
 







 | Daftar Isi 
 
 
 
 

 

01 
 

Redaksi 
 

Semua Orang itu 
Sejatinya Sama 
Saktinya Ketika Mau 
Memahami Hal Yang 
Satu Ini 
 
 
 
 

04 
 

Catatan Kecil 
 

Jimat atau Ucapan 
Pemberi yang lebih 
memberi sugesti 
kepada kita? 
 
 
 

 

07 
 

Kekuatan Diri 
 

Setelah Menjalankan 

Puasa Ramadhan, 

Seharusnya Seorang 

Muslim “Lepas” dari 

Ketergantungan 

terhadap 3 Hal ini 
 

 
 
 

11 
 
 

Hipnosis 
 

Korban Gendam itu  
(sebenarnya) Sama 
Dengan Disugesti 
 
 

 

15 
 

Alpha Telepati 
 

7 Manfaat Penting teknik  

“Alpha Telepati” untuk para 

Sales Mobil 
 
 
 
 

21 
 

Hipnoterapi 
 

Mengatasi Susah Tidur 

dari Seorang Ibu Yang 

Mengalami Stres 

Akibat Masalah Anaknya 
 
 

 

27 
 

Inspirasi Tokoh 
 

HAJI MUHAMMAD 

SOEHARTO  

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
33 
 

Motivasi 
 

Kata-kata Motivasi 

Belajar Biar Mood 

Belajarmu Bangkit 

Lagi 
 
 

 

39 
 

Sugesti dalam Gambar 
 
 
 

 

41 
 

Metaphore 
 

Kisah dua insan lebah dan 

elang 
 
 
 
 

44 
 

Kolom Techno 
 

SEJARAH 

Perkembangan 

Teknologi Mouse 
 

 | Daftar Isi 
 
 
 

 

51 
 

Dokumentasi 
 
 
 

 

52 
 

Testimoni Peserta AMC 
 
 
 

 

54 
 

Curhat Pikiran 



 
 

 

da kesalahan makna dari 
kata sakti ini yang saat ini 
terjadi, sakti sering 
dikaitkan dengan kegiatan 
yang sering dimainkan para 

pesulap, orang disebut sakti ketika bisa 
menyembuhkan, orang disebut sakti 
ketika bisa mengisi energi, orang 
disebut sakti ketika bisa meramal, 
orang disebut sakti ketika bisa melihat 
hal yang aneh. Padahal sakti yang 
seperti itu hanyalah kesaktian semua 
saja, karena hal seperti itu hasil dari 
olahan Pikiran kita sendiri. Apalagi 
adegan-adegan sulap itu, sepenuhnya 
hanya trik hiburan saja. 

Kenapa saya membuat artikel 
tentang kesaktian ini? karena banyak 
tulisan, banyak artikel, bahkan video-video 
di youtube dan media sosial yang 
melihatkan tentang kesaktian yang keliru 
tadi, misalnya video tentang tenaga dalam 
yang menjatuhkan orang, padahal orang 
itu jatuh terpental sebenarnya karena 
keinginannya sendiri. Lalu artikel-artikel 
tentang pengisian energi, pengaktifan 
kesaktian, instalasi khadam dan 
sejenisnya. Banyak orang ingin disebut 
sakti yang seperti itu, banyak orang ingin 
terlihat memliki kelebihan, akhirnya sampai 
keblinger mempertontonkan sesuatu yang 
sebenarnya hanya permainan anak kecil 

 

 Kesaktian, sebuah kata yang mungkin dicari oleh sebagian orang 

dengan susah payah. Pergi ke berbagai penjuru negeri, melakukan 

berbagai ritual, melakukan berbagai tirakat hanya untuk sakti. 

 

A 

Semua Orang itu Sejatinya Sama Saktinya  
Ketika Mau Memahami 

Hal Yang Satu Ini 
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saja. Semua orang sejatinya sama 
saktinya, semua orang itu sudah diberikan 
Tuhan yang namanya Pikiran. Dan itu 
adalah kunci kesaktian SEMUA orang. 

Tulisan ini sebenarnya mau saya 
buat malam hari tadi, tapi karena saya asik 
bermain dengan si kecil akhirnya sampai 
tertidur. Lewat Tengah malam seperti 
biasanya saya pasti bangun untuk 
melakukan shalat tahajud (karena saya 
muslim). Siang kemarin, ketika saya 
memberikan kelas privat AMC kepada 
seseorang bapak dari balikpapan. Saya 
mendapat telepon dari seseorang, yang 
katanya mengaku sakti dan bisa mengirim 
energi, dia menelepon saya dan merasa 
marah dengan semua tulisan-tulisan saya 
“mas firman, tulisan anda ini mengacaukan 
tatanan spiritual, saya bisa santet anda dari 
sini”, saya hanya jawab “silahkan pak, nanti 
kalau kembali ke bapak ya rasakan saja”. 
Eh dia jawab lagi “malam ini ya, besok 
anda sudah tahu rasa”. Kemudian 
“syahrini” sahabat virtual saya berbisik ke 
saya “apa mau dikasih pelajaran ini orang 
mas”, saya jawab dengan santai “udah 
ngga usah, namanya dia ngga tahu” 

Bukan sekali ini saya mendapat 
respon seperti itu, ada banyak telepon, 
banyak sms yang masuk ke saya sejenis 
seperti itu. Yang intinya, agak terganggu 
dengan tulisan dan aktivitas saya dalam 
kelas AMC. Saya selalu tulis bahwa tujuan 
saya membuat AMC adalah untuk 
memunculkan kesadaran bahwa Semua 

orang itu Sama Saktinya, jadi tidak perlu 
lah menganggap sakti sendiri. Ketika 
seseorang itu mempelajari AMC maka dia 
pasti tersadarkan bahwa dirinya juga 
SAKTI, bisa juga mengatur cuaca, bisa 
juga mempengaruhi orang lain, bisa juga 
memiliki khadam tanpa dibuatkan tanpa 
diinstalkan tanpa dipasangkan, bisa 
membuat jimat sendiri. Karena memang 
manusia itu sudah sakti dari sejak lahir, 
hanya banyak orang tidak sadar. Ketika 
tidak sadar, lalu minder ketika melihat 
orang lain mempertontokan hal-hal yang 
terlihat sakti, padahal itu biasa saja. 
Manusia satu dengan manusia yang lain 
memiliki fitur yang sama, hanya banyak 
manusia tidak mau menyadarinya, tidak 
mau berpikir untuk menggunakan fitur-fitur 
yang luar biasa dalam dirinya.  

AMC memang saya buat untuk 
memunculkan kesadaran tentang sejatinya 
manusia, sehingga tidak lagi aneh melihat 
pertunjukan-pertunjukan yang merupakan 
kesaktian semu itu. Memang hal ini 
membuat sebagian orang menjadi agak 
terganggu, tapi kalau tidak ada yang 
memulai kesadaran ini kapan bangsa ini 
bergerak maju. Bangsa lain sudah sibuk 
ngurusin teknologi, eh bangsa kita masih 
berputar-putar di jimat, khadam, pelet, 
santet. Sehingga AMC sering diartikan 
bukan hanya sebagai ALPHA MIND 
CONTROL tapi AKU MANUSIA 
CERDAS. 
 

Kekuatan Sugesti | Edisi juni 2019 02 

 | Redaksi 
 



 
 



 

ak firman, saya pernah memiliki sebuah 

jimat yang diberikan oleh seorang guru saya 

dulu, waktu mememgang jimat itu saya 

selalu mudah dalam segala urusan, tapi 

jimat itu saya rasa sudah terjatuh dimana itu, 

sekarang saya tidak percaya diri lagi, bisa bantu saya 

untuk mengingat dimana jatuhnya jimat itu?”, 

sebuah pertanyaan yang masuk ke email saya 

kemarin. Saya tersenyum saja membacanya, saya 

piker mau menanyakan bagaimana bisa 

memunculkan kekuatan sendiri, eh malah ingin 

dibantu untuk mengingat jimatnya yang hilang. Luar 

biasa ya pengaruh jimatnya  sehingga ketika hilang 

harus dicari. Banyak orang memang terpengaruh 

dengan jimat yang didapat dari orang lain yang 

katanya dianggap guru itulah sugesti jimat yang 

salah.  

 Jimat, apa sih jimat itu? pengertian yang 

banyak berkembang adalah sesuatu benda yang 

dianggap memiliki “kekuatan” untuk meningkatkan 

kualitas hidup seseorang.  

Jika dilihat dari asal katanya yaitu dari 

bahasa arab adalah “azimat” yang artinya 

dimuliakan. Banyak di masyarakat bermunculan 

barang-barang jimat, ada yang berbentuk kertas, 

ada juga benda lain seperti keris, atau benda 

lainnya. Mungkin anda juga punya ya? hehe. 

Kalau kita mau menyadari dengan lebih cerdas 

tentang jimat, sebenarnya kekuatannya bukanlah 

ada di barangnya, bukan di tulisannya, bukan di 

minyaknya tetapi dari sugesti yang masuk ke 

pikiran kita. Dan, pikiran kita lah yang 

menjadikannya nyata dalam kehidupan. 

Hari ini saya masih dimalaysia, dan 

memberikan kelas Alpha Mind Control serta 

platinum disini. Saya juga menemukan 

pertanyaan yang sama dari peserta tentang jimat. 

“pak firman, jika jimatnya ditulis dalam huruf 

arab bukankah itu ada kekuatannya”. Kita tidak 

menyadari bahwa kekuatan sebuah jimat itu 

terletak dari ucapan si pemberi jimat, bukan pada 

benda jimatnya. Sebagai contoh, kalau kita 

menerima sebuah cincin, ketika cincin itu 
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diberikan saja tanpa sebuah sugesti maka pasti 

menjadi biasa saja. Tetapi, beda ketika cincin itu 

diberikan lalu disampaikan bahwa “cincin ini bisa 

membuat kita hebat, bisa membuat menjadi disukai 

oleh banyak orang, ketika ditempat ramai, maka 

cincinya diusap-usap ya”  

Kita perhatikan, cincin yang sama tetapi jika 

saat memberinya kepada orang lain dengan 

ditambahkan kata-kata seperti itu, maka cincinnya 

menjadi jimat. Jadi, apa yang membuat terjadi? 

cincinya atau sugesti yang masuk ke pikiran kita 

akibat ucapan si pemberi cincin itu? hehe, tentu 

karena ucapannya ya. Dan ucapan itu masuk ke 

pikiran kita lalu kita iyakan alias kita setujui. Oh, ya 

anda pasti Ingat saya pernah menulis artikel di web 

ini bahwa ada dua syarat sebuah sugesti itu dapat 

terjadi yaitu, disetujui dan kita masih punya pikiran. 

Anda bisa membaca lagi disini. 

Kalau yang membuat benda itu hebat, kalau 

yang membuat sebuah tulisan itu menjadi azimat 

hanyalah ucapan yang masuk dan disetujui, artinya 

semua benda boleh dong kita buat sendiri jimatnya. 

