunyai tujuan 
lebih jauh, ingin menguasai negara secara 
paksa atau kup," kata Soeharto. 
 

Sebelumnya, Soeharto juga sempat 
mengadakan rapat khusus bersama asisten-
asistennya, beberapa jam setelah ia 
mendengar peristiwa itu dari RRI. 
 
"Menghadapi kejadian ini, kita tidak hanya 
sekedar mencari keadilan, karena jenderal-
jenderal kita telah diculik dan sebagian 
dibunuh, akan tetapi sebagai prajurit Sapta 
Marga, kita merasa terpanggil untuk 
menghadapi masalah ini karena yang 
terancam adalah negara dan Pancasila. Saya 
memutuskan untuk melawan mereka," jelas 
Soeharto. 
 
Karena itu, Soeharto memerintahkan 
Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie 
Wibowo untuk segera bertindak, merebut 
kembali RRI dan pusat Telkom yang telah 
dikuasai pemberontak. 
 
Setelah itu ia menghubungi para panglima 
angkatan dan Polri. Melalui radiogram, 
Soeharto mengeluarkan perintah harian 
kepada para Pangdam di daerah agar 
menguasai daerahnya masing-masing, 
memberikan laporan secara teratur dan 
gerakan pasukannya hanya atas perintah 
Panglima Kostrad. 
 
*** 
Ibu Tien masih menjaga anak kesayangannya 
Tomy di RSPAD. Sementara suasana di 
RSPAD terlihat agak berbeda dari hari 
biasanya. 
 
Tak lama kemudian Ibu Tien baru mengetahui 
kalau semalam telah terjadi penculikan 
terhadap jenderal-jenderal yang dilakukan 
pasukan Cakrabirawa. 
 
"Mendengar berita ini saya jadi gelisah dan 
ingin pulang ke rumah dengan segera. Saya 
pamit pada dokter kepala rumah sakit, tapi 
beliau berkeberatan jika tidak ada izin dari Pak 
Harto. Saya bilang tidak usah menunggu 
perintah. Pokoknya saya mau pulang," kenang 
Ibu Tien. 
 
Hingga 1 Oktober sore, Soeharto belum 
memberikan kabar kepada istrinya apa yang 
sesungguhnya terjadi di Jakarta. Sementara 
detik demi detik, pikiran Ibu Tien semakin 
gelisah. 
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"Maka saya nekat saja untuk pulang karena 
saya gelisah dan tidak betah lebih lama di 
rumah sakit. Saya pikir, nanti kalau terjadi hal-
hal yang lebih gawat anak-anak di rumah, saya 
di RS, nanti saya tidak bisa berbuat apa-apa," 
ungkapnya. 
 
Hari itu juga, Ibu Tien membawa Tommy 
pulang ke rumahnya diantar Probosutedjo dan 
ajudan Soeharto bernama Wahyudi. 
 
Mengatisipasi keselamatan istri Pangkostrad, 
Probosutedjo meminta izin kepada Bu Tien 
untuk membawa senjata. 
 
"Saya minta permisi pada ibu apakah boleh 
senjata-senjata yang ada di rumah, kita bagi 
pada Ibnu Hardjanto dan Ibnu Hardjojo. Ibu 
setuju. Saya sendiri pegang dua jenis senjata," 
kenang Probosutedjo. 
 
Sesampainya di rumah, Bu Tien tak melihat 
suami tercintanya. 
Kabarnya, Soeharto masih berada di markas 
Kostrad. 
 
Sementara Soeharto sendiri hanya 
memberikan amanat untuk disampaikan 
kepada istrinya, agar segera mengungsikan 
anak-anaknya ke rumah ajudannya di 
Kebayoran Baru. 
 
Mendapat amanat itu, Bu Tien semakin 
penasaran. Ia tanya kepada ajudan senior 
Pangkostrad Bob Sudijo yang ikut 
mempersiapkan pengungsian. 
"Ini rahasia Bu," jawab Bob. 
 
Karena Bob dianggap tidak mau terbuka, 
Probosutedjo sempat ngamuk. 
"Bob kamu jangan begitu. Kalau terjadi apa-
apa pada Bapak yang akan menderita dan 
kehilangan adalah istrinya dan semua keluarga 
termasuk saya," jelas Probo. 
 
Akhirnya Bob buka kartu bahwa Soeharto saat 
ini berada di markas Kostrad. 
Setelah itu, keluarga Soeharto boyongan ke 
Kebayoran Baru. 
 
Sedangkan Probosutedjo tidak ikut. Selama 
sehari semalam berada di rumah ajudannya, 
Ibu Tien mendadak mendapat kabar yang 
mengelisahkan hatinya. 
 

"Waktu saya di pengungsian, tiba berita dan 
diberitahukan kepada saya bahwa ada seorang 
anak perempuan sedang mencari ayahnya 
yang bernama Soeharto. Ia sedang menunggu 
di rumah Chaerul Saleh," tuturnya. 
Seketika itu juga Bu Tien angkat kaki menuju 
ke rumah Chaerul Saleh. 
 
Mengenakan jaket tentara dan dikawal 
ajudannya, ia berangkat dari Kebayoran Baru 
menuju ke Jalan Teuku Umar. 
 
Sesampainya di sana, Ibu Tien mendapati 
seorang anak perempuan yang sedang 
ditemani seorang anggota AURI. 
 
"Saya lalu membawanya pergi. Tiba di rumah, 
saya interview. Dari jawaban-jawabannya 
sama sekali tidak cocok. Raut wajahnya saja 
tidak mirip sedikitpun dengan Pak Harto. Saya 
jadi yakin anak ini bukan anak Pak Harto," jelas 
Ibu Tien. 
 
Meski begitu, Ibu Tien masih tetap penasaran. 
Diam-diam ia membuka sebuah tas koper yang 
dibawa anak perempuan itu. Isinya hanya 
sebuah gitar dan sebungkus bubuk yang 
kelihatannya seperti bubuk pembasmi tikus. 
 
Selanjutnya, Ibu Tien meminta wanita itu agar 
beritirahat di sebuah kamar yang kemudian 
pintunya dikunci dari luar. 
 
"Setelah itu saya pergi ke Kostrad untuk 
menemui Pak Harto, melaporkan hal ikhwal 
anak perempuan itu. Bapak bilang agar dibawa 
ke Kostrad saja. Keesokan harinya ketika pintu 
kamarnya dibuka, kamar sudah kosong. Anak 
itu telah menghilang. Rupanya dia melarikan 

Kekuatan Sugesti | Edisi April 2019 
 

29 



 

 

diri turun melalui jendela menggunakan 
stagen," tutur Ibu Tien. 
 
Ibu Tien menafsirkan, wanita itu sengaja 
dipasang untuk melenyapkan Panglima 
Kostrad dengan menggunakan racun tikus 
yang dibawanya. 
 
