
 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap manusia yang hidup 

pastilah mengalami banyak 

peristiwa, mengalami banyak 

kejadian. Dari kejadian dan 

peristiwa itu sering kita 

memandangnya dengan 

berbagai sudut pandang, 

sehingga ada peristiwa yang 

kita anggap sebagai 

peristiwa yang 

menyenangkan, tetapi ada 

juga peristiwa yang kita 

anggap sebagai sebuah 

peristiwa yang 

menyedihkan. Peristiwa 

yang menyedihkan ini sering 

kita sebut sebagai 

“masalah”. Benar kan? coba 

deh anda pikir lagi, bahwa 

sebenarnya, semua 

peristiwa itu bersifat netral 

dan tergantung bagaimana 

kita menyikapinya, apakah 

mau dikatakan sebagai 

masalah? ataukah mau 

dikatakan sebagai sebuah 

manfaat. Sebagai contoh, 

ketika seseorang ayah 

memiliki sebuah aktivitas 

yang sibuk, bahkan sampai 

lupa kepada keluarganya, 

akhir pekan dihabiskan 

untuk mengurus 

pekerjaannya, untuk 

mengurus bisnisnya padahal 

dia memiliki keluarga yang 

juga perlu diurus dan 

diperhatikan. Lalu tiba-tiba, 

ada seorang anaknya yang 

kecelakaan, dan butuh 

perawatan di rumah sakit, 

lalu ayah ini mau tidak mau 

harus memilih merawat 

anaknya, dan menemani 

keluarganya. Ini bagi ayah 

yang sadar? he.he.. 

Apakah peristiwa 

kecelakaan dari seorang 

anak ini adalah masalah? 

bagi yang melihatnya 

masalah menjadi masalah, 

bagi yang melihatnya 

manfaat maka menjadi 

manfaat, benar kan? Sama 

halnya dengan peristiwa-

peristiwa lain yang sering 

anda anggap sebagai 

sebuah masalah, 

sebenarnya anda sendirilah 

yang membuat itu sebagai 

masalah. Semua kembali 

kepada persepsi, persepsi 

Redaksi Belajar lah untuk lebih baik 

di Tahun Depan 
 



 

adalah cara melihat dan 

cara berpikir anda terhadap 

sebuah peristiwa. Jika 

selama ini persepsi anda 

selalu masalah dan masalah, 

maka hidup anda otomatis 

pasti terpenuhi dengan 

masalah. Tapi jika persepsi 

anda adalah manfaat dan 

manfaat maka hidup anda 

pun otomatis pasti dipenuhi 

manfaat. Mau bukti? coba 

aja deh, lihat semua 

peristiwa menjadi 

manfaat. 

Mengatur, mengubah 

dan mengontrol 

persepsi adalah 

sebuah “ilmu” yang 

perlu dipelajari, sebab 

persepsi muncul dari cara 

berpikir kita, artinya dari 

pikiran kita sendiri, tentunya 

juga dari diri sendiri. 

Banyak dari kita tidak 

mengenali apa itu pikiran, 

bagaimana cara bekerjanya 

dan bagaimana cara 

mengontrolnya. Jika kita 

bisa mengontrol pikiran kita 

selalu dalam kebaikan, maka 

tentu hidup kita pasti dalam 

kebaikan. Nah..cara dan 

teknik tentang pikiran ini 

memerlukan sebuah proses 

pembelajaran untuk 

memahaminya, karena 

memang ada ilmunya. 

Sehingga kita dituntunt 

untuk mempelajarinya, 

karena pikiran adalah 

bagian dari diri kita, kalau  

anda 

tidak mengenali cara 

bekerjanya bagaimana anda 

bisa memanfaatkannya. 

Benar kan? 