Sehingga tidak perlu lagi dating ke orang lain hanya 

untuk meminta jimat, apalagi ketika jimatnya hilang 

malah jadi bingung. Sebuah benda menjadi 

“berkhasiat” bukanlah karena bendanya, tetapi 

karena ucapan pemberi jimat itu yang kita setujui, 

karena sugesti yang diberikan itulah menjadi 

program di pikiran kita sehingga otomatis dikerjakan 

oleh pikiran dan terjadi. Yang hebat adalah Pikiran 

kita, jadi itulah kenapa saya sering menulis bahwa 

kita harus mau mengenali, mengontrol dan 

memaksimalkan Pikiran kita. 

Daripada pikiran kita dikontrol oleh orang 

lain, tentu lebih baik kita kontrol dan maksimalkan 

sendiri ya. Oh ya, daripada anda sibuk mencari orang 

untuk minta jimat, lebih baik anda buat sendiri saja 

ya dan sadari bahwa itu hasil dari Pikiran anda. 
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edih 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. Yang 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 

 

Tidak terasa ya, bulan Ramadhan tahun ini sudah tinggal menghitung hari. Jika sesuai 

perhitungan maka hanya tersisa 2 hari lagi kita yang muslim berada di bulan Suci 

Ramadhan ini. 

S 

Setelah Menjalankan Puasa Ramadhan, 
 Seharusnya Seorang Muslim “Lepas” dari 

Ketergantungan terhadap 3 Hal ini 
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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 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. 
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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 m enjadi 
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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emarin juga ada pertanyaan 

melalui telepon ke saya, 

“mas firman, kalau gendam 

itu pake ilmu hitam ya?”. Jawaban 

saya, “kalau anda bertanyanya ke 

teman-teman dukun, paranormal, 

spiritualis tradisional maka pasti 

jawabannya memang menggunakan 

ilmu hitam, tapi kalau bertanya ke 

saya maka jawabannya, itu hanya 

ilmu sugesti, alias ilmu komunikasi 

saja, kalau anda belajar AMC nanti 

pasti paham bahwa gendam itu hanya 

komunikasi saja” 

Istilah “gendam” memang 

sudah terbiasa bagi masyarakat kita, 

melalui pemberitaan di koran, 

penayangan berita di televisi, artikel-

artikel berita di media online, dan 

sumber lainnya. Kata “gendam” 

seolah-olah sebuah kata yang 

memiliki makna yang menyeramkan,  

emiliki makna yang menakutka, 

memiliki makna seolah-olah berasal 

dari kekuatan lain dengan kuasa 

mistis dan ilmu aneh. Benar kan? 

pasti anda juga berpikir seperti 

kebanyakan orang. Memang itulah 

yang banyak tersimpan di pikiran 

orang indonesia, dan para dukun, 

paranormal, spiritualis tradisional 

terus mengiyakan hal ini, seolah-olah 

gendam itu berbahaya.  Saya pernah, 

ada seorang yang mengirim pesan 

inbox ke facebook saya, “mas firman, 

gendam itu menggunakan ilmu gaib, 

berbeda dengan yang mas firman 

ajarkan bahwa itu Pikiran, gendam 

itu harus mengeluarkan energi dari 

dalam diri yang sudah dibangkitkan” 

“mas..anakku, kemarin digendam orang diangkot, hpnya diambil, uang 

didompetnya juga diambil tapi dompetnya dikembalikan”, kata staf saya tiba-

tiba ketika saya baru sampai kantor siang ini. Baru naruh tas, eh sudah nerima 

curhat tentang gendam, sepertinya perlu ditulis nih tentang gendam di website 

kekuatansugesti.com ini. 

K 

| Hipnosis 
 

Korban Gendam itu  

(sebenarnya) Sama Dengan Disugesti 
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Kalau anda memiliki persepsi 

sama dengan orang yang mengirim 

inbox itu, jawaban saya adalah 

“silahkan belajar AMC, sebab nanti 

kita memahami apa itu ilmu gaib dan 

kita buktikan bahwa gendam itu 

hanya pemberian sugesti saja kepada 

orang lain, dan sugesti masuknya ke 

pikiran. Jadi ilmu yang harus anda 

pahami adalah ilmu tentang Pikiran, 

dan satu-satunya ilmu untuk 

mengenali, mengontrol dan 

memaksimalkan Pikiran adalah 

AMC”.   

Saya tanya ke staf saya tadi 

yang tergopoh-gopoh curhat tentang 

anaknya yang katanya sudah kena 

“gendam”, saya tanya “anakmu bisa 

cerita kemarin ke kamu mbak, 

diapain katanya”. Lalu staf saya ini 

cerita, “anak saya kemarin 

disebelahnya ada ibu tua, ibu ini 

cerita kalau dia butuh uang anaknya 

sakit, dan dia cerita kalau dia 

memiliki jimat yang bisa membuat 

anaknya dulu lulus ujian, lalu 

menawarkan ke anak saya, tapi 

syaratnya harus membersihkan dulu 

barang yang sering dipegang anak 

saya, dimintalah hpnya, kemudian 

anak saya disuruh untuk sedekah dan 

dimintalah dompetnya, setelah 

memberi buntelan putih, ibu tua ini 

turun”. Terus gimana lagi mbak?, 

tanya saya. “sampai rumah, anak 

saya ini cerita ke saya, ma..aku tadi 

dikasih jimat buat lulus ujian, anak 

saya kan mau unas mas, terus katanya 

hp sama uangnya disedekahkan, anak 

saya juga bingung, kok gak dibalikin 

ya ma hpku”, lanjut staf saya itu. 

“Sambil nangis, anak saya itu mas 

ceritanya”  

Coba perhatikan cerita 

lengkap anak staf saya itu? apakah 

menggunakan teknik2 lain selain 

berbicara? tidak kan? karena anaknya 

tadi setuju-setuju saja diberi jimat 

maka ya sudah, terjebak deh dengan 

“rayuan” ibu tua tadi, akhirnya hp 

dan uangnya melayang. Oh ya biar 

anda memiliki pemahaman benar 

tentang jimat, coba baca disini. 

Digendam itu bahasa lainnya adalah 

di rayu, alias disugesti, alias diberi 

saran. 
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Ada sebuah pesan masuk ke 

akun whatsapp “mas firman, 

saya sales mobil. Apa yang 

harus saya lakukan supaya 

mudah mempengaruhi pikiran 

calon customer”. Maka saya 

jawab 

“silahkan pelajari buku Alpha 

Telepati dan terapkan teknik 

itu ke calon customer untuk 

membuat mereka tertarik 

membeli mobil ke anda”.  

Dalam dunia sales 

mobil, memang dibutuhkan 

teknik untuk mempengaruhi 

customer agar mau membeli 

mobil kepada sales tertentu. 

Jumlah sales mobil untuk satu 

dealer itu bukan satu atau dua 

orang tapi bisa lebih dari 

sepuluh orang. Hal ini tentu 

memunculkan sebuah 

kompetisi bagi para sales. 

Siapa yang lebih pintar 

mempengaruhi pikiran 

customer maka pasti bonus 

juga lebih besar. 

 

Sesuai arti dari kata sales, 

yang artinya memang 

menjual. Dan menjual itu 

adalah teknik untuk 

mempengaruhi pikiran orang 

lain baik secara verbal 

maupun non verbal. Dan 

dengan Alpha Telepati adalah 

teknik untuk mempengaruhi 

pikiran orang lain tanpa 

disadari, sehingga bagi anda 

yang sekarang berprofesi di 

sales mobil maka menjadi 

penting dan wajib untuk 

mempelajari buku alpha 

telepati ini. Berikut ini saya 

 
Masih semangat menjalani ibadah puasa Ramadhannya? Tentu harus 

semangat ya dan semakin rajin ibadahnya, karena bulan ramadhan sudah 
mau memasuki 10 hari terakhirnya, artinya sebentar lagi kita memasuki hari 

raya Idul Fitri. 
 

| Alpha TelepatI 

7 Manfaat Penting teknik  
“Alpha Telepati” untuk para Sales Mobil 
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jelaskan manfaat penting 

teknik Alpha Telepati untuk 

para sales mobil 

7 Manfaat Penting teknik 

Alpha Telepati untuk para 

Sales Mobil 

Pertama, Membuat Calon 

Customer Cepat untuk 

Memutuskan Membeli Mobil 

 

Biasanya seorang calon 

customer mobil tidak 

langsung mengambil 

keputusan untuk membeli 

pada pertemuan pertama. 

Karena harga mobil yang 

memang ratusan juta maka 

biasanya saat melihat bertemu 

pertama kali dengan sales 

mobil yang diambil adalah 

brosurnya dulu. Kemudian 

baru negoisasi dilakukan 

melalui whatsapp atau sms. 

Artinya setelah perjumpaan 

pertama itu, maka teknik 

mempengaruhi yang harus 

dilakukan oleh sales mobil 

adalah secara non verbal. 

 

Kedua, Membuat Calon 

Customer Memilih membeli 

kepada Anda sebagai 

Salesnya 

 

Setelah seseorang 

memutuskan untuk membeli 

mobil, tentu yang dicari 

adalah siapa salesnya. Karena 

tidak mungkin sebuah dealer 

mobil langsung menerima 

pembelian tanpa melalui 

tenaga sales yang 

bertanggung jawab. Sering 

terjadi customer A waktu 

bertanya-tanya pergi kepada 

sales B, tapi setelah 

memutuskan membeli malah 

memilih kepada sales C. 

Tentu anda yang sekarang 

berprofesi sebagai sales sudah 

sering mengalami hal ini 

bukan. 

 

Ketiga, Membuat Pikiran 

Calon Customer selalu 

tertarik dengan Mobil yang 

anda tawarkan 

 

Selain berpindah sales, para 

calon customer juga biasanya 

berpindah merk atau jenis 

mobil. Yang awalnya suka 

pada merk A, lalu tiba-tiba 

pikirannya berubah menjadi 

mobil merk B. Dan artinya 

calon customer tadi bukan 

membeli mobil kepada anda 

tapi beralih ke merk sebelah. 

Pikiran seperti ini yang 

harus dijaga oleh anda 

sebagai sales. 

 

Keempat, Mengunci Pikiran 

Calon Customer agar 

Semakin lama semakin besar 

Keinginannya membeli 

Mobil 

Seseorang membeli mobil 

tentu merupakan keputusan 

yang besar karena memang 

harganya mahal, dan biasanya 

mobil menjadi barang kedua 

yang mahal setelah rumah. 

Dan mobil bukan barang yang 

primer sehingga bisa saja 

alokasi dana digunakan untuk 

kebutuhan yang lainnya. 

Sehingga yang awalnya untuk 

membeli mobil menjadi batal, 

dan itu artinya bonus anda 

sebagai sales juga batal. 

Sehingga mengunci pikiran 

calon customer untuk 

semakin kuat keinginannya 

membeli mobil menjadi hal 

yang wajib dilakukan melalui 

teknik Alpha telepati 

 

Kelima, Membuat Jumlah 

penjualan pribadi anda 

meningkat dengan MUDAH 

dan CEPAT 

 

Dengan teknik Alpha Telepati 

maka jumlah Penjualan anda 

pribadi sebagai sales mobil 

menjadi lebih banyak, dan 

tentu ini hal yang 
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menggembirakan bagi anda. 