"Sejak itu saya tidak pernah bertemu lagi 
dengan anak itu, tidak ada pula kabar 
beritanya," kata Ibu Tien. 
 
Tak Ada yang Percaya, Ucapan Bu Tien 
Sebelum Wafat Jadi Bukti Kekuasaan 
Soeharto Bakal Berakhir 
 
Menjabat selama 32 tahun sebagai seorang 
presiden Indonesia, tentu banyak kisah yang 
mewarnai kehidupan Soeharto. 
Tidak terkecuali kisah dari para keluarganya. 
 
Sebuah cerita tentang Soeharto dan istrinya, 
Tien, disampaikan oleh Mien Sugandhi. 
 
Kisah itu disampaikan Mien dalam buku 
berjudul "Pak Harto, The Untold Stories". 
 
Dalam sebuah upacara Golkar tahun 1996, Ny. 
Mien Sugandhi yang waktu itu menjabat 
sebagai Menteri Negara Urusan Peranan 

Wanita duduk berdampingan dengan Ny Tien 
Soeharto. 
 
"Tolong katakan kepada (ia menyebut salah 
seorang petinggi Golkar), agar Pak Harto 
jangan menjadi presiden lagi. Sudah cukup, 
sudah cukup. Beliau sudah tua," kata Ibu Tien 
tiba-tiba. 
 
"Lo, kalau begitu siapa yang mumpuni untuk 
menggantikan beliau?" Mien Sugandhi terkejut 
dan bertanya. 
 
"Biarlah itu diserahkan dan ditentukan oleh 
Pemilu saja. Aku sudah tidak mau lagi. Aku 
mau pergi, aku lungo (pergi). Pokoke aku 
lungo," kata Ny Tien. 
Mien Sugandhi menyampaikan pesan itu 
kepada orang yang dimaksud, tetapi orang itu 
tak percaya. 
 
April 1996 Ny Tien benar-benar pergi untuk 
selama-lamanya. Maret 1998 Pak Harto tetap 
dipilih menjadi presiden. 
Perubahan memaksa Soeharto berhenti. 
 
Mien membatin, "Seandainya orang-orang 
yang dulu diberi pesan oleh Ibu Tien 
mendengarnya." 
 
Dilansir dari Intisari, tak selamanya Ny Tien 
serius. 
Brigjen Eddie M Nalapraya, mantan wagub 
DKI, bercerita tentang pengalamannya 
sewaktu mendampingi Pak Harto memancing 
di Pelabuhan Ratu. 
 
Ketika mobil hendak berangkat, sang nyonya 
mengetuk kaca persis di posisi Eddie duduk. 
 
"Siap! Saya Bu," kata Eddie setelah kaca 
diturunkan. 
"Jangan memancing ikan yang rambutnya 
panjang ya!" pesan Ny Tien. 
 
Hubungan Eddie dan keluarga Soeharto 
terbilang dekat. Anak-anak Soeharto mudah 
merajuk kepadanya untuk memintakan izin 
bepergian kepada ayahnya. Ketika Eddie 
melaporkan kenaikan pangkatnya, Ny Tien 
Soeharto langsung mengambil sapu tangan 
dan mengelap bintang di pundak Eddie. 
 
"Sungguh, saya terharu. Tidak ada pengawal 
lain yang diperlakukan seperti itu," ungkapnya. 
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Lain kisah bersumber dari Des Alwi, tokoh 
pergerakan asal Bandaneira, Maluku. 
 
Des mengenal Soeharto ketika ditugasi oleh 
ayah angkatnya, Sutan Syahrir, untuk 
melakukan konsolidasi dengan sesama 
pemuda perjuangan setelah Indonesia 
merdeka. 
 
Tahun 1949, saat di Yogyakarta, ia sering 
berdiskusi dengan para pemuda yang 
bermarkas di Pathuk. Di situlah ia mengenal 
Soeharto. 
 
"Soeharto cukup akrab dengan pemuda 
setempat, Faisal Abdaoe, yang kala itu berusia 
15 tahun. Saya mendengar suatu saat 
Soeharto mengajak Faisal naik mobil dan 
memarkirnya untuk mengamati gerak-gerik 
tentara Jepang di markas mereka di Malioboro. 
Tiba-tiba mendekat tentara Jepang yang 
mencurigai mereka. Segera Soeharto 
melilitkan kain scarf yang dibawanya, lantas 

memeluknya seperti orang pacaran.'Ha, ona 
aremaska (Hah, ada perempuan ya)?!" teriak 
serdadu itu sambil berlalu dari tempat itu," 
cerita Des Alwi. 
 
Soal bahasa, Maftuh Basyuni menceritakan 
bahwa Pak Harto memiliki kemampuan bahasa 
Inggris yang bagus. 
 
"Jangan salah. Memang kalau di PBB 
berbahasa Indonesia demi kebanggaan 
bangsa," ungkapnya. 
 
Hal yang sama dikatakan oleh Amoroso 
Katamsi saat mengikuti aktivitas Pesiden 
Soeharto untuk melakukan pengamatan 
sebelum memerankan tokoh itu dalam 
Pengkhianatan G30S/PKI (Arifin C Noer, 
1984). 
 
"Saat menjelaskan soal peternakan sapi di 
Tapos kepada tamu-tamu dari Australia, 
ternyata Pak harto berbicara sangat lancar 
dalam bahasa Inggris," kata Laksamana 
Pertama TNI ini. 
 
Pak Harto pun rajin mencatat. Setiap 
kunjungan ke daerah ia melengkapi diri dengan 
buku catatan. 
 
Seperti yang diceritakan Try Sutrisno saat 
melakukan kunjungan incognito selama dua 
pekan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. 
 
"Tak banyak yang tahu. Bahkan Panglima 
ABRI pun tidak. Hanya Komandan 
Paspampres, Komandan Pengawal, dr 
Mardjono, dan seorang mekanik," ucapnya. 
 
Rombongan tidak menginap di rumah kepala 
desa atau rumah penduduk. Namun tidur 
seadanya dan tidak ingin diketahui orang. 
 
"Sangat prihatin tapi saya melihat Pak Harto 
sangat menikmati perjalanan keluar masuk 
desa itu," cerita Try. 
 
Seluruh hasil kunjungan dicatat di buku yang 
selalu dibawa Pak Harto. 
Masih banyak kisah-kisah menarik dan 
humanis dalam buku setebal 603 halaman dari 
tuturan 113 narasumber ini. 
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Detik-detik meninggalnya Tien Soeharto 
 
Mantan Kapolri, Jenderal Polisi Purnawirawan 
Sutanto, rupanya memiliki sejumlah kenangan 
dengan keluarga besar Soeharto. 
Sutanto memang pernah menjadi ajudan 
Soeharto dari tahun 1995 hingga 1998. 
Satu di antara kenangan yang masih diingat 
oleh Sutanto adalah saat dia menjadi saksi 
detik-detik wafatnya Tien Soeharto. 
 