Ketika saya dihubungi 

kemarin siang oleh 

seseorang yang 

mengeluhkan memiliki 

masalah dengan hutang 

yang menumpuk, dengan 

kondisi ekonomi yang rumit, 

dia bercerita tentang 

masalah-masalahnya. Lalu 

saya menjawabnya, “apakah 

bapak ingin bisa mengatasi 

semua masalah tersebut?” 

Dia pun menjawab, “ya pak 

firman saya benar ingin 

mengatasi masalah 

tersebut”.  Bahkan sampai 

dia benar-benar 

mengatakan 

kesungguhannya untuk 

mengatasi masalah ekonomi 

keluarganya. Dalam 

pembicaraan telepon, saya 

jelaskan bahwa pikiran 

mempunyai kekuatan yang 

besar untuk mengatasi 

segala masalah apapun, jika 

sudah bisa mengenali cara 

bekerjanya, bahkan 

mengontrolnya maka bisa 

mengatasi masalah dan 

mewujudkan apapun yang 

diinginkan. Saya juga 

menceritakan ke dia bahwa 

banya klien yang berhasil 

mengatasi masalahnya 

setelah mampu mengontrol 

pikirannya. Lalu dia pun 

bertanya? “bagaimana 

caranya saya bisa belajar 

seperti itu pak”, Saya pun 

Mengatur, 

mengubah dan 

mengontrol persepsi 

adalah sebuah “ilmu” 

yang perlu dipelajari 



 

menjawabnya, “anda ikut 

program pelatihan AMC 

ya, nanti saya bimbing 

seperti klien lainnya, anda 

bisa baca lagi web saya 

untuk lebih jelas”. 

“Baik 

pak, saya 

akan 

baca lagi 

website 

bapak 

untuk 

mengetahui program 

pelatihan AMC”, lalu 

malam tadi saya mendapat 

sms dari nomor yang 

menghubungi saya 

tadi..yang isinya “bapak, 

mohon maaf saya 

terkendala biaya untuk ikut 

pelatihannya, kan bapak 

tahu klo saya memiliki 

masalah ekonomi, jadi mana 

mungkin saya mengeluarkan 

uang begitu besar, saya 

kayaknya menerima takdir 

saja pak”. 

Saya tersenyum saja 

membaca sms itu, padahal 

biaya kelas privat Alpha 

Mind Control hanya 2,5 

juta untuk di surabaya, 

dengan biaya seminimal itu 

sebenarnya sudah melatih 

pikiran setiap orang untuk 

berani 

menghargai 

dirinya, 

menghargai 

pikirannya, 

dalam kata 

lain 

menghargai 

dirinya 

sendiri. Ketakutan untuk 

belajar hanya karena 

masalah biaya yang tidak 

sebanding dengan manfaat 

membuat diri kita, diri anda 

tetap terus dalam 

kehidupan yang sama. 

Karena dengan belajar, 

maka kita mendapat sebuah 

pemahaman baru untuk 

membuat hidup jauh lebih 

berarti dan semua yang 

anda anggap masalah dapat 

teratasi,bahkan hutang 

dengan jumlah 500juta 

berhasil terlunasi (kata 

alumni lho). Jadi dengan 

menghargai diri anda 

dengan mengikuti program 

pelatihan Alpha Mind 

Control adalah bagian dari 

membuang semua 

kelemahan diri untuk 

menerima semua manfaat 

dan kebaikan. Jadi apakah 

masih memilih untuk takut 

belajar? atau mulai mau 

memilih untuk menghargai 

diri anda sendiri untuk 

mendapatkan sebuah teknik 

baru untuk membuat semua 

peristiwa menjadi manfaat 

dan menguntungkan hidup 

anda? 