Sudah pasti bonus besar dari 

perusahaan menunggu. 

Sehingga memiliki buku 

Alpha telepati dengan hanya 

500ribu menjadi sesuatu yang 

murah dan memang bernilai 

luar biasa. Karena anda 

membayar satu kali saja untuk 

memiliki buku Alpha telepati 

tetapi manfaatnya bisa 

dirasakan berulang-ulang. 

 

Keenam, Bonus dan 

Penghasilan sudah PASTI 

Meningkat  

 

Dengan jumlah penjualan 

yang meningkat maka sudah 

PASTI nanti diiringi dengan 

bonus yang meningkat juga. 

Sehingga teknik Alpha 

Telepati ini menjadi metode 

yang jitu untuk membuat anda 

menjadi sales mobil yang 

sukses berbeda dengan rekan-

rekan sales lainnya. 

 

Ketujuh, Membuat Percaya 

diri bagi Sales meningkat 

 

Bagi seorang sales mobil, 

ketika ditolak oleh calon 

customer pasti membuat 

down. Tapi jika selalu closing 

dengan mudah tentu level 

percaya diri semakin 

meningkat. Betul kan? 

Jadi, anda sudah benar berada 

di website ini untuk 

memutuskan memiliki buku 

ALPHA TELEPATI yang 

terbukti sebagai satu-satunya 

Metode untuk Mempengaruhi 

orang lain tanpa bertatap 

muka. Saatnya anda 

mengambil keputusan ya 

untuk memesan buku ajaib 

ini. KLIK DISINI  
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usah tidur sering 
dianggap sebagai 
sebuah penyakit 

fisik, memang ini ada 
benarnya. Saya ada 
teman dokter yang 
memberikan saya 
informasi yang 
menyebabkan 
perubahan struktur fisik 
yang mengakibatkan 
seseorang mengalami 
susah tidur. Tetapi ini 
hanya sedikit, 
kebanyakan susah tidur 
adalah sebuah masalah 
“psikologi”, susah tidur 
terjadi biasanya karena 
seseorang masih sibuk 
menggunakan otaknya 
untuk berpikir, dan 
yang dipikirkan 
biasanya adalah 
sebuah hal yang 
dianggap masalah. 
Berpikir bagaimana 
menyelesaikan 
sesuatu yang 
dianggap masalah 
itu, yang membuat 
jadi susah untuk 
tidur. Sebab ketika 
tidur khawatir besok 
masih tetap menjadi 
masalah. Sebagai 
seorang pakar pikiran, 

saya sering didatangi 
oleh klien-klien yang 
mengeluhkan masalah 
susah tidur ini. 
 Seperti yang saya 
temui pada hari minggu 
kemarin, 3 hari 
sebelumnya saya 
diminta oleh soerang 
laki2-laki yang datang 
ke kantor Wahana 
Sejati yang 
mengeluhkan bahwa 
ibunya sudah 2 bulan ini 
susah untuk tidur, 
menjadi tidak tenang 
dan efeknya adalah 
tekanan darah 

meningkat, gula darah 
meningkat, kolesterol 
meningkat. Laki-laki itu 
menceritakan bahwa 
ibunya memiliki beban 
terhadap rumah tangga 
anak ke duanya yang 
seorang perempuan, 
alias kakak dari laki-laki 
ini. Laki-laki ini bercerita 
bahwa kakaknya yang 
perempuan ini sedang 
mengalami masalah 
rumah tangga dan 
mengarah ke 
perceraian. Situasi ini 
yang membuat ibunya 
menjadi kepikiran terus. 

S 

 | Hipnoterapi 
 

Akibat Masalah Anaknya 
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Laki-laki ini meminta 
saya untuk mau datang 
ke rumahnya guna 
menemui ibunya. 
 Sesuai 
kesepakatan, saya 
menemui ibu ini di hari 
minggu malam. Setelah 
diperkenalkan oleh 
anaknya yang laki-laki 
tadi, maka saya 
meminta izin untuk 
berdua saja dengan 
ibunya. Saya pun mulai 
“bertanya” secara 
pribadi kepada ibu ini, 
akhirnya sang ibu mau 
mengeluarkan keluh 
kesahnya, berceritalah 
ibu ini tentang situasi 
rumah tangga anak 
perempuannya, yang 
bermasalah, ibu ini 
seolah menyalahkan 

anak perempuannya 
terus atas terjadi 
prahara dalam rumah 
tangganya. Tetapi 
sebaliknya 
memposisikan 
menantunya sebagai 
korban dari masalah ini. 
 Dan, ketika saya 
coba membawa ibu ini 
ke suasana kebatinan 
yang seolah-olah anak 
perempuannya ini 
sudah bercerai, maka 
keluarlah air matanya, 
dan saya mencoba 
meneruskan untuk 
mengeluarkan emosi 
yang terpendam dalam 
diri ibu ini. Kembali dari 
ungkapan beliau, yang 
dipikirkan ternyata 
bukan anak 
perempuannya 

melainkan menantunya. 
Bagaimana respon dari 
keluarga besan, 
bagaimana nanti 
cucunya ditinggal 
ayahnya, dan anehnya 
ibu ini selalu 
menyalahkan anak 
perempuannya. 

Dari ungkapan ibu 
ini saya akhirnya 
menemukan sebuah 
program dalam pikiran 
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ibu ini yang 
membuat 
dirinya 
menjadi 
susah tidur, 
apa itu? ya 
tadi, 
memikirkan 
nasib 
menantunya, 
tapi tidak 
membela 
anaknya. 
Entah 
mungkin 
karena merasa 
anaknya selalu 
terlihat salah,akibat 
ucapan dari suami 
anaknya ini. Tapi, 
terlihat jelas bahwa 
yang menjadi beban 
pikiran dari ibu ini 
adalah menganggap 
anaknya di posisi salah. 
 Sesuai dengan 
kerja pikiran, maka tidak 
boleh ada yang 
disalahkan berlebihan 
dalam masalah ini, 
sebab setiap orang 
melakukan sesuatu 
pasti ada alasannya. 
Anak perempuan ibu 
ini terlihat 
membantah bahkan 
mau mengajukan 
cerai pasti ada 
alasannya. Saya 
mencoba memberikan 
sugesti kepada ibu ini, 
bahwa anaknya yang 
harus disayang, yang 
harus dibela adalah di 
posisi istri atau yang 

perempuan bukan 
suaminya. 

Setelah saya 
coba berikan sugesti 
yang saling berkaitan 
akhirnya ibu ini mantap 
menerima bahwa yang 
harus dia sayangi 
adalah anaknya, bukan 
suami anaknya. Yang 
harus dibela adalah 
anaknya, bukan suami 
anaknya. 

Dan, ajaibnya ibu 
ini 

langsung merasa 
kelegaan yang luar 
biasa. “mas firman, 
dada saya lega, saya 
jadi tenang sekarang, 
saya sadar saya salah 
selama ini, padahal 
saya jadi Ingat bahwa 
suaminya yang sering 
menelantarkan anak 
saya, saya sadar 
sekarang bahwa yang 
harus disayang adalah 
anak saya ini”. 
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Selesai ibu ini 
mengungkapkan rasa 
kelegaannya, saya pun 
menjawabnya “kalau 
sudah seperti ini,ibu 
janji ya kepada diri ibu 
sendiri, bahwa ibu mau 
tidur dengan tenang 
mulai malam ini ya 
sampai seterunya, 
supaya ibu sehat, 
supaya ibu terus bisa 
menyayangi anaknya”. 

Dan tadi jam 
22.00 saya mendapat 
sms dari anak laki2 ibu 
ini, “mas firman, ibu 
saya sudah tidur, 
biasanya kemarin-
kemarin jam segini 
masih lihat tv sambil 
kebingungan, makasih 
ya mas”.  
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Soeharto dikenal sebagai satu-satunya Presiden di Indonesia yang memiliki masa 

jabatan terlama yaitu sekitar 32 Tahun. Dikenal dengan sebutan “Bapak 
Pembangunan“. 

 

Ia merupakan Presiden Kedua Indonesia 
setelah Soekarno, di bawah pemerintahannya 
Soeharto sukses mengantarkan Indonesia 
menjadi negara Swasembada dimana sektor 
dibidang pertanian amat berkembang dengan 
pesatnya melalui Program Rapelitanya. 

Mantan Presiden Kedua Indonesia serta 
bapak pembangunan ini dilahirkan di Kemusuk, 
Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921. Ibunya 
bernama Sukirah dan ayah beliau yang 
merupakan seorang pembantu lurah dalam 
bidang pengairan sawah dan juga sekaligus 
seorang petani yang bernama Kertosudiro. 

 
Masa Kecil Soeharto 

 
Ketika berumur delapan tahun Soeharto 

mulai bersekolah tetapi ia sering berpindah-
pindah sekolah. Awalnya ia sekolah di Sekolah 
Desa (SD) Puluhan, Godean kemudian ia pindah 
ke SD Pedes dikarenakan keluarganya pindah ke 
Kemusuk, Kidul. Setelah itu kemudian ayahnya 
Kertosudiro memindahkan Soeharto ke 
Wuryantoro. Beliau kemudian dititipkn dan 
tinggal bersama Prawirohardjo seorang mantri 
Tani yang menikah dengan adik perempuan 
Soeharto. Ditahun 1941 tepatnya di Sekolah 
Bintara, Gombong di Jawa Tengah, Soeharto 
terpilih sebagai Prajurit Telatan, sejak kecil ia 
memang bercita-cita menjadi seorang tentara 
atau militer. kemudian pada tanggal 5 Oktober 
1945 setelah Indonesia merdeka, Soeharto 
kemudian resmi menjadi anggota TNI. 

 
 
 
 

Masuk Militer 
 

 
 
Jalan panjang dan berliku dilalui Soeharto 

ketika merintis karier militer dan juga karier 
politiknya. Dalam bidang militer Soeharto 
memulainya dengan pangkat sersan tentara 
KNIL. Dari KNIL situ ia kemudian menjadi 
Komandan PETA pada zaman penjajahan 
Jepang, setelah itu ia menjabat sebagai 
komandan resimen berpangkat mayor kemudian 
menjabat komandan batalyon dengan pangkat 
Letnan Kolonel. Pada tahun 1954 pendidikannya 
berlanjut dengan masuk ke sekolah menengah 
pertama, yang pada saat itu ia tidak naik kelas. 
Lalu ibunya mengirimnya ke Yogyakarta untuk 
meneruskan pendidikan. 
 
Soeharto Menikah 
 
Setelah itu kemudian Soeharto menikahi Siti 
Hartinah atau Ibu Tien yang merupakan anak 
seorang Mangkunegaran pada tanggal 27 
Desember 1947 dimana usia Soeharto etika itu 
26 tahun dan Siti Hartinah atau Ibu Tien berusia 
24 tahun. 