Seperti yang diceritakannya dalam buku "Pak 
Harto, The Untold Stories". 
Saat itu, dia baru saja menemani Soeharto 
memancing di Anyer, pada Jumat, 26 April 
1996. 
 
Ketika Soeharto sedang memancing, rupanya 
Tien sedang berada di sentra pembibitan buah 
Mekarsari. 
 
Menurut Sutanto, saat itu Tien terlalu asyik, 
dan bergembira melihat sejumlah tanaman 
yang sedang berbuah di tempat itu. 
 
Sehingga, dia pun kurang memperhatikan 
kesehatannya. 
Padahal, sebenarnya Tien tidak boleh berjalan 
terlalu jauh dan lama. 
 
Alasannya, Tien memang sedang mengidap 
penyakit gangguan jantung. 
Saat Soeharto kembali ke rumah, dan bertemu 
sang istri pada sore harinya, menurut Sutanto, 
suasana berlangsung seperti biasanya. 
 
Meski demikian, kala itu Tien tetap harus terus 
beristirahat karena kelelahan. 
Namun, sesuatu tiba-tiba terjadi pada Minggu 
(28/4/1996) dini hari. 

 Tepatnya, sekitar pukul 04.00 WIB. 
 
"Baru pada Minggu dini hari sebelum subuh, 
sekitar pukul 04.00, Ibu Tien mendapat 
serangan jantung mendadak," kata Sutanto, 
seperti dikutip dalam buku "Pak Harto, The 
Untold Stories". 
 
Saat itu, sang Ibu Negara terlihat sulit 
bernapas. 
Oleh karena itu, Tien kemudian dibawa ke 
RSPAD Gatot Subroto. 
 
"Saya melihat dokter Kepresidenan, Hari 
Sabardi, memberi bantuan awal pernapasan 
dengan tabung oksigen. Saya sendiri turut 
membawa Ibu Negara dari rumah ke mobil dan 
selanjutnya ke RSPAD. Saat itu, selain Pak 
Harto, Mas Tommy dan Mas Sigit ikut 
mendampingi," sambung Sutanto. 
 
Sejumlah upaya medis untuk menyelamatkan 
Tien pun dilakukan oleh tim dokter, meski pada 
akhirnya Tien wafat. 
 
"Sekitar pukul 05.10, Ibu Tien menghembuskan 
napas terakhir dan meninggalkan berbagai 
kenangan kepada seluruh rakyat Indonesia," 
kata Sutanto. 
Artikel ini telah tayang di bangkapos.com 
dengan judul Kisah Bu Tien Ditemui Seorang 
Peramal dan Anak Misterius yang Mengaku 
Anak Soeharto, 
http://bangka.tribunnews.com/2018/08/11/kisah
-bu-tien-ditemui-seorang-peramal-dan-anak-
misterius-yang-mengaku-anak-
soeharto?page=all. 
 
Editor: Iwan Satriawan 
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MotivasiPuasa

 
gar mendapatkan manfaat kesehatan 
dari menjalankan puasa, dianjurkan 
paling sedikit kita menjalankan ibadah 

puasa 30-40 hari dalam setahun.Dan puasa 
dalam ilmu kedokteran dan kesehatan berarti 
mengistirahatkan saluran pencernaan (usus) 
beserta enzim dan hormon, yang biasanya 
bekerja untuk mencerna makanan terus 
menerus selama kurang lebih 14 jam. 

 
Terdapat beberapa kiat selama 

menjalankan ibadah puasa agar tetap sehat 
dan bugar yaitu, 
 
pertama jangan tinggalkan sahur.  
Dalam suatu hadist disebutkan bahwa 
bersabda Rasulullah SAW: "Sahurlah kamu, 
karena dalam sahur itu terdapat berkah yang 
besar".Kenapa sahur penting bagi kita yang 
menjalankan puasa ? Saat menjalankan 
puasa tubuh kita tidak mendapatkan asupan 
gizi kurang lebih selama 14 jam. Untuk itu 
supaya tubuh dapat menjalankan fungsi 
dengan baik, sel-sel tubuh membutuhkan gizi 
dan energi dalam jumlah cukup. 

 
Untuk menu sahur sebaiknya pilih makanan 
berserat dan berprotein tinggi agar 
pencernaan dan penyerapanmakanan juga 
menjadi lebihlama, tapi hindari terlalu banyak 
mengkonsumsi makanan yang manis-manis. 
Pada saat makan sahur hendaklah juga 
disertai dengan niat yang ikhlas untuk 
melaksanakan ibadah puasa pada hari itu. 

Dengan niat yang ikhlas diharapkan kita 
konsisten dalam melaksanakan ibadah 
puasa dan Allah SWT menerima puasa 
kita. 
 
Yang kedua, jangan tunda berbuka. 
Setelah seharian menahan lapar dan 
dahaga tentunya energi kita terkuras, 
untuk memulihkan energi kembali, saat 
berbuka makanlah karbohidrat 
sederhana yang terdapat dalam 
makanan manis. Makanan yang 
mengandung gula mengembalikan 
secara instant energi kita yang 

terkuras seharian, dan yang 
dianjurkan serta mengikuti sunnah 

Rasulullah SAW adalah dengan kurma dan air 
putih. Tetapi usahakan menghindari minum es 
atau yang bersoda, karena jenis minuman ini 
dapat membuat pencernaan tak berfungsi 
secara normal (perut yang kosong bisa 
menjadi kembung, bila langsung berbuka 
puasa dengan air dingin, karena asam 
lambung dalam tubuh kita akan terbentuk 
semakin banyak). 
 
Dan ketiga, makanlah secara bertahap saat 
berbuka. 
Biasanya begitu mendengar bedug magrib, 
tanpa tunggu lagi kita langsung menyantap 
habis hidangan yang disediakan diatas meja. 
Ini bukanlah pola yang bagus untuk 

Dalam surat Al Baqaroh ayat 184 ALLAH SWT berfirman, “.....Dan berpuasa lebih baik 
bagimu jika kamu mengetahui.” Para ahli kedokteran dan kesehatan sejak zaman dahulu 

sampai sekarang berusaha mengungkapkan manfaat dari menjalankan puasa untuk 
kesehatan manusia, bahkan menjadikan puasa sebagai bagian dari terapi atau 

pengobatan penyakit. 

A 
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kesehatan, setelah seharian perut kita tak 
terisi dan organ cerna beristirahat, sebaiknya 
jangan langsung menyantap hidangan dalam 
jumlah besar. 
 