Tahun baru adalah awal 

yang tepat untuk memulai 

semua dengan baru, segala 

hal di tahun kemarin yang 

anda “anggap” sebagai 

sebuah kegagalan maka 

segeralah ubah “persepsi” 

itu menjadi sebuah 

pembelajaran. Sebab 

dengan melakukan 

perubahan persepsi maka 

hidup anda di Tahun depan 

menjadi jauh lebih 

bermakna, jauh lebih sukses 

https://firmanpratama.files.wordpress.com/2013/08/hutang-terlunasi.jpg


 

dibandingkan dengan tahun 

ini. Untuk memulai tahun 

yang baru maka haruslah 

memiliki ilmu yang baru, 

sebab jika kita tetap 

menggunakan ilmu yang 

sama di tahun kemarin maka 

pastilah hasilnya sama, dan 

anda menginginkan sebuah 

perubahan kan di tahun 

depan? Karena itu 

belajarlah ilmu untuk 

MENGENALI, 

MENGONTROL dan 

MEMAKSIMALKAN 

diri anda. 

 

 

Salam Redaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

Tidak terasa 

sudah memasuki bulan 

terakhir di tahun 2014, 

semua artikel di Majalah 

Kekuatan Sugesti akan 

bertemakan tentang 

refleksi akhir tahun, 

termasuk di rubrik alpha 

telepati ini. Coba anda 

ingat perjalanan sepanjang 

tahun 2014 ini, pernahkah 

anda membuat kesal orang 

lain, baik itu pasangan, 

teman maupun keluarga? 

Pasti ada kan, saya saja 

ada kok hehe. Cara paling 

cepat untuk mencairkan 

hubungan dengan orang 

lain yang pernah kita 

berikan kesalahan adalah 

dengan meminta maaf. 

Kata “maaf” sejatinya 

mudah untuk diucapkan 

tetapi kadang ada rasa 

gengsi yang membuat berat 

untuk mendahului meminta 

maaf kepada orang lain? 

Benar kan?. 

Memiliki sebuah 

kesalahan adalah suatu hal 

yang wajar bagi manusia, 

sebab kadang kesalahan 

yang kita lakukan tanpa 

kita sadari. Sebuah 

perilaku dianggap 

kesalahan, jika lawan bicara 

merasa tersinggung dengan 

perilaku kita walaupun kita 

tidak menyadarinya. 

Situasi ini sering terjadi di 

lingkungan kerja, dimana 

begitu banyak kepala 

dengan berbagai pemikiran 

yang saling berbenturan 

akibatnya perilaku tiap 

orang yang dianggap benar 

terkadang menjadi masalah 

bagi orang lain. Dan 

anehnya, yang melakukan 

kesalahan terkadang 

menganggap perilakunya 

benar walaupun seisi 

kantor merasa tidak 

nyaman akibatnya situasi 

kerja menjadi aneh sebab 

ada beberapa karyawan 

yang tidak saling menegur 

sapa? Pernahkah anda 

merasa berada dalam 

situasi seperti itu di 

lingkungan kerja ? 

Saya bertemu 

kembali dengan seorang 

alumni pelatihan Alpha  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mind Control di sebuah 

hotel, sebut saja dia 

bernama HR seorang staf 

design grafis di sebuah 

perusahaan advertising 

terkemuka di kota 

Surabaya. Dia bercerita 

kepada saya tentang 

pengalamannya 

menggunakan teknik Alpha 

Telepati, berikut kisah 

yang dituturkan kepada 

saya. 

“Mas..pas nih kita 

ketemu di sini, saya jadi ada 

kesempatan untuk saya 

cerita pengalaman nih. Dua 

minggu setelah mengikuti 

workshopnya mas firman, 

saya mengalami masalah di 

kantor dengan beberapa 

rekan tim. Entah mungkin 

karena ada omongan saya 

yang terkesan memaksa 

Alpha  

Telepaty 



 

untuk segera 

menyelesaikan deadline 

project membuat beberapa 

orang tersinggung, saya 

pun meminta maaf kepada 

mereka mas dengan 

perkataan yang baik. Tapi 

mereka kayaknya belum 

bisa memaafkan 

sepenuhnya walaupun 

mulut mereka menerima, 

dampaknya suasana kantor 

jadi tidak nyaman mas. 