 
HAJI MUHAMMAD SOEHARTO 
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Dari pernikahannya kemudian ia dikarunia enam 
orang anak yaitu Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit 
Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati 
Herijadi, Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami 
Endang Adiningsih. 

 
Soeharto Muda 
 
Sejarah bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan 
dari peristiwa yang dikenal sebagai Serangan 
Umum 1 Maret 1949, itu merupakan peristiwa 
yang menjadi catatan penting dalam sejarah 
bangsa ketika resmi merdeka dari penjajahan 
bangsa Belanda selama tiga setengah abad. 
 
Banyak versi mengatakan bahwa Peranan 
Soeharto ketika merebut Yogyakarta yang waktu 
itu sebagai Ibukota Republik Indonesia dalam 
Serangan Umum 1 Maret tidak bisa dipisahkan. 
 
Tujuan dari serangan umum 1 Maret adalah 
menunjukan pada dunia internasional tentang 
eksistensi dari TNI (Tentara Nasional Indonesia) 
ketika itu dalam membela Bangsa Indonesia. 
Dalam kepemimpinannya, Soeharto berhasil 
merebut kota Yogyakarta dari cengkraman 
penjajah Belanda pada waktu itu.  
 
Pada waktu itu beliau juga menjadi pengawal 
dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dalam 
operasi pembebasan Irian Barat dari tangan 
Belanda ketika itu beliau yang menjadi panglima 
Mandala yang dipusatkan di Makassar. 
 
Peristiwa G-30-S/PKI 
 
Ketika peristiwa G-30-S/PKI meletus pada 
tanggal 1 Oktober 1965, Soeharto kemudian 
bergerak cepat mengambil alih kendali pimpinan 
Angkatan Darat ketika itu. 
 
Kemudian mengeluarkan perintah yang cepat 
untuk mengatur dan mengendalikan keadaan 
negara yang kacau akibat dari kudeta oelh PKI. 
 
Setelah peristiwa G-30-S/PKI, Soeharto 
kemudian menjabat sebagai Panglima Angkatan 
Darat menggantikan Jendral Ahmad Yani yang 
gugur di tangan PKI. Selain sebagai Panglima 
Angkatan Darat, Soeharto juga menjabat sebagai 
Pangkopkamtib yang ditunjuk oleh Presiden 
Soekarno pada waktu itu. 
 
Puncak karier Soeharto ketika ia menerima Surat 
Perintah Sebelas Maret atau yang dikenal 
sebagai “Supersemar” oleh Presiden Soekarno 

pada bulan maret 1966 dimana tugasnya adalah 
mengendalikan keamanan dan juga ketertiban 
negara yang kacau setelah kudeta yang 
dilakukan oleh PKI dan mengamalkan ajaran 
Besar Revolusi Bung Karno. 

 
Soeharto Sebagai Presiden Kedua Indonesia 
 

 
 
Setelah peristiwa G-30-S/PKI keadaan politik dan 
juga pemerintahan Indonesia makin memburuk, 
kemudian pada bulan maret 1967 dalam sidang 
istimewa MPRS yang kemudian menunjuk 
Soeharto sebagai Presiden Kedua Republik 
Indonesia yang menggantikan Presiden 
Soekarno, dimana pengukuhan dilakukan pada 
Maret 1968. 

 
Orde Baru Soeharto 
 
Masa pemerintahan presiden Soeharto dikenal 
dengan masa Orde Baru dimana kebijakan politik 
baik dalam dan luar negeri diubah oleh Presiden 
Soeharto. 
 
Salah satunya adalah kembalinya Indonesia 
sebagai anggota PBB (Perserikatan Bangsa 
Bansa) pada tanggal 28 September 1966 setelah 
sebelumnya pada masa Soekarno, Indonesia 
keluar sebagai anggota PBB. 
 
Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang 
sangat tegas. Pengucilan politik dilakukan 
terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai 
Komunis Indonesia. 
 
BiografiPresidenKeduadanBapakPembangunanI
ndonesia - Biografi dan Profil Soeharto - 
Presiden Kedua dan Bapak Pembangunan 
Indonesia 
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Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar 
Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili 
pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai 
pemberontak. 
 
Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka 
yang terlibat “dibuang” ke Pulau Buru bahkan 
sebagian yang terkait atau masih pendukung dari 
Partai PKI dihabisi dengan cara dieksekusi 
massal di hutan oleh militer pada waktu itu. 
Program pemerintah Soeharto diarahkan pada 
upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama 
stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. 
 
Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi 
berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-
barang tidak melonjak terus. Dan rehabilitasi 
ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana 
dan prasarana ekonomi. 
 
Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan 
sistem ekonomi berencana yang menjamin 
berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah 
terwujudnya masyarakat adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila. 
 
Program stabilsasi ini dilakukan dengan cara 
membendung laju inflasi. Dan pemerintahan 
Soeharto berhasil membendung laju inflasi pada 
akhir tahun 1967-1968, tetapi harga bahan 
kebutuhan pokok naik melonjak. 
 
Rapelita Soeharto 
 
Sesudah dibentuk Kabinet Pembangunan pada 
bulan Juli 1968, pemerintah mengalihkan 
kebijakan ekonominya pada pengendalian yang 
ketat terhadap gerak harga barang khususnya 
sandang, pangan, dan kurs valuta asing. Sejak 
saat itu ekonomi nasional relatif stabil 
 
Setelah berhasil memulihkan kondisi politik 
bangsa Indonesia, maka langkah selanjutnya 
yang ditempuh pemerintah Orde Baru adalah 
melaksanakan pembangunan nasional. 
 
Pambangunan Jangka Pendek dirancang melalui 
Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita 
memiliki misi pembangunan dalam rangka 
mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat 
Indonesia. Sedangkan Pembangunan Jangka 
Panjang mencakup periode 25-30 tahun. 
 
Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya 
pembangunan yang berkesinambungan yang 
meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, 

bangsa, dan Negara. Pembangunan nasional 
dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan 
nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD 
1945. 
 
Pada masa orde baru, pemerintah menjalankan 
kebijakan yang tidak mengalami perubahan 
terlalu signifikan selama 32 tahun. Dikarenakan 
pada masa itu pemerintah sukses menghadirkan 
suatu stablilitas politik sehingga mendukung 
terjadinya stabilitas ekonomi. 
 
Karena hal itulah maka pemerintah jarang sekali 
melakukan perubahan-perubahan kebijakan 
terutama dalam hal anggaran negara. Pada 
masa pemerintahan orde baru, kebijakan 
ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan 
ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung 
oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh 
pemerintah. 
 
Soeharto sebagai Bapak Pembangunan 
Indonesia 
 
Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon 
kebijakan ekonomi yang disebut dengan Trilogi 
Pembangungan, yaitu stabilitas politik, 
pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan 
pemerataan pembangunan. Dari 
keberhasilannya inilah sehingga Presiden 
Soeharto kemudian disebut sebagai “Bapak 
Pembangunan”. 
 
Titik kejatuhan Soeharto, ketika pada tahun 1998 
dimana masa tersebut merupakan masa kelam 
bagi Presiden Soeharto dan masuknya masa 
reformasi bagi Indonesia, Dengan besarnya 
demonstrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa 
serta rakyat yang tidak puas akan kepemimpinan 
Soeharto. 
 
Selain itu makin tidak terkendalinya ekonomi 
serta stabilitas politik Indonesia maka pada 
tanggal 21 Mei 1998 pukul 09.05 WIB Pak Harto 
membacakan pidato “pernyataan berhenti 
sebagai presiden RI” setelah runtuhnya 
dukungan untuk dirinya. 
 
Soeharto telah menjadi presiden Indonesia 
selama 32 tahun. Sebelum dia mundur, 
Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi 
dalam 6 sampai 12 bulan sebelumnya. 
 
BJ Habibie melanjutkan setidaknya setahun dari 
sisa masa kepresidenannya sebelum kemudian 
digantikan oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 
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1999. Kejatuhan Suharto juga menandai akhir 
masa Orde Baru, suatu rezim yang berkuasa 
sejak tahun 1968 atau selama 32 Tahun.  

 
Wafatnya Presiden Soeharto 

 

 
 
Presiden RI Kedua HM Soeharto wafat 

pada pukul 13.10 WIB Minggu, 27 Januari 2008. 
Jenderal Besar yang oleh MPR dianugerahi 
penghormatan sebagai Bapak Pembangunan 
Nasional, itu meninggal dalam usia 87 tahun 
setelah dirawat selama 24 hari (sejak 4 sampai 
27 Januari 2008) di Rumah Sakit Pusat 
Pertamina (RSPP), Jakarta. Berita wafatnya Pak 
Harto pertama kali diinformasikan Kapolsek 
Kebayoran Baru, Kompol. Dicky Sonandi, di 
Jakarta, Minggu (27/1). Kemudian secara resmi 
Tim Dokter Kepresidenan menyampaikan siaran 
pers tentang wafatnya Pak Harto tepat pukul 
13.10 WIB Minggu, 27 Januari 2008 di RSPP 
Jakarta akibat kegagalan multi organ. Kemudian 
sekira pukul 14.40, jenazah mantan Presiden 
Soeharto diberangkatkan dari RSPP menuju 
kediaman di Jalan Cendana nomor 8, Menteng, 
Jakarta. Ambulan yang mengusung jenazah Pak 
Harto diiringi sejumlah kendaraan keluarga dan 
kerabat serta pengawal. 

Sejumlah wartawan merangsek mendekat 
ketika iring-iringan kendaraan itu bergerak 
menuju Jalan Cendana, mengakibatkan seorang 
wartawati televisi tertabrak. Di sepanjang jalan 
Tanjung dan Jalan Cendana ribuan masyarakat 
menyambut kedatangan iringan kendaraan yang 
membawa jenazah Pak Harto. Isak tangis warga 
pecah begitu rangkaian kendaraan yang 
membawa jenazah mantan Presiden Soeharto 
memasuki Jalan Cendana, sekira pukul 14.55, 
Minggu (27/1). 

Sementara itu, Presiden RI kala itu yakni 
Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil 
Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri yang 
tengah mengikuti rapat kabinet terbatas tentang 
ketahanan pangan, menyempatkan mengadakan 
jumpa pers selama 3 menit dan 28 detik di 

Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (27/1). 
Presiden menyampaikan belasungkawa yang 
mendalam atas wafatnya mantan Presiden RI 
Kedua Haji Muhammad Soeharto. 

 
Jasa Jasa Soeharto Sebagai Presiden dan 
Kontroversinya 

 
Jika direnungkah banyak jasa-jasa besar 

yang dilakukan Soeharto untuk pembangunan 
dan perkembangan Indonesia dimata dunia 
Internasional, sebagan rakyat yang pernah hidup 
di zaman Presiden Soeharto menganggap 
zaman Soeharto merupakan zaman keemasan 
Indonesia. Karena harga-harga kebutuhan pokok 
yang murah dimasa itu yang berbanding terbalik 
dengan zaman sekarang ini, pertumbuhan 
ekonomi yang stabil, Presiden Soeharto berhasil 
merubah wajah Indonesia yang awalnya menjadi 
negara pengimpor beras menjadi negara 
swasembada beras dan turut mensejahterahkan 
petani. Sektor pembangunan dimasa Presiden 
Soeharto dianggap paling maju melalui Repelita I 
sampai Repelita VI. Keamanan dan kestabilan 
negara yang terjamin serta menciptakan 
kesadaran nasionalisme yang tinggi pada 
masanya. Di bidang kesehatan, upaya 
meningkatkan kualitas bayi dan masa depan 
generasi ini dilakukan melalui program 
kesehatan di posyandu dan KB, sebuah upaya 
yang mengintegrasikan antara program 
pemerintah dengan kemandirian masyarakat. 