Yang perlu diperhatikan oleh kita dalam 
keadaan lapar karena seharian berpuasa 
adalah bukan alasan untuk mengumbar nafsu 
makan saat berbuka. Kebutuhan yang harus 
kita penuhi adalah karbohidrat 50-60%, 
protein 10-20%, lemak 20-25%,cukup vitamin 
dan mineral dari sayur dan buah. Dan 
pembagian makan adalah 50% untuk 
berbuka, 10% setelah shalat Tarawih dan 
40% pada waktu sahur. 
 
 

Saat tiba 
waktu berbukalah dengan kurma 

atau air putih sesuai sunnah Rasul SAW. Bisa 
juga berbuka dengan makan makanan manis, 
seperti kolak, atau minum teh hangat. 
Kemudian istirahatkan sesaat, bisa kita 
gunakan jeda itu untuk menjalankan salat 
maghrib sambil memberi waktu organ cerna 
kita menyesuaikan. Baru setelah salat kita 
dapat lanjutkan kembali makan makanan 
yang lebih berat seperti nasi dan lauk-
pauknya. Dan setelah Tarawih dilanjutkan lagi 
dengan sesi makan kecil atau camilan. 
 
Kiat keempat adalah tetap berolahraga pada 
sore hari dan usahakan untuk bisa tidur siang 
hari. Menjalankan puasa bukan berarti 
berhenti total berolahraga. Justru aktivitas 
fisik tetap dibutuhkan untuk menjaga 
kelancaran peredaran darah agar kita tidak 
mudah loyo. Namun untuk urusan ini pilih 
olahraga ringan yang tak membutuhkan 
energi berlebih, seperti lari-lari kecil atau jalan 

kaki. Sebaiknya lakukan olahraga menjelang 
waktu berbuka. 
 
Menegakkan salat tarawih selain ibadah juga 
sebagai sarana menjaga kebugaran jasmani 
karena saat melakukan salat tarawih sama 
dengan membakar kalori. Dan tidursiang hari 
akan mengurangirangsangan lapar yang 
berasal dari perut, serta dapat 
jugamengurangi pengurangan cairan 
dalamtubuh karena tidak terkena sengatan 
matahari. 
 
Dan kiat sehat selama berpuasa yang kelima 
berhubungan dengan bebas bau mulut.  

Perlu diketahui bahwa berpuasa 
berarti tidak ada asupan melalui 
mulut sehingga tidak jarang 
malah menyebabkan bau 
mulut.Hindari menyantap 
hidangan yang beraroma 
‘aduhai’ seperti petai, jengkol, 
bawang mentah pada saat 
bersantap sahur. Selesai 
makan sahur, minum air putih 
secukupnya. 
 
Menggosok gigi dan 
menyikat lidah setelah 
makan dan menjelang tidur. 
Dapat berkumur dengan 
larutan khusus (antiseptik) 
untuk menghilangkan bau 

mulut. Air rebusan daun sirih dapat 
digunakan untuk berkumur setelah makan 
sahur. Air rebusan sirih berfungsi sebagai 
antibakteri penyebab bau mulut. 
 
Yang terakhir, kiat keenam adalah konsumsi 
cukup air. Air merupakan zat yang sangat 
dibutuhkan tubuh. Lebih dari 60 % tubuh kita 
terdiri dari air. Untuk menjalankan fungsinya 
dengan baik setiap organ tubuh kita 
membutuhkan air. Tanpa air yang cukup 
tubuh akan mengalami gangguan. 
 
Untuk itu perbanyak minum air untuk 
simpanan dalam tubuh supaya semua organ 
berfungsi dengan baik. Yang disebut air disini 
bukan hanya berupa air putih, tapi susu dan 
teh pun juga termasuk di dalamnya. Supaya 
kebutuhan tubuh tercukupi, aturlah agar kita 
minum delapan gelas air sebelum menjalani 
puasa esok hari.Cukup cairan, dengan minum 
kurang lebih 7-8 gelas sehari. 
Terdiri atas tiga gelas waktu sahur dan lima 
gelas dari buka sampai sebelum tidur. 
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#dari berbagai sumber 
 
dr. Yahmin Setiawan, MARS (Dirut RS. 
Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa) 
 
7 Kiat Menggapai Puasa Ramadhan yang 
Sempurna Dimata Allah SWT 
By Tongkrongan Islami 
 
Puasa Ramadhan yang Sempurna 
Puasa Ramadhan yang Sempurna – 
Siapapun yang menjalankan ibadah puasa 
Ramadhan, pasti menginginkan 
kesempurnaan di Mata Allah SWT, bahkan 
dijanjikan derajat takwa bagi yang 
mengamalkannya sebulan penuh. Derajat ini 
tidaklah mustahil untuk diraih, namun butuh 
sedikit usaha dalam mencapainya. 
 
Tujuan ibadah puasa adalah untuk menahan 
nafsu dari berbagai syahwat, sehingga kita 
siap mendapatkan sesuatu (derajat takwa) 
yang menjadi puncak kebahagiaan (surga) 
dengan kehidupan abadi di dalamnya. 

 
Menjalankan ibadah puasa berarti menjaga 
nafsu terhadap lapar dan dahaga, mengingat 
keadaan orang-orang yang menderita 
kelaparan di antara orang-orang miskin, 
hingga menyempitkan jalan setan dalam diri 
kita. 
 
 
  
 ك لُ  َعَملُِ اْبنُِ آدَمَُ ي َضاَعفُ  اْلَحَسنَة ُ َعْشرُ  أَْمثَاِلَها إِلَى َسْبع ِمائَة 
ْومَُ فَإِنَّه ُ ِلي َوأَنَا أَْجِزي بِهُِ يَدَعُ   ِضْعفُ  قَالَُ اّللَّ ُ َعزَُّ َوَجلَُّ إِّلَُّ الصَّ
ائِمُِ فَْرَحتَانُِ فَْرَحة ُ ِعْندَُ فِْطِرهُِ ُُ  أَْجِلي ِللصَّ  َشْهَوتَه ُ َوَطعَاَمه ُ ِمْن
ُِ ِمنُْ ِريحُِ اْلِمْسكُِ ل وفُ  فِيهُِ أَْطيَبُ  ِعْندَُ اّللَّ  َوفَْرَحة ُ ِعْندَُ ِلقَاءُِ َرب ِهُِ َولَخ 
 

“Semua amalan bani adam akan 

dilipatgandakan, satu kebaikan akan dibalas 

dengan sepuluh kali lipat hingga 700 kali 
lipatnya, Allah ta’ala berfirman, ‘Kecuali puasa 
sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku 
yang akan membalasnya, ia meninggalkan 
syahwat dan makannya karena aku, maka 
Aku yang akan membalasnya.’ Dan bagi 
orang yang berpuasa mempunyai dua 
kebahagiaan: kebahagiaan ketika berbuka 
dan kebahagiaan ketika bertemu dengan 
Rabb-nya. Benar-benar mulut orang yang 
berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada 
harumnya misk.” [HR. Muslim] 
 
Puasa adalah untuk Tuhan semesta alam, 
tidak seperti amalan-amalan yang lain. Hal ini 
berarti kita diharuskan meninggalkan segala 
yang kita cintai karena kecintaan kita kepada 
Allah SWT. 
 