Bahkan antar tim, jadi 

saling diam dan tidak 

menyapa, kami biasanya 

sering becanda, makan 

siang bareng namun 

setelah masalah itu kami 

menjadi sangat tidak 

nyaman. Jujur saya merasa 

bingung, bagaimana 

mengatasi masalah 

tersebut. Saya mencoba 

berbicara kepada 

pimpinan, disuruhnya saya 

berbicara ke tiap pribadi 

untuk minta maaf secara 

langsung agar mereka 

merasa dihargai secara 

personal. Itupun sudah 

saya lakukan, dengan 

meminta maaf satu persatu 

agar bisa membangun 

kembali hubungan hangat 

yang sudah terjalin agar 

suasana kerja kembali 

nyaman untuk memberikan 

hasil pekerjaan yang 

maksimal. Mas firman tahu, 

karena saya mendatangi 

satu persatu maka muncul 

gunjingan bahwa saya 

berbicara yang berbeda 

antar teman untuk 

mengadu domba. Disaat 

kondisi sudah sangat 

menganggu kerja kantor 

dalam menangani berbagai 

project, saya teringat 

tentang Alpha Telepati, 

seperti mendapat sebuah 

petunjuk besar maka saya 

langsung mere-call kembali 

tentang materi alpha 

Telepati yang mas firman 

ajarkan. Saya berpikir, 

mengapa tidak dicoba saja 

teknik ini untuk 

mempengaruhi pikiran 

bawah sadar teman-teman 

dikantor. Mulailah saya 

melakukannya di Minggu 

malam, saya dengan tenang 

mengirimkan pesan 

broadcast telepati dan 

ditambah personal 

message ke teman-teman 

saya. Dengan membuat diri 

saya berada di Alpha 

membuat saya menjadi 

menangis menyesali ucapan 

saya kepada teman-teman 

dikantor. Dengan 

perlahan, saya 

memunculkan wajah teman-

teman saya tersebut 

dengan benar-benar 

menyampaikan maaf dan 

meminta untuk 

mengembalikan situasi 

kantor yang nyaman 

kembali. Hampir dua jam 

saya berada di alpha-state 

mas, dan anehnya tanpa 

saya merasakannya, 

seolah-olah seperti 

sebentar saja. 

Senin pagi, saya 

melakukan teknik Alpha 

Telepati untuk 

memunculkan suasana 

kantor yang kembali 

nyaman, dan keajaiban 

terjadi begitu saya 

memasuki kantor entah 



 

tiba-tiba ada seorang 

teman yang menyapa saya. 

“pagi bro” begitu sapa dia. 

Wah...alpha telepati yang 

semalem ternyata berhasil 

menembus pikiran bawah 

sadar mereka. Dan makin 

siang, suasana kembali 

nyaman dan santai seperti 

sebelumnya. Alhamdulillah, 

itu yang spontan muncul 

dihati saya, karena suasana 

kantor kembali dengan 

penuh suasana santai dan 

tentunya kondusif untuk 

mengerjakan berbagai 

project. Alpha Telepati 

memang joss mas, itu saya 

benar-benar amazing 

terhadap teknik yang mas 

firman rancang.” 

Saya mendengar 

pengalaman nyata itu 

sambil tersenyum, karena 

memang itulah fungsi dari 

alpha telepati. Saya 

membuat konsep alpha 

telepati untuk menjadi tool 

bagi mereka yang memiliki 

masalah dengan orang lain, 

jika secara langsung 

permintaan maaf masih 

menyisakan beban, maka 

secara tidak langsung bisa 

menjadi solusi untuk 

mengirimkan perasaan maaf 

kepada orang lain tersebut. 

Pikiran bawah sadar adalah 

tempatnya perasaan 

manusia, jika berhasil 

disentuh maka pasti 

permintaan maaf pun 

diterima dan mampu 

mengubah perilaku.  