Di jamannya, program ini memang sangat 
populer dan berhasil. Banyak ibu berhasil dan 
peduli atas kebutuhan balita mereka di saat 
paling penting dalam periode pertumbuhannya. 
Itulah sekelumit jasa-jasa atau prestasi dari 
presiden Soeharto meskipun disamping jasa-
jasanya tersebut banyak juga kegagalan di 
pemerintahannya seperti Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme di masanya, pembangunan yang 
tidak merata antara pusat dan daerah sehingga 
memunculkan kecemburuan dari daerah seperti 
Papua. 

Dari banyaknya jasa presiden Soeharto 
tersebut sehingga banyak yang mengusulkan 
Soeharto sebagai pahlawan nasional Indonesia. 
Terlepas dari sejumlah pihak yang masih 
mempermasalahkan sejumlah kasus hukum 
Soeharto, fakta di dalam sejarah Indonesia 
menunjukkan bahwa Soeharto memiliki jasa 
besar kepada Indonesia. Perjuangan Soeharto 
untuk Indonesia yang tercatat dalam buku 
sejarah bangsa ini, antara lain, pada masa 
revolusi fisik antara 1945 hingga 1949, 
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pascarevolusi fisik antara 1962 hingga 1967 dan 
masa kepemimpinannya sebagai presiden 
Sosok Soeharto masih menjadi kontroversi 
hingga saat ini. Rakyat kecil mengingatnya 
sebagai pahlawan yang menyediakan bensin 
murah dan beras yang bisa dijangkau. Mereka 
yang ketika itu tak bersentuhan dengan politik 
dan pergerakan, akan langsung mengangguk 
setuju jika ditanya zaman Soeharto lebih enak. 
Polemik soal gelar pahlawan bagi Soeharto pun 
masih penuh perdebatan. Sebagian setuju, 
sebagian menolak mentah-mentah. Sebagian 
menganggap Soeharto pahlawan pembangunan 
dan penyelamat Pancasila. Sebagian lagi 
menganggap Soeharto berlumuran darah atas 
berbagai aksi pembantaian selama peralihan 
Orde Lama ke Orde Baru dan seterusnya. Itulah 
artikel mengenai biografi dan profil Soeharto 
sebagai Presiden Kedua dan Bapak 
Pembangunan Indonesia. Semoga bisa menjadi 
referensi dan juga sebagai bahan pelajaran bagi 
pembaca sekalian 
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Bagi manusia, belajar merupakan suatu proses yang tak berkesudahan. 

Kapan pun dan dimana pun, seseorang bisa belajar. 

ebagai manusia, belajar 
merupakan suatu proses yang 
tak ada habisnya. Kapan pun 

dan dimana pun, seseorang bisa belajar. 
Sayangnya, terkadang tubuh ini terasa malas 
untuk belajar karena kehilangan semangat. 
Apabila kamu sedang merasakan kehilangan 
semangat untuk mendalami suatu hal, 
mampir aja ke sini. Karena di artikel ini 
terdapat berbagai kata kata motivasi belajar 
dari berbagai tokoh populer yang bisa kamu 
contoh. Makanya, buruan simak! 
Selain sedih karena cinta, malas jadi 
penyebab hilangnya keinginan untuk belajar. 
Berarti ini saatnya kamu butuh kata kata 
motivasi belajar agar semangatmu kembali 
menyala. Dan artikel ini merupakan tempat 
yang tepat untuk mendapatkan inspirasi 
tersebut. 
 Jangan takut kamu bakal jadi bosen 
karena harus baca tulisan yang panjang. 
Mereka cukup singkat kok, dan siapa tahu 
bisa bikin momen “Aha!” di benakmu. Selain 
buat memotivasi diri sendiri, kamu juga bisa 
berikan kata kata semangat belajar ini buat 
kekasih tercinta lho. Biar kalian jadi sama 
sama termotivasi dan berprestasi, kan keren 
tuh. Setuju enggak? Kalau tertarik untuk jadi 
yang lebih baik, yuk simak kata kata motivasi 
belajar di bawah ini! Semoga dengan 
membaca berbagai kutipan di bawah, 
semangat belajarmu bisa meningkat. 

 
1. Tidak Ada Jalan Pintas 
 
“Tak ada jalan pintas ke tempat yang layak 
dituju.” 
 
Beverly Sills 

 

Buat yang masih sekolah, ngelihat 
mereka yang udah kuliah atau yang udah 
kerja kayaknya enak banget gitu ya. Enggak 
harus baca buku yang bikin pusing. Dan 
enggak harus begadang buat menghafal 
materi. Mungkin sekolah bikin hidupmu 
sengsara. Tapi percaya deh, enggak ada 
kenikmatan yang bisa didapat dengan jalan 
yang mulus. Kalaupun ada, pasti itu efeknya 
hanya sementara. 

 

 
2. Hidup yang Lebih Bermakna 
 
“Tantangan adalah hal yang membuat hidup 
menarik. Mengatasinya itu yang membuat 
hidup lebih bermakna.” 
 
Joshua J. Marine 
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Hidup yang polos polos aja mungkin 
aman, tapi bakal bikin kamu bosen. Karena 
itu Tuhan menciptakan gurumu untuk 
memberimu soal ulangan yang bisa 
“menemani” hari harimu. Dan akan lebih 
hebat lagi bila kamu bisa menaklukan semua 
tantanganmu itu. Dengan begitu, kamu bisa 
lebih bangga terhadap dirimu dan pastinya 
bakal lebih berkembang. Gimana, setuju 
enggak sama kata kata motivasi belajar ini? 
 
3. Metode Mudah untuk Belajar 
 
“Cara termudah untuk jadi pandai adalah 
belajar dari hal terbodoh yang pernah kau 
lakukan.” 
 
Wilson Kanadi 
 

Cara menjadi pandai dengan cepat 
bukan dengan mencontek. Apalagi datang ke 
dukun buat minta bocoran soal. Cara yang 
paling tepat dan efektif adalah belajar dari 
kesalahan di masa lampau. Dengan begitu 
kemampuanmu akan lebih berkembang lagi. 
Dan pastinya, kamu tak akan jatuh ke lubang 
yang sama dua kali. Kata kata motivasi 
belajar ini cocok banget nih buat yang lagi 
menyesali kesalahan di masa lalu. 
 
 
4. Bertahan 
 
“Jangan menyerah. Menderitalah sekarang 
dan hiduplah sebagai juara nantinya.” 
 
Muhammad Ali 
 

Mengejar pendidikan memang tak 
mudah. Tak cuma tenaga, pikiran dan biaya 
pun pasti akan tersita banyak. Jika kamu 
stres dan ingin mengakhiri semuanya, 
ingatlah kata kata motivasi belajar di atas. 
Menderitalah sekarang ketika masalah 
terberatmu baru soal Matematika. Siapa tahu 
penderitaanmu yang kocak ini akan 
mengantarkanmu ke cita cita yang menjadi 
bunga tidurmu di kala kecil. 

 
5. Tujuan yang Terbesar 
 
“Tujuanku bukanlah jadi lebih baik dari yang 
lain. Tapi jadi lebih baik dari diriku yang 
sebelumnya.” 
 
Dr. Wayne W. Dyer 
 

Kata kata motivasi belajar di atas 
mengajarkan pada kita tentang bagaimana 
memperlakukan persaingan. Selalu bersaing 
dengan orang lain memang meningkatkan 
kualitas, tapi juga meningkatkan emosi 
karena panas persaingan. Nah kalau 
patokanmu itu dirimu yang kemarin, hasil 
usahamu akan lebih cepat terlihat dan akan 
jadi lebih efektif dalam mengembangkan diri 
mu sendiri. Dan pastinya hal tersebut bisa 
meningkatkan kepercayaan dirimu. 

 

 
15 Cara Meningkatkan Semangat Belajar 
 

Sesuatu hal yang baik pasti banyak 
ujian dalam melakukannya. Belajar 
merupakan perbuatan yang baik. Dengan 
belajar kita dapat menambah wawasan ilmu 
untuk bekal kita hidup baik di dunia maupun 
di akhirat. Dalam melaksanakan belajar tidak 
bisa dipungkiri terkadang kita merasa bosan, 
malas atau perasaan lain yang menyebabkan 
semangat belajar kita hilang dan penyebab 
anak sekolah menjadi malas belajar. Hal ini 
merupakan hal yang wajar, dan kebanyakan 
orang mengalaminya. Ketika kita merasa 
malas belajar, maka kita dapat melakukan 
hal-hal yang dapat memotivasi kita untuk 
menambah semangat belajar. 
 
 
Motivasi dalam meningkatkan semangat 
belajar dibagi menjadi dua, yaitu motivasi 
internal dan motivasi eksternal. Motivasi 
internal merupakan motivasi yang berasal 
dari dalam diri individu sendiri. Motivasi ini 
memang lebih sulit ditumbuhkan dibanding 
motivasi eksternal, tetapi jika seseorang telah 
berhasil menumbuhkan motivasi internal 
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dalam dirinya, maka kepercayaan diri akan 
terbentuk sehingga akan menimbulkan sikap 
positif dan sadar akan kebutuhan dirinya 
dalam belajar. 

Sementara motivasi eksternal 
merupakan motivasi yang berasal dari luar 
diri individu yang mampu mempengaruhi diri 
individu. Motivasi eksternal bisa berasal daari 
lingkungan, sosial, penghargaan atau 
hukuman, teman, peran orang tua dalam 
mendidik anak serta masih banyak hal lain 
yang dapat mempengaruhi motivasi belajar 
seseorang. Setiap orang pasti lebih paham 
tentang dirinya masing-masing dengan apa 
yang bisa memotivasinya dalam 
meningkatkan semangat belajar. Kenali diri 
anda terlebih dahulu jika anda belum 
menemukan cara untuk mengatasi rasa 
malas anda dalam belajar atau anda dapat 
mencoba beberapa cara meningkatkan 
semangat belajar dalam diri anda : 

 
Bergaul dengan orang bersemangat 
belajar 

Teman sangat mempengaruhi diri 
kita, apalagi jika kita sering bersamanya 
maka apa yang menjadi sifatnya atau 
kebiasaannya mudah sekali kita tertular 
dengan sifat dan kebiasaannya. Teman yang 
malas dapat membuatmu terpengaruh dan 
ikut-ikutan malas, kadang kita malas belajar 
karena teman kita juga malas belajar. 
Sebaliknya teman yang bersemangat dalam 
belajar sangat mempengaruhi kita, sehingga 
melihatnya menjadikan kita ingin 
mencontohnya. Aura positif yang ditimbulkan 
dapat menular. Maka pandai-pandailah 
dalam memilih teman, karena teman sangat 
mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan jika 
kita ingin mengenal orang lain yang belum 
kita kenal, kita bisa melihat dengan siapa dia 

berteman saja kita menjadi bisa 
mengenalnya. 