Puasa juga berarti rahasia antara hamba 
dengan Tuhan. Bisa jadi kita menghindari hal-
hal yang membatalkan puasa secara nyata, 
namun tidak diterima di sisi-Nya karena ingin 
dikatakan sedang berpuasa oleh orang lain. 
Puasa yang dilakukan semata-mata 

mengharapkan ridho Allah SWT 
merupakan hakikat puasa ramadhan 
yang sesungguhnya. 
 
MENJALANKAN PUASA RAMADHAN 
SEAKAN MENELADANI SIFAT-SIFAT 
ALLAH SWT 
 
Beragama menurut beberapa pakar 
berarti upaya manusia meneladani 
sifat-sifat Allah, sesuai dengan 
kedudukan manusia sebagai 
makhluk. Hal ini juga didasari oleh 
hadis Nabi SAW yang yang 

berbunyi, “Takhallaqu bi akhlaq Allah” 
(Berakhlaklah (teladanilah) sifat-sifat Allah). 
 
Di sisi lain, manusia mempunyai kebutuhan 
beraneka ragam, seperti kebutuhan fa’ali, 
yaitu makan, minum, dan hubungan seks. 
Allah SWT memperkenalkan diri-Nya antara 
lain sebagai tidak mempunyai anak atau istri: 
Bagaimana Dia memiliki anak, padahal Dia 
tidak memiliki istri? [QS Al-An’am: 101] Dan 
sesungguhnya Mahatinggi kebesaran Tuhan 
kami. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak 
[QS Al-Jin: 3]. 
 
Al-Quran juga memerintahkan Nabi SAW 
untuk menyampaikan, Apakah aku jadikan 
pelindung selain Allah yang menjadikan langit 
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dan bumi padahal Dia memberi makan dan 
tidak diberi makan…? (QS Al-An’am [6]: 14). 
  
Dengan berpuasa, manusia berupaya dalam 
tahap awal dan minimal mencontohi sifat-sifat 
tersebut. Tidak makan dan tidak minum, 
bahkan memberi makan orang lain (ketika 
berbuka puasa), dan tidak pula berhubungan 
seks, walaupun pasangan ada. 
 
Tentu saja sifat-sifat Allah 
tidak terbatas pada ketiga hal 
itu, tetapi mencakup paling 
tidak sembilan puluh sembilan 
sifat yang kesemuanya harus 
diupayakan untuk diteladani 
sesuai dengan kemampuan 
dan kedudukan manusia 
sebagai makhluk ilahi. 
 
Misalnya Maha Pengasih dan 
Penyayang, Mahadamai, 
Mahakuat, Maha Mengetahui, 
dan lain-lain. Upaya peneladanan 
ini dapat mengantarkan manusia 
menghadirkan Tuhan dalam kesadarannya, 
dan bila hal itu berhasil dilakukan, maka takwa 
dalam pengertian di atas dapat pula dicapai. 
 
Karena itu, nilai puasa ditentukan oleh kadar 
pencapaian kesadaran kita –bukan pada sisi 
lapar dan dahaga– sehingga dari sini dapat 
dimengerti mengapa Nabi SAW menyatakan 
bahwa, “Banyak orang yang berpuasa, tetapi 
tidak memperoleh dari puasanya kecuali rasa 
lapar dan dahaga” 
 
Saudaraku kaum muslimin, agar puasa kita 
sempurna, sesuai dengan tujuan 
pensyariatan puasa, ada beberapa langkah 
yang harus kita perhatikan. beberapa 
diantaranya telah kami rangkum di bawah ini: 
 
Mengoptimalkan Sahur 
Makanlah sahur, sehingga membantu 
kekuatan fisikmu selama berpuasa; 
Rasulullah saw bersabda: “Makan sahurlah 
kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu 
terdapat berkah.” [HR.’Al-Bukhari dan 
Muslim]. 
 
Juga hadis “Bantulah (kekuatan fisikmu) untuk 
berpuasa di siang hari dengan makan sahur, 
dan untuk shalat malam dengan tidur siang” 
[HR. Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya]. 
 

Akan lebih utama jika makan sahur itu 
diakhirkan waktunya, sehingga mengurangi 
rasa lapar dan haus (baca: waktu terbaik 
sahur). Hanya saja harus hati-hati, untuk itu 
hendaknya berhenti dari makan dan minum 
beberapa menit sebelum terbit fajar, agar 
tidak menimbulkan keraguan. 
 

Mengoptimalkan Berbuka 
Segeralah berbuka jika matahari benar-benar 
telah tenggelam. Rasulullah saw bersabda: 
“Manusia senantiasa dalam kebaikan, selama 
mereka menyegerakan berbuka dan 
mengakhirkan sahur” [HR. Al-Bukhari, Muslim 
dan At-Tirmidzi]. 
 
Ucapkanlah bismillah ketika kamu berbuka 
seraya berdo’a :”Ya Allah, karena-Mu aku 
berpuasa, dan atas rezki-Mu aku berbuka. Ya 
Allah terimalah daripadaku, sesungguhnya 
Engkau Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui ” (44) (Lihat Mulhaq (bonus) 
Majalah Al Walul Islami bulan Ramadhan, 
1390 H, hlm. 38-40). 
 
Giat Membaca Al-Qur’anul Karim 
Usahakan mandi dari hadats besar sebelum 
terbit fajar, agar bisa melakukan ibadah dalam 
keadaan suci. Manfaatkan bulan Ramadhan 
dengan sesuatu yang terbaik yang pernah 
diturunkan di dalamnya, yakni membaca Al-
Qur’anul Karim. 
 
Sesungguhnya Jibril pada setiap malam di 
bulan Ramadhan selalu menemui Nabi 
shallallahu ‘alaihi wasallam untuk 
membacakan Al-Qur’an baginya. [HR. Al-
Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas]. Dan 
pada diri Rasulullah saw ada teladan yang 
baik bagi kita. 
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Mengkonsumsi Makanan Halal 
Jika Anda menahan diri dari yang 
haram selain bulan Ramadhan 
maka pada bulan Ramadhan 
perilaku demikian tentu lebih 
utama dibandingkan bulan 
lainnya. Tidak ada gunanya 
berpuasa dari yang halal, tetapi 
berbuka dengan yang haram. 
 
Memperbanyak Sedekah & 
Kebaikan 
Perbanyaklah bersedekah dan 
berbuat kebajikan, terutama kepada 
keluarga dan sanak kerabat. Seperti 
yang kita ketahui nabi rajin 
bersedekah di bulan ramadhan. bisa 
dikatakan Rasulullah SAW adalah 
orang yang paling dermawan, dan 
beliau SAW lebih dermawan ketika 
bulan Ramadhan. 
 