 
 
Buat target yang ingin dicapai 

Dalam usaha mencapai tujuan, target 
sangat penting untuk dituliskan, jangan 
hanya diinget karena kekuatan otak kita tidak 
mampu selalu mengingatnya. Tulis target 
yang harus kita capai pada kertas lalu 
tempelkan pada tempat-tempat yang sering 
kita melihatnya, seperti lemari, dinding kamar 
atau bisa juga ditulis di buku agenda atau 
diarimu. Dengan menulis target yang akan 
kita capai ini mempunyai kekuatan yang 
besar dalam mencapai keberhasilan. 
Menurut Mario Teguh seorang motivator 
Indonesia, buatlah anda seolah-olah seperti 
dikejar oleh seekor anjang. Seseorang yang 
dikejar oleh anjing maka dia akan berlari 
sekuat tenaga tanpa memperdulikan bahaya 
yang rintangan yang ada, dia akan fokus 
agar dapat selamat dari kejaran anjing 
tersebut. Jika anda dalam belajar juga seperti 
hal tersebut maka target akan cepat tercapai. 
 
Menunda kesenangan 

Tanamkanlah dalam pikiran anda 
bahwa sesuatu yang diawali dengan 
perjuangan pasti akan diakhiri dengan 
kesenangan dan kebahagiaan. Maka tunda 
terlebih dahulu kesenangan anda, tetapi 
ganti dengan melakuakan perjuangan belajar 
menuntut ilmu, walaupun memang rasanya 
pahit, tetapi jika kita telah menjalaninya maka 
kita akan merasakan kenikmatannya. Belajar 
itu menyenangkan karena kita akan bisa 
mengerti apapun yang ingin kita katahui. 
Menunda kesenangan terlebih dahulu demi 
kebahagiaann panjang selanjutnya tidak ada 
ruginya, daripada sekarang kita bersenang-
senang tetapi kita tidak tahu bagaimana 
nasib kita dimasa depan tanpa 
mempersiapkannya sekarang, jadi 
berjuanglah terlebih dahulu dengan 
semangat belajar. 
 
Buktikan pada orang-orang bahwa anda 
pintar 

Sebenarnya setiap orang telah diberi 
kekuatan otak untuk berpikir yang tidak 
berbeda jauh antara satu orang dengan 
orang lainnya. Yang menentukan kita pintar 
atau tidak bukan 100% kekuatan otak tetapi 
kemauan. Seorang yang memliki kemauan 
yang tinggi akan mempunyai motivasi tinggi 
dalam mencapai target. Buktikan kepada 
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orang-orang bahwa anda juga termasuk 
orang yang mempunyai kemauan yang 
tinggi, dengan bermodal tersebut maka diri 
anda akan termotivasi untuk semangat 
belajar. Semangat belajar yang tinggi akan 
menjadikan anda lebih pintar. Orang yang 
pintar sering terkalahkan dengan orang yang 
rajin dan mempunyai kemauan tinggi. Jadi 
buktikan bahwa andapun bisa menjadi orang 
pintar. 
 
Atur waktu belajar 

Atur waktu anda dalam segala 
kegiatan yang akan lakukan. Mengatur waktu 
akan menjadikan diri anda berlatih disiplin 
serta tidak bertingkah semaunya sendiri atau 
sesuai kehendak hati. Mungkin ketika anda 
sedang patah hati, padahal anda besok akan 
ujian maka anda tidak belajar. Hal ini hal 
yang harus dihindari karena belajar tetap 
harus berjalan. Maka dari itu buatlah jadwal 
agar anda tidak terbawa emosi dengan 
perasaan hati anda. Jika anda melihat jadwal 
anda belajar maka lakukanlah, tetapi bukan 
berati anda harus benar-benar ketat dengan 
diri anda sendiri. Jika anda sakit anda bisa 
beristirahat terlebih dahulu. Jika jadwal anda 
bermain ya silahkan gunakan waktunya 
untuk bermain. Dengan mengatur waktu 
belajar maka anda akan fokus dengan 
belajar anda, karena waktu bermain, belajar 
atau yang lain telah terpisah-pisah dengan 
baik.  
 

 
 

 
Fokus lima menit 

Hal yang tersulit dalam melakukan 
sesuatu yaitu untuk memulianya. Kadang kita 
berpikir melakukan hal lain lebih nyaman dan 
asyik, tetapi sebenarnya ini adalah pikiran 
otak yang dapat disiasati. Untuk menghindari 
sulit memulai belajar maka bayangkan 
terlebih dahulu bahwa anda akan belajar 
hanya 5 menit saja, kemudian setelah itu 
akan berhenti. Dengan demikian maka otak 
anda akan lebih tertarik untuk belajar karena 
hanya sebentar. Tetapi setalah anda 
melakukan belajar dalam 5 menit, maka otak 
anda akan merasakan suatu kenyamanan 
sehingga andapun akan enggan untuk 
memulai sesuatu yang lain lagi. Tetapi 
dengan catatan bahwa dalam lima menit 
pertama ini, anda harus benar-benar fokus 
dengan belajar anda. 
 
Stop atau strat di bagian menarik 

Saat anda sedang belajar tetapi anda 
ingin melakukan sesuatu hal misalnya makan 
atau minum, maka berhentilah saat anda 
sedang belajar di bagian yang menarik. Hal 
ini akan memotivasi diri anda untuk memulai 
belajar lagi setalah anda makan atau minum, 
karena pikiran anda akan merasa penasaran 
dengan kelanjutannya. Ini merupakan trik 
yang bisa anda coba.  

 
Singkirkan atau menjauh dari gangguan 

Banyak gangguan yang akan 
membuat diri anda merasa tergoda untuk 
beralih dari belajar dan melakukan antifitas 
lain, misal menonton TV, tiduran, bermain 
game, atau sms pacar. Maka sebelum mulai 
belajar singkirkan hal-hal tersebut atau anda 
memilih tempat belajar yang terhindar dari 
berbagai gangguan tersebut. Hal ini akan 
membuat belajar anda menjadi lebih fokus. 
 
Buat sebuah reward atau hukuman 

Reward atau hukuman akan memicu 
semangat belajar anda sehingga anda akan 
berpikir jika tidak mencapai terget maka anda 
akan mendapat hukuman. Hal ini akan 
seperti memaksa diri anda untuk belajar, 
tetapi tidak masalah karena paksaan akan 
menjadi kebiasaan jika dilakukan secara 
terus-menerus dalam waktu minimal 40 hari. 
Jika anda tidak percaya anda bisa 
mencobanya sendiri. 
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Menonton film motivasi atau membaca 
novel motivasi 

Kadang ada juga orang yang lebih 
termotivasi ketika membaca novel atau 
menonton film dibanding mendapat nasehat 
orang lain atau melihat keberhasilan orang 
lain, hal ini karena setiap orang mempunyai 
tingkat emosional yang berbeda. Anda dapat 
mencoba untuk menonton film atau 
membaca novel motivasi agar semangat 
belajar anda bisa semakin meningkat. Novel 
sekarang telah banyak sehingga anda dapat 
memilihnya yang seseuai dengan diri anda 
dapat meningkatkan semangat anda dalam 
belajar, begitupun dengan film. 
 
Menanamkan kemauan atau niat yang 
tinggi untuk belajar 

Jika jiwa kita telah tertanam kemauan 
dan niat yang tinggi maka belajar akan 
menjadi suatu aktifitas yang menyenangkan 
sehingga tidak ada lagi beban, tetapi yang 
ada hanya kenikmatan dan kenyamanan 
karena mendapat banyak informasi yang 
sebelumnya belum kita ketahui. 
 
Menempelkan kata-kata motivasi di 
dinding kamar 

Kata-kata motivasi jika ditempel di 
dinding kamar, maka akan selalu terlihat oleh 
kita, sehingga ketika kita sedang merasa 
malas maka kita akan melihatnya dan 
tergugah kembali semangat kita. Hal tersebut 
seperti menjadi pengingat diri kita sehingga 
ketika kita akan malas menjadi semangat 
kembali. 

 

Menggunakan teknik belajar yang efektif 
Anda harus pintar dalam 

menggunakan teknik belajar karena akan 
mempengaruhi otak kita dalam bekerja 
menyerap informasi dan ilmu pengetahuan. 
Belajar lebih efektif dengan teknik 3 x 1 jam 
lebih baik dibanding dengan 1 x 3 jam. Jadi 
lebih baik kita belajar 3 kali dengan durasi 
sekali belajar 1 jam dibanding dengan belajar 
1 kali dengan durasi langsung 3 jam. 
 
Pelajari teknik membaca cepat 

Dengan pintar teknik membaca cepat 
maka informasi dan ilmu pengetahuan akan 
dengan cepat kita peroleh, apalagi di zaman 
yang era modern globalisasi ini, kemampuan 
membaca cepat akan semakin 
mensukseskan anda dalam meraih 
keberhasilan. 
 
Pelajari teknik mengingat dengan kata 
kunci atau akronim 
Otak ketika mengingat suatu hal akan lebih 
tajam jika hal yang pendek. Maka buatlah 
kata kunci atau akronim untuk membantu 
otak anda dalam mengingat pelajaran, 
sehingga daya ingat dan konsentrasi anda 
akan meningkat. Hal ini juga dapat memacu 
potensi belajar anda serta ilmunya tidak 
mudah lupa tau hilang, sampai tua nanti 
anda dapat teringat karena memang 
berbentuk akronim.
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i 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,” 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 

 | Metaphore 
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Douglas Engelbart 
 

ouse pertama 
kali ditemukan 
oleh Douglas 

Engelbart dari stanford 
Research Insitute pada tahun 
1963. Mouse adalah suatu alat 
yang terdiri dari beberapa alat 
penunjuk ( pointing device ) 
yang dikembangkan untuk On 
Line System (NLS) milik 
Engelbard. Selain mouse yang 
awalnya disebut "bug", juga 
dikembangkan beberapa alat 
deteksi gerakan tubuh lainnya 
yang diletakkan di kepala dan 
dagu. Karena kenyamanan 
dalam pengunaannya, mouse 
dipilih dan dikembangkan. 
Mouse pertama yang 
diciptakan berukuran besar, 
dan menggunakan dua buah 
roda yang saling tegak lurus 
utnuk mendeteksi gerakan ke 
sumbu X dan sumbu Y. 
Engelbart kemudian 
mematenkan nya pada 17 
November 1970, dengan nama 
penunjuk posisi X-Y untuk 
sistem tampilan grafis (X-Y 
position Indicator For A Display 
System). Pada waktu itu, 
sebetulnya Engelbart beraksud 
pengguna mouse dengan satu 
tangan secara terus menerus, 

sementara tangan yang 
lainnya mengperasikan alat 
seperti keyboard dengan lima 
tombol. 
 