Menjaga Seluruh Anggota Badan 
Jagalah lisanmu dari berdusta, menggunjing, 
mengadu domba, mengolok-olok serta 
perkataan mengada-ada. Rasulullah saw 
bersabda: “Barangsiapa tidak meninggalkan 
pevkataan dan perbuatan dusta maka Allah 
tidak butuh terhadap puasanya dari makan 
dan minum” [HR. Al-Bukhari]. 
 
Hendaknya puasa tidak membuatmu 
keluar dari kebiasaan. 
Misalnya cepat marah dan emosi hanya 
karena sebab sepele, dengan dalih bahwa 
engkau sedang puasa. Sebaliknya, mestinya 
puasa membuat jiwamu tenang, tidak 
emosional. 
 
Jika Anda diuji dengan seorang yang jahil 
atau pengumpat, janganlah dihadapi 
dengan perbuatan serupa.  
Nasihati dan tolaklah dengan cara yang lebih 
baik. Nabi SAW bersabda: “Puasa adalah 
perisai, bila suatu hari seseorang dari kamu 
beupuasa, hendaknya ia tidak bevkata buruk 
dan berteriak-teriak. Bila seseorang menghina 
atau mencacinya, hendaknya ia berkata 
‘Sesungguhnya aku sedang puasa’” [HR. Al- 
Bukhari & Muslim] 
 
Ucapan itu dimaksudkan agar ia menahan diri 
dan tidak melayani orang yang mengumpat, 
juga dianjurkan untuk mengingatkan agar 
berhenti menghina dan mencaci maki. 
Mudahan kita selalu takut dan bersyukur 

pada-Nya, serta 
senantiasa istiqamah dalam agama-Nya. 
 
 
Menjaga Diri dari Syahwat (keinginan) 
Jagalah dirimu dari berbagai syahwat 
(keinginan), bahkan meskipun halal bagimu. 
Hal itu agar tujuanpuasa tercapai, dan 
mematahkan nafsu dari keinginan. Jabir bin 
Abdillah berkata: “Jika kamu berpuasa, 
hendaknya berpuasa pula pendengaranmu, 
penglihatanmu dan lisanmu dari dusta dan 
dosa-dosa, tinggalkan menyakiti tetangga, 
dan hendaknya kamu senantiasa bersikap 
tenang pada hari kamu berpuasa jangan pula 
kamu jadikan hari berbukamu sama dengan 
hari kamu berpuasa.” 
 
 
 
Sumber: 
https://www.tongkronganislami.net/puasa-
ramadhan-yang-sempurna/. 
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Kisah Elang Sombong 

 
Di sebuah hutan, hidup berbagai 

hewan. Mereka tinggal sebagaimana 
layaknya siklus kehidupan. Ada yang saling 

menolong, ada yang saling memangsa. 
Semua dilakukan karena itulah pola 

kehidupan, sehingga kehidupan terus 
bergulir dan menciptakan keharmonisan. 
Tinggallah sekelompok lebah di sebuah 

pohon tua. Lebah terkenal sebagai makhluk 
yang giat bekerja. Mereka membentuk 

koloni-koloni untuk mengumpulkan serbuk 
bunga dan menjadikannya jelly dan madu 
untuk menghidupi sang ratu dan cadangan 

makanan bagi bayi-bayi lebah.Lebah 
mengenal sistem, ratu, pejantan dan pekerja 

dengan tugas yang berbeda. Para lebah 
pekerja menjadi pasukan pencari serbuk bunga 

tidak pernah lelah bekerja. Mereka mencari bunga-bunga di berbagai pelosok hutan. Hingga pada 
suatu waktu, seekor lebah pekerja bertemu dengan seekor burung elang yang sedang mencari 

makan untuk anak-anaknya yang baru menetas. “Hai lebah kecil, sedang apa kau di pinggir 
hutan?” tanya sang elang. “Aku sedang mencari serbuk bunga dan menghisap madu, persediaan 

madu kami hampir habis,” ujar sang lebah pekerja.Sang elang terbahak-bahak dengan suara 
sombong, “Sudahlah, kenapa harus capek-capek bekerja dengan tubuhmu yang kecil itu. Apa kau 
tidak sayang dengan tubuhmu? Kalian para lebah tidak seperti kami. Elang adalah makhluk yang 
kuat dan tangguh walaupun hidup seorang diri,”Mendengar hal itu, sang lebah pekerja tersenyum, 
“Justru karena tubuh kami kecil, kami harus hidup bersama lebah yang lain untuk saling bekerja 
sama. Kami jadi mengerti arti sebuah kerja sama, dan kami bersyukur,” Sang elang tidak mau 
kalah, “Lalu kenapa kamu mau menjadi lebah pekerja? Kenapa kamu tidak hidup sendiri saja. 

Ratumu pasti malas dan hanya diam di sarang, disuapi setiap saat oleh lebah pekerja, bukankah 
itu tidak adil? Kami para elang selalu mandiri dan mencari makan untuk diri kami sendiri, tidak 

pernah menyusahkan elang lain, ”Sang lebah kembali tersenyum, “Kami para lebah pekerja tidak 
pernah merasa kesusahan atau dimanfaatkan. Kami ikhlas bekerja untuk ratu kami dan para 

pejantan. Mungkin mereka terlihat malas, tetapi tanggung jawab untuk meneruskan keturunan 
para lebah ada di tangan mereka, itu adalah tanggung jawab yang berat,” ujar sang lebah 

bijaksana. “Kami percaya bahwa Tuhan itu adil, dia menciptakan kami dengan sistem seperti ini 
pasti ada manfaatnya. Dan Tuhan menciptakan elang yang mandiri juga pasti ada manfaatnya. 
Benar kan? Sang elang hanya mengangguk dan menyadari betapa bijak sang lebah. Karena 

matahari sudah makin tinggi, sang lebah berpamitan agar bisa kembali bekerja dan mendapatkan 
serbuk bunga untuk di bawa ke sarangnya. 