Bill English   
 
inilah yang melahirkan mouse 
tipe trackball 
 

Perkembangan 
selanjutnya dilaku;kan oleh Bill 
English di Xerox PARC pada 
awal tahun 1970, yang 
menggunakan bola berputar 
kesegala arah, putaran 
tersebut dideteksi oleh roda-
roda sensor didalam mouse 
tersebut. Pengembangan inilah 
yang melahirkan mouse tipe 
trackball, yaitu mouse terbalik 
dimana pengguna 
menggerakkan bola dengan 
jari. 

Pada tahun 1980 - 
1990 Xerox mempopulerkan 
penggunaan keyboard 
QWERTY dengan dua tangan 
dan menggunakan mouse 
pada saat dibutukan saja. 
Mouse sekarang ini mengikuti 
desain Ecole Polytechnique 
federale de lausanne (EPFL) 
yang diinspirasikan oleh 
profesor Jean-Daniel Nicoud. 
Jenis yang paling akhir adalah 

mouse optic dan yang paling 
mudah dalam perawatannya 
serta penggunaannya. Mouse 
jenis ini tidak perlu dibersihkan 
pada bagian bolanya karena 
banyak nya debu yang 
menempel.  

Mouse optikal pertama 
kali dibuat oleh Steve Kirsch 
dari Mouse Systems 
Corporation. Mouse jenis ini 
menggunakan LED (Light 
emitting diode) dan photo 
dioda untuk mendeteksi 
gerakan mouse. Mouse optikal 
petamakali hanya dapat 
digunakan pada alas 
(mousepad) khusus yang 
berwarna metalik bergaris biru 
- abu-abu. Seiring 
perkembangan jaman mouse 
sekarang ini dapat digunakan 
di semua permukaan yang 
padat dan rata, kecuali 
permukaan yang memantulkan 
cahaya. 

Mouse saat ini bekerja 
dengan menggunakan sensor 
optik yang menggunakan LED 
sebagai sumber penerangan 
untuk mengambil beribu-ribu 
frame gambar selama mouse 
bergerak. Dan jenis mutakhir 
dari mouse adalah yang 
berteknologi laser, pertama 
kali diperkenalkan oleh 

 
 Mouse merupakan salah satu perlengkapan komputer meskipun apabila tidak ada 

juga komputer masih bisa beroperasi, akan tetapi dengan menggunakan mouse 
maka kerja kita akan menjadi lebih cepat dan menghemat waktu, lebih cepat dan 
efisien. Maka tidak ada salahnya jika kita sedikit melihat sejarah perkembangan 

mouse itu sendiri. 
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logitech, perusahaan mouse 
terkemuka yang bekerja sama 
dengan Agilent Technologies 
pada tahun 2004, dengan 
nama logitech MX 1000. 
Logitech mengklaim bahwa 
mouse laser memiliki tingkat 
akurasi yang 20 kali lebih 
besar dari mouse optikal. 
Meskipun dasar kerja dari 
mouse optikal dengan mouse 
laser sama hanya berbeda 
pada laser pengganti LED. 
Meskipun begitu jenis mouse 
ini belum banyak dipergunakan 
diperkirakan harganya yang 
masih mahal.  

Dari sekian banyaknya 
perkembangan dari awal 
sampai yang terakhir yang 
tidak berubah dari mouse 
adalah jumlah tombolnya. 
Semua mouse memiliki tombol 
satu sampai tiga buah. Mouse 
pertama memiliki satu tombol. 
Kebanyakan mouse saat ini, 
yang didesain oleh microsoft 
Windows, memiliki dua tombol. 
Beberapa mouse modernjuga 
memiliki sebuah wheel untuk 
memudahkan scrolling. 
Sementara Ael 
memperkenalkan mouse satu 
tombol, yang tidak berubah 
hingga kini. Mouse modern 
juga sudah banyak yang tanpa 
kabel, dengan menggunakan 
teknologi wireless seperti infra 
red, gelombang radio ataupun 
bluetooth. Mouse wireless 
yang populer saat ini 
menggunakan gelombang 
radio dan ataupun bluetooth. 
Sedangkan mouse yang 
menggunakan infrared kurang 
begitu populer karena jarak 
jangkaunya yang terbatas, 
selain itu juga kurang begitu 
praktis karena antara mouse 
dengan penerimanya tidak 
boleh ada penghalang. 

 
Kita tau bukan barang 

asing bagi kita untuk tau 
sebuah mouse, tiap hari kita 
pegang kita goyang, yup benar 
sekali mouse komputer.  Anda 
tau tidak perubahan teknologi 

mouse dari jaman jadul dahulu 
kala sampai sekarang jaman 
modern? Tidak banyak yang 
tau tentunya mouse jaman 
dulu tuh kaya apa sih? segede 
apa sih? tentunya mouse 
jaman dulu segede gaban kali 
ya? hehe.. coba liat artikel 
berikut ini perjalanan mouse 
dari masa ke masa. 
 
1952 
 
Royal Canadian Navy 
memperkenalkan sebuah 
sistem penunjuk menggunakan 
trackball. Dapat anda liat pada 
gambar sistem penunjuk 
tersebut memakai bola yang 
merupakan cikal bakal mouse 
modern. 
 

 
 

 
1968 
 
Douglas Engelbart membuat 
mouse pertama yang terbuat 
dari kotak kayu dan 2 roda 
besi. Diperkenalkan pertama 
kali di sebuah konferensi di 
San Francisco. Hehe.. bentuk 
mouse yang aneh. 
 

 
 
 
 
 

1972 
 
Bill English memperkenalkan 
sebuah sistem baru penunjuk 
menggunakan sebuah “ball 
mouse”. Diliat dari gambarnya 
ini merupakan awal mouse 
modern kali ya.. padahal masih 
tahun 72. 
 

 
 
1981 
 
Richard Lyon dan Steve Kirsch 
membuat sebuah mouse yang 
menggunakan cahaya LED 
untuk megarahkan kursor. 
 

 
 
1983 
 
Microsoft membuat mouse 
pertama-nya dengan nama 
“Green Eyed”. Mouse optik 
pertama kali. 
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1991 
 
Logitech membuat 
“MouseMan” dan ini adalah 
mouse nirkabel dengan 
menggunakan teknologi RF. 
Cikal bakal lahirnya mouse 
wireless. 

 
 
1995 
 
Mouse menggunakan 
terobosan baru yaitu scroll 
whell. Pada tahun ini Apple 
juga memperkenalkan 
multibutton “Mighty Mouse”. 
 

 
 
2006 
 
Logitech dan Gyration merilis 
desain dari “air mouse” 
(Gyroscopic). 
 

 
 
2008 
 
Microsoft memperkenalkan 
teknologi BlueTrack.  

 

 
 
Sekarang 
 
Mouse dengan teknologi laser 
3,5G – 5600 dpi (Gamers 
Only) 
Razer Mamba Black – harga 
sekitar 1.2 Juta 
 

 
 
Sejarah Dan Perkembangan 
Mouse Komputer 
 
Mouse adalah alat yang 
digunakan untuk memasukkan 
data ke dalam komputer selain 
keyboard. Mouse memperoleh 
nama demikian karena kabel 
yang menjulur berbentuk 
seperti ekor tikus. 
Serta mempunyai sebuah 
fungsi utama yaitu 
menggerakkan kursor. Yang 
bergambar sebuah anak 
panah. Seperti yang anda lihat 
di depan monitor komputer 
anda. Atau dapat berubah-
rubah jika melewati form 
tertentu, contohnya menjadi 
garis hitam vertikal ketika 
kamu mengetik di MS word 
atau nulis posting di blog. 
Selain itu juga memiliki fungsi 
lain yaitu memberi perintah 
yaitu klik kiri dan klik kanan. 
 

 
Pengertian Mouse 
 

Mouse, atau “Tikus” 
dalam istilah baku Bahasa 
Indonesia-nya, merupakan 
salah satu perangkat keras 
(hardware) dalam sebuah 
komputer, yang berfungsi 
sebagai alat input utama selain 
keyboard. Mouse 
dikategorikan sebagai sebuah 
Pointing Device (alat 
penunjuk/pemilih). Gerakan 
kursor di layar monitor 
mewakili pergerakan dari 
piranti mouse itu sendiri. 
Dengan mengarahkan kursor 
mouse pada icon/GUI (Graphic 
User Interface) tertentu, 
kemudian mengeksekusi 
perintah dengan cara meng-
kliknya, seorang pengguna 
dapat menjalankan perintah 
tertentu pada program 
komputernya. 

Mouse merupakan 
peralatan inputan yang 
berfungsi untuk menggerakkan 
pointer yang ada pada layar 
monitor untuk menjalankan 
suatu program atau icon-icon 
perintah yang ada pada layar 
monitor dengan cara 
melakukan klik kiri, klik kanan, 
double klik, drag and drop, 
ataupun scroll lock. 
 
Sejarah Mouse 
 

Mouse pertama kali 
ditemukan pada tahun 1963, 
oleh seorang penemu Amerika 
dari Stanford Research 
Institute, bernama Dr. Douglas 
C. Engelbart. Mouse yang 
pertama merupakan sebuah 
perangkat yang sangat 
sederhana. Terbuat dari kayu, 
memiliki satu tombol kecil di 
sebelah kanan atasnya, 
kemudian memiliki dua roda 
besi kecil di dalamnya. Saat 
itu, alat ini diberinama resmi 
“X-Y position indicator for a 
display system” (Indikator 
posisi X-Y untuk sebuah 
system tampilan). Karena 
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bentuknya yang memiliki kabel 
panjang, dan menyerupai 
seekor tikus, alat ini kemudian 
dipanggil “mouse” (Tikus). 
Kursor di layar pun 
sebenarnya mempunyai nama 
“bug” (serangga). Tapi nama 
ini tidak menjadi terlalu 
populer. 

Pada awalnya, Douglas 
mencoba untuk menemukan 
Pointing Device (Alat 
penunjuk) yang lain, seperti 
alat yang digerakkan oleh 
dagu atau hidung. Akan tetapi, 
mouse-lah yang dianggap 
paling sederhana dan paling 
mudah untuk digunakan. 

Mengenai mouse ini, 
kemudian dikembangkan oleh 
perusahaan komputer Apple, 
Inc. (Pengembang system 
operasi Macintosh). Maka dari 
itu, Apple-lah yang akhirnya 
mendapatkan paten dari 
penggunaan mouse.  
 
Dilihat dari Jenis-jenis port  
mouse, ada 4 macam 
mouse: 
 
1. Mouse Serial 
Mouse yang sudah jarang 
dipakai oleh masyarakat 
umum. Biasanya mouse ini 
digunakan pada komputer 
Pentium 1 dan Pentium 2. 
 
2. Mouse PS/2 

Mouse yang digunakan pada 
komputer Pentium 3 dan 
Pentium 4. 
  