 

 | Metaphore 
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******************************************** 
 

Tuhan menciptakan makhluknya berbeda-beda. Semua dengan tugas, kelebihan dan kekurangan 
yang berbeda. Karena itu, jangan membuat sebuah perbedaan sebagai faktor untuk 

menyombongkan diri atau tidak mau menerima makhluk yang lain. Jadilah makhluk yang berguna 
untuk diri sendiri dan orang lain :)menjalankan sesuatu. “Kalaupun orang lain gagal melakukan 

sesuatu, belum tentu saya juga akan gagal” adalah kekuatan yang selalu memompa 
motivasinya.Dan kegagalan orang lain dapat dipelajari dan dijadikan batu loncatan untuk 

melangkah lebih baik, bukannya dijadikan suatu ketakutan.Nah, saya akan memberikan satu 
ilustrasi lagi. Saya akan membawa anda ke tahun 70-an. Apa yang akan anda lakukan, bila suatu 
hari ada seorang mahasiswa bercelana jeans, kacamata tebal, bertampang culun, bajunya lusuh, 
datang menemui anda dan berkata “Saya punya suatu produk yang bagus, tapi saya tidak punya 
modal. Mau gak pinjamin saya modal 100 dollar ? Kalau produk ini sukses, kita berdua bakal jadi 
orang paling kaya di dunia lho”.Hampir semua akan menghina dan mentertawakan mahasiswa 
tsb, bahkan mungkin menganggapnya gila.Berapa orang yang akan menjawab “Wow, bagus 
sekali, coba jelaskan apa rencana anda, agar kita bisa sama-2 kaya ?” Mungkin satu orang 
diantara sejuta, mungkin juga tidak ada.Bagaimana kalau saya katakan bahwa mahasiswa 

tersebut adalah Bill Gates, yang kini sudah mencapai impiannya menjadi orang terkaya di dunia 
?Bukankah itu dulu yang dilakukan Bill Gates pada awal karirnya . Dikelilingi orang type ABCD, 
ditolak, dilecehkan, dan berbagai macam hinaan lainnya. Untungnya, Bill Gates termasuk orang 
dengan karakter E. Dan dengan pengorbanan dan kerja keras, dia berhasil meraih impiannya. 
” Jangan biarkan orang lain membunuh impian anda. Maju terus, hadapi semua rintangan 

dan raih impian anda. “ 
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empat sumbu terdiri dari 

belasan lubang kecil melingkar 

dan menjulang ke atas setinggi 

sekitar 10 cm. Tempat sumbu inilah 

sebagai tempat untuk menempatkan 

sumbu-sumbu hingga menyentuh 

minyak tanah yang berada di tabung 

minyak. Sementara sumbu bagian atas 

disembulkan sedikit sebagai tempat 

nyala api. Sumbu-sumbu di bagian 

atas dikelilingi oleh sarangan, agar 

nyala api stabil dan tidak kena 

angin. Lalu, sarangan terdiri dari 3 

buah,  

di bagian dalam dan tengah, 

keduanya mengapit sumbu api. 

Kedua sarangan ini 

dibuat berlubang-lubang kecil 

memenuhi semua bidang yang 

melingkar. Tujuannya untuk sirkulasi 

api dan agar warna api bisa biru 

sehingga tidak menimbulkan jelaga 

pada panci dan sejenisnya. Sarangan 

bagian luar dibuat tertutup rapat, tidak  

berlubang dan biasanya lapisan 

Kompor (dari bahasa Belanda: komfoor) adalah alat masak yang menghasilkan panas tinggi. 
Kompor mempunyai ruang tertutup / terisolasi dari luar sebagai tempat bahan bakar diproses 

untuk memberikan pemanasan bagi barang-barang yang diletakkan di atasnya. Kompor 
diperkenalkan sejak masa kolonial, sehingga menggunakan bahan bakar cair (terutama minyak 
tanah atau spiritus bakar), gas (dalam bentuk padatan cair LPG atau lewat pipa saluran), atau 

elemen pemanas (dengan daya listrik). Kompor biasanya diletakkan di dapur atau laboratorium. 

T 

 | Kolom Techno 
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aluminium lebih tebal daripada kedua 

sarangan yang berlubang. Tarikan 

berfungsi untuk membesarkan atau 

mengecilkan api. Jika ditarik ke atas, 

api akan membesar, jika ditarik ke 

bawah, api akan mengecil. Tarikan ini 

dihubungkan dengan lempengan 

tempat sumbu yang berada di tabung 

minyak. Badan kompor, biasanya 

menghubungkan semua  bagian itu 

mulai dari kaki hingga atas tempat 

menaruh barang untuk memasak 

(panci, ceret, wajan, atau sejenisnya).  

 

Kompor Gas  

Kompor gas pertama kali dibuat pada 

tahun 1820, namun masih dalam 

bentuk eksperimen dan bersifat 

rahasia. Baru benar-benar muncul 

pertama kali pada World Fair di 

London tahun 1851. Mulai tahun 1880 

kompor gas semakin dikenal 

masyarakat luas dan  berkembang 

secara komersial, walaupun agak 

terhambat karena pertumbuhan 

jaringan pipa yang lamban. 

Komponen kompor gas utama : katup, 

spuyer, tungku, pipa saluran gas. Jika 

pada kompor gas dengan pematik 

otomatis, ada tambahan pematik, 

saluran gas tambahan (bukan masuk 

ke saluran tungku, tetapi di atasnya 

dan mengarah ke tungku), dan katup 

cut off. 

 

Pada kompor gas pada umumnya, 

prinsipnya sama seperti semprotan 

kaleng  parfum/cat semprot. Setiap 

tabung gas bertekanan,maka aliran 

gas LPG bergerak ketika katup 

dibuka. Aliran gas LPG masuk ke 

saluran dan keluar dari spuyer menuju 

rongga tungku. Gas ini kemudian kita 

bakar menggunakan pematik atau 

korek api. Api tidak menjalar ke 

saluran gas karena desain lubang-

lubang kecil pada tungku dan  

penggunaan spuyer. Karena kecilnya 

lubang spuyer, tekanan dan kecepatan 

aliran gas pada lubang spuyer sangat 

tinggi sehingga api tidak cukup cepat 

menjalar ke lubang spuyer. Jika 

kompor dengan auto ignition (pematik 

api otomatis), ada mekanisme 

penyemburan gas, pematik, dan 

penutupan gas secara cepat (cut off, 

pakai per).  Tiga langkah mekanik ini 

terintegrasi dalam pemutar katup gas.   
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Kompor Listrik  

Pada 20 September 1859, George B. 

Simpson di Washington DC, Amerika 

Serikat mematenkan kompor listrik 

yang menggunkan pemanas dari 

kumparan. Prinsipnya, energi listrik 

diubah menjadi energi panas lewat 

kumparan. Seiring perkembangan 

jaman, di tahun 1970 muncul ide 

untuk menggantikan kumparan kawat 

dengan glass-caramic, sehingga 

kompor termuktahir saat ini tidak 

berbau,  berasap, dan ringkas. Cara 

kerjanya berasal dari kawat berbentuk 

kumparan. Pada kumparan tersebut, 

diberi benda yang bersifat konduktor 

(dapat menghantar arus listrik dan 

panas). 

 

Benda yang dipakai umumnya adalah 

logam. Jika kumparan kawat tersebut 

teraliri listrik, maka logam akan 

terpengaruhi sehingga memunculkan 

daya berupa kalor (panas). Kemajuan 

teknologi pun membawa pengaruh 

besar pada perkembangan alat ini. 