3. Mouse USB 
Mouse yang sudah umum 
digunakan oleh masyarakat 
luas. Digunakan pada 
komputer Pentium 3 dan 
Pantium 4. 
  
4. Mouse Wirelless 
Mouse terbaru tanpa kabel. 
Kini Mouse Wireless sudah 
meluas dikalangan 
masyarakat.  
 
Dilihat dari sensornya, ada 3 
macam mouse : 
 
1. Mouse mekanik, yaitu 
mouse dengan sensor 
mekanik berupa bola 
karet/logam di sisi bawah 
mouse yang dapat berputar 
kesemua arah. Sensor 
mekanik tersebut mendeteksi 
arah putar bola dan 
menggerakkan pointer/kursor 
pada layar sesuai arah 
tersebut. 
2. Mouse optomekanik, sama 
dengan mouse mekanik tetapi 
menambahkan sensor optik 
untuk mendeteksi gerakan dari 
bola mouse. 
3. Mouse optik, menggunakan 
sinar laser atau sinar LED 
(Light Emitting Diode) untuk 
mendeteksi pergerakan 
mouse. 

 
Mouse Mekanik (Mouse 
Bola)  
         Perkembangan 
selanjutnya dilakukan oleh Bill 
English di Xerox PARC pada 
awal tahun 1970. Ia 
menggunakan bola yang dapat 
berputar kesegala arah, 
kemudian putaran bola 
tersebut dideteksi oleh roda-
roda sensor didalam mouse 
tersebut. Pengembangan tipe 
ini kemudian melahirkan 
mouse tipe Trackball, yaitu 
jenis mouse terbalik dimana 
pengguna menggerakkan bola 
dengan jari, yang popular 
antara tahun 1980 sampai 
1990. Xerox PARC juga 
mempopulerkan penggunaan 
keyboard QWERTY dengan 
dua tangan dan menggunakan 
mouse pada saat dibutuhkans 
aja. 
 
Mouse Optomekanik (Mouse 
Optikal) 

Selain mouse bola, 
saat ini banyak digunakan 
mouse optikal. Mouse optikal 
lebih unggul dari mouse bola 
karena lebih akurat dan 
perawatannya lebih mudah 
dibandingkan mouse bola. 
Mouse optikal tidak perlu 
dibersihkan, berbeda dengan 
mouse bola yang harus sering 
dibersihkan karena banyak 
debu yang menempel pada 
bolanya. Mouse optikal 
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pertama dibuat oleh Steve 
Kirsch dari Mouse Systems 
Corporation. Mouse jenis ini 
menggunakan LED (light 
emitting diode) dan photo 
diode untuk mendeteksi 
gerakan mouse. Mouse optikal 
pertamahanya dapat 
digunakan pada alas 
(mousepad) khusus yang 
berwarna metalik bergaris-
garis biru-abu-abu. 
 
 
 
Mouse Optik (Mouse Laser) 

Mouse laser pertama 
kali diperkenalkan oleh 
Logitech, perusahaan mouse 
terkemuka yang bekerjasama 
dengan Agilent Technologies 
pada tahun 2004, dengan 
nama Logitech MX 1000. 
Logitech mengklaim bahwa 
mouse laser memilki tingkat 
akurasi 20 kali lebih besar dari 
mouse optikal. Dasar kerja 

mouse optikal dan mouse laser 
hampir sama, perbedaannya 
hanya penggunaan laser kecil 
sebagai pengganti LED 
digunakan oleh mouse optikal. 
Saat ini mouse laser belum 
banyak digunakan, mungkin 
karena harganya yang masih 
mahal. 

Cara kerja dari mouse 
itu sendiri yaitu dengan cara 
menggunakan pancaran sinar 
laser yang tak kasat mata-ada 
sih yang sedikit terlihat. Sinar 
laser yang dipancarkan 
bergerak mengikuti tangan 
pengguna. Sinar laser itu 
menghidupkan sistem sensor 
optik seperti pada mouse optik 
biasa. Ribuan gambar diambil 
dalam waktu satu detik untuk 
mengetahui pergerakan 
mouse. Koordinat yang dikirim 
mouse kemudian digunakan 
komputer untuk memosisikan 
pointer. Mouse laser punya 
keunggulan yang sama 

ketimbang mouse yang pakai 
bola. Kalau dibandingkan 
dengna mouse optik biasa, 
mouse laser punya 
keuntungan. Mouse laser bisa 
digunakan hampir di mana 
saja, termasuk di tempat di 
mana mouse optik sulit sekali 
dipakai, misalnya pada paha 
yang terbungkus celana jins. 
Mouse laser cocok sekali 
untuk dibawa bepergian 
bersama laptop karena orang 
tidak perlu membawa mouse 
pad, bisa dipakai dengan alas 
apapun dan (kalau nirkabel) 
tidak ribet dengan kabel. 

Dari semua 
perkembangan mouse, yang 
tidak banyak berubah adalah 
jumlah tombolnya. Semua 
mouse memiliki tombol antara 
satu sampai tiga buah. Mouse 
pertama memiliki satu tombol. 
Kebanyakan mouse saatini, 
yang didesain untuk Microsoft 
Windows, memiliki dua tombol. 
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Beberapa mouse modern juga 
memiliki sebuah Wheel untuk 
mempermudah scrolling. 
Sementara itu, Apple 
memperkenalkan mouse satu 
tombol, yang tidak berubah 
hingga kini. 

Mouse modern juga 
sudah banyak yang tanpa 
kabel, yaitu menggunakan 
teknologi wireless seperti Infra 
Red, gelombang radio ataupun 
Bluetooth. Mouse wireless 
yang popular saat ini 
menggunakan gelombang 
radio ataupun Bluetooth. 
Sedangkan mouse yang 
menggunakan Infra Red 
kurang begitu popular karena 
jarak jangkauannya yang 
terbatas, selain itu juga kurang 
praktis karena antara mouse 
dan penerimanya tidak boleh 
terhalang. 
 

Berikut ini adalah beberapa 
fungsi mouse : 
 

Memasukkan perintah 
kepada komputer dimana cara 
kerja dari mouse ini adalah 
dengan cara menggeser – 
geser mouse di permukaan 
papan yang datar. Penggerak 
pointer untuk menunjukkan 
lokasi tertentu di layar monitor. 
Digunakan untuk melakukan 
kegiatan yang disebut dengan: 
klik (memilih item), double klik 
(membuka file), klik tahan dan 
geser / drag drop 
(memindahkan item) dan klik 
kanan (menampilkan pilihan 
menu perintah). Berfungsi 
untuk menggulung (scrolling) 
layar dengan menggunakan 
roda scroll. Mendeteksi 
gerakan 2 dimensi secara 
relatif terhadap posisinya 
sekarang. Membuat pekerjaan 
menjadi lebih mudah dan 

cepat. Terlebih bagi kita yang 
sering melakukan aktivitas 
mengedit foto atau membuat 
desain. Memperbesar atau 
juga memperkecil tampilan 
worksheet. Mengaktifkan 
command button dan juga 
melakukan suatu aksi tertentu 
pada aplikasi. Untuk perintah 
yang tidak menyediakan menu 
shortcut, tombol kanan pada 
mouse berfungsi sebagai 
tombol enter. Mouse juga bisa 
berfungsi sebagai pengontrol 
perbesaran tampilan objek. 
Mouse juga mampu berfungsi 
melakukan konversi dan 
isntruksi ke dalam bentuk 
sinyal elektronik yang dapat 
dimengerti oleh komputer.  
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Curhat Pikiran 

Pertanyaan : 

Mas firman, saya anton dari palangkaraya. Saya mau bertanya ini, usia saya 25, tapi 

kenapa ya hidup saya seperti gini-gini aja. Saya tidak pernah bertemu dengan peluang 

yang bagus, tidak pernah bertemu pekerjaan yang bagus. Kenapa ya? apa dosa saya 

yang menghambat ya 

 

Anton-palangkaraya 

 

Jawaban : 

Terima kasih mas anton atas pertanyaannya, saya harapkan mas mau membaca 

majalah sugesti dengan baik, dibaca dengan benar. Karena banyak ilmu tentang 

perubahan hidup dalam majalah sugesti yang bisa membantu perubahan hidup anda. 

Hidup anda itu tergantung dari apa yang anda pikirkan. Dari pertanyaan mas ini maka 

sesungguhya pasti bermula dari isi pikiran anda. Tidak perlu berpikir dulu tentang 

dosa, karena itu urusan Tuhan. Maka saat ini benahi dulu pikiran mas.  

Isi pikiran itu berawal dari apa yang mas baca, itulah kenapa saya menyuruh mas untuk 

membaca majalah sugesti saja supaya isi pikirannya positif. 

 

Pertanyaan : 

Assalamualaikum mas, saya  romi pembaca buku 10 keajaiban pikiran dan majalah 

sugesti. Saya selalu dikatakan ada jin dalam diri oleh uztad yang saya temui, udah 4 

uztad yang selalu bicara seperti itu. Apakah itu betul mas? saya menjadi kepikiran dan 

tidak nyaman menjalani hidup, apa bisa dihilangkan? 

 

Romi-pemalang 
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Jawaban : 

Waalaikumsalam, terima kasih mas romi sudah membaca buku 10 keajaiban pikiran 

dan majalah sugesti. Pertanyaan yang bagus ini dan sering ada di masyarakat kita. 

Ketika mengalami sakit maka sering yang dijadikan kambing hitam adalah jin, padahal 

ya tidak tahu jin itu seperti apa. Saya ingin menegaskan bahwa apa yang disampaikan 

oleh uztad anda itu adalah salah, karena tidak ada jin yang bisa masuk ke dalam diri 

manusia. Tidak ada yang namanya jin masuk ke diri manusia. Hal ini perlu ditegaskan, 

dan disadari.  

Jadi solusinya tidak perlu anda anggap omongan mereka itu, abaikan saja. Begitu anda 

abaikan maka pasti hidup anda baik-baik saja. 

 

Pertanyaan : 

Saya mau tanya tentang sugesti, yang saya tahu ya. bahwa sugesti itu memiliki 

keterbatasan. Orang sakit tidak bisa sembuh dengan hanya sugesti, orang menjadi kaya 

tidak bisa dengan sugesti. Bagaimana mas firman?  

 

Meta-Bandung 

 

Jawaban : 

Terima kasih mbak meta atas pertanyaannya. Untuk memahami apa itu sugesti maka 

anda harus membaca kitab 101 kalimat sugesti. Banyak orang saat ini salah dalam 

memahami arti dari "sugesti", padahal "sugesti" itu adalah isi dari pikiran, dan sugesti 

itu yang membentuk hidup manusia, ketika seseorang itu sakit atau sehat maka itu pasti 

adalah sugesti. Kalau seseorang itu sakit maka untuk membuat kembali sembuh harus 

dimulai dengan mengubah sugesti yang ada dalam pikirannya.   
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Bagi anda yang memiliki pertanyaan 

seputar kehidupan, bisa mengirimkan 

sms/ whatsapp di 0856.46.000.981 atau 

acc facebook di facebook.wahana.sejati 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
  



 

 



 

 

 