Jika Anda mengunjungi toko alat 

rumah tangga modern, Anda 

mungkin akan menemukan jenis 

kompor listrik baru yang 

memanfaatkan teknologi micro 

controller chip, bukan lagi kumparan 

kawat konduktor seperti milik Ahern 

dulu. Micro controller chip 

merupakan hasil adapatasi dari 

teknologi elektromagnetik di Jerman. 

Micro controller chip dapat 

menghasilkan listrik lebih efektif 

daripada kumparan kawat. Selain 

menggunakan chip tersebut, alat 

masak modern ini juga menggunakan 

panel keramik di atasnya. Fungsi dari 

panel keramik ini adalah untuk 

menahan suhu panas. Dengan adanya 

panel ini, panci yang Anda letakkan di 

atas kompor untuk memasak tidak 

akan terasa  panas bila dipegang. 

Panasnya hanya tertahan pada dasar 

panci saja. Sehingga, makanan bisa 

tetap matang tapi tangan Anda tetap 

aman dari panas. Kelebihan kompor 

listrik antara lain; mudah di gunakan, 
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mudah di simpan, tidak  bepolusi, 

tidak bisa menimbulkan ledakan/yang 

lainnya, ringan (mudah dibawa-

bawa), terbuat dari bahan yang ramah 

lingkungan, dilengkapi dangan alat 

pengtur suhu, hemat energi. 

Sedangkan kekuranganya ialah; 

menggunakan wattage yang cukup 

besar, dapat berakibat fatal  jika 

bagian besi pemanas tersentuh oloh 

kulit manusia, tidak bisa digunakan 

alat yang  berdiameter besar, tidak 

bisa digunakan dengan wajan yang 

alasnya bundar.. 
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| Curshat Pikiran 

Curhat Pikiran 

Pertanyaan : 
 

Assalamualaikum mas firman, saya mau bertanya ini. Saya seorang ibu rumah tangga, namanya bu 

fauziyah, memiliki anak laki-laki usia 16 tahun. Dia itu dari kecil sering melihat makhluk halus, 

dan efeknya sekarang dia jadi penakut. Mau ke kamar mandi takut, bahkan tidur sendirian jadi 

takut. Bagaiamana mengatasi hal itu ya, dan apakah benar dia bisa melihat makhluk halus? 

Bu Fauziyah-facebook 

 

Jawaban : 
 

waalaikumsalam, ibu fauziyah. Ibu yang luar biasa karena memiliki anak yang juga luar biasa. 

Kenapa saya katakan anak ibu itu luar biasa, karena memiliki kekuatan imajinasi yang bagus sekali, 

dan syarat untuk menciptakan kesuksesan adalah dengan memiliki kekuatan imajinasi yang bagus. 

Anak ibu memiliki imajinasi yang bagus karena mengaku sering melihat makhluk halus. Karena 

sesungguhnya apa yang dikatakan dilihat oleh anak laki-laki ibu itu adalah hasil dari kreasi 

pikirannya sendiri.  

Kreasi itu terbentuk akibat tontonan yang juga seram dari kecil, baik itu melalui cerita, melalui 

buku, melalui video, melalui televisi dan sebagainya. Sehingga muncullah kreasi itu. Kemudian 

berdampak kepada ketakutan dalam pikiran anak ibu. Cara mengatasinya adalah, ibu berikan 

penjelasan kepada anak ibu tentang makhluk halus itu adalah hasil pikiran dia, lalu katakan kedia 

kalau takut sendirian maka cukup sebut nama ibu fauziyah 3x. Hal ini agar anak ibu terbayang 

wajah ibu yang mampu memberikan keamanan bagi dia. 

 

 

 

 

 



 

 

Pertanyaan :  
 

Saya senang sekali dengan majalah sugesti ini mas, selalu saya download setiap bulan dan 

membacanya. Isinya membuat saya tersadar. Perkenalkan saya sulis mas dari sibolga, saya mau 

bertanya bagaimana maksud yang benar dari bekerja keras itu, apakah menggunakan otot dan 

membawa beban yang berat? atau gimna ya mas, menurut mas firman? 

Sulis-sibolga 

 

Jawaban :  
 

Terima kasih sulis atas atensinya terhadap majalah sugesti, saya senang ketika majalah sugest 

mampu menjadi bagian perubahan dalam hidup anda. Selalu membaca dan bagikan juga ya kepada 

teman-teman lainnya.  

Bekerja keras adalah bekerja yang mampu menghasilkan nilai penghasilan yang besar. Semakin 

anda bekerja keras maka seharusnya penghasilan anda makin besar, tapi kalau sekarang anda 

merasa sudah bekerja keras tetapi penghasilan masih tetap saja maka itu artinya anda belum bekerja 

keras.  

Bekerja keras yang benar adalah menggunakan pikiran dengan benar, bukan dengan menggunakan 

otot dan mengangkat beban yang berat.  

Selama in memang kita semua dikenalka arti bekerja keras itu seperti itu dan itu salah sebetulnya, 

jadi sebaiknya ubah pemahaman anda  ya. Dan jangan merasa sudah bekerja keras jika hasil yang 

anda dapat belum banyak. 

 

Pertanyaan : 

 
Assalamualaikum mas firman, saya haji sukarlan dari bengkulu. Mas firman sering menulis artikel 

tentang agama dan spiritual tapi dibahas secara logis. Jujur ini membuat saya tertarik untuk selalu 

mengikuti apa yang mas tulis, di fb saya juga selalu membaca tulisan mas firman. Unik. 

Pertanyaan saya adalah tentang DOA, seberapa cepat terkabulnya doa itu mas.? 

Haji sukarlan-bengkulu 

 

Jawaban : 
 

Waalaikumsalam pak haji, terima kasih sudah mau mengikuti tulisan saya ya. Saya berharap pak 

haji terus membaca ya. Ketika bapak bertanya tentang seberapa cepat terkabulnya doa maka 

jawaban saya "secepat jentikan jari dan secepat kedipan mata" 

Kalau pak haji percaya penuh kepada ALLAH dengan benar, tapi kalau pak haji percaya kepada 

ALLAH nya separuh-separuh ya jadinya tidak tahu kalau ALLAH itu sangat cepat dalam 

mengabulkan doa. Yang membuat lambat terjadinya doa-doa manusia itu adalah diri manusia itu 

sendiri. Pikirannya yang menghambat terjadinya doa-doa itu. Bahkan banyak manusia itu menolak 

sendiri terkabulnya doa itu. 

Mungkin penjelasan saya ini aneh, "mana ada orang menolak doanya sendiri", berdasarkan 

pengalaman saya bertemu banyak orang di kelas AMC baik itu reguler, privat dan platinum maka 

sangat banyak orang yang menolak doanya sendiri. Sehingga dibutuhkan pemahaman yang benar 

tentang Pikiran supaya bisa membuat doa itu selalu terjadi   
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