 

Sebuah 

kesalahan yang 

tidak dimaafkan, 

karena mungkin 

permintaan 

maafnya 

disampaikan 

melalui logika, 

akibatnya 

penerima juga 

menggunakan 

logika untuk 

memberi maaf. 
Tentu sangat 

berat jika kesalahannya 

benar-benar menyinggung, 

dengan menggunakan 

logika tentu akan menolak 

permintaan maaf itu. 

Namun, jika kita kirimkan 

melalui gelombang pikiran 

dengan teknik alpha 

telepati maka permintaan 

maaf akan langsung tertuju 

ke pikiran bawah sadar 

target sehingga 

kemungkinan diterima 

maafnya menjadi lebih 

besar apalagi dengan 

pattern kalimat maaf yang 

saya ajarkan dalam 

workshop Alpha Mind 

Control (AMC).  

Seperti saya tulis 

diawal artikel ini,Kata 

“maaf” sebenarnya mudah 

diucapkan, coba saja 

sekarang anda katakana 

“maaf”, bisa kan? berarti 

mudah untuk mengucapkan 

maaf, tetapi terkadang ada 

sebuah “gengsi” yang 

membuat kata maaf menjadi 

susah diucapkan. Ketika 

ada seorang yang membuat 

kita tidak nyaman. 



 

Sekarang, ingat-

ingatlah dalam kehidupan 

anda apakah ada 

permintaan maaf yang 

belum diterima secara 

penuh oleh orang lain ? 

Jika iya, maka teknik 

Alpha Telepati adalah 

solusi yang benar untuk 

mengirimkan pesan “maaf” 

anda kepada orang lain, 

sehingga ketika orang itu 

bertemu anda maka dia 

merasa sudah baik ke anda 

dan sikapnya berubah 

seolah-olah anda baik 

dimata dia, enak kan? 

sehingga anda tidak perlu 

lagi mengucapkan maaf 

secara langsung ke orang 

itu. Sebab orang itu sudah 

“mengalami” perubahan 

persepsi tentang anda di 

pikiran dia. 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Sudah 

memasuki di bulan 

terakhir tahun 

2014, waktu terasa 

cepat ketika diawal 

2014 yang lalu 

saya menulis 

sebuah keinginan 

untuk pergi umroh 

di akhir tahun 2014 

ini dengan gratis 

dan Alhamdulillah 

terjadi, dan kalau 

saya melihat 

kembali catatan-

catatan saya di 

awal tahun ini, 

semua terjadi dan 

sudah saya nikmati. 

Mulai dari rumah, 

lalu mobil baru, 

jalan-jalan ke luar 

negeri, memiliki 

bisnis network 

provider, 

menyebarkan 

AMC sampai ke 

eropa,korea, 

jepang dan arab 

Saudi. Bagaimana 

dengan anda? 

Apakah semua 

catatan keinginan 

yang anda buat 

diawal tahun ini 

sudah semuanya 

terjadi? Atau ada 

yang belum terjadi?. 

Sambil duduk di 

sebuah café di 

salah satu pusat 

perbelanjaan di 

Surabaya, saya 

mengajak diskusi 

dengan para 

“malaikat” yang 

setia mendampingi 

saya tentang 

semua kejadian di 

tahun 2014 ini, 

mereka semua 

hanya bisa 

tersenyum sambil 

berkata, 

“Alhamdulillah bos, 

semua puji memang 

hanya untuk DIA 

dzat penguasa alam 

semesta” 

Banyak orang 

ketika pergantian 

tahun seperti ini 

sedang dalam 

proses dikejar 

target karena 

memang di bulan 

desember 

perusahaan 

melakukan tutup 

buku, sehinga 

dalam melakukan 

pencapaian target 

biasanya dilakukan 

dengan diskon 

besar-besaran 

sampai 70%, atau 

istilahnya 

melakukan 

“SALE”. Ya 

memang dengan 

memberikan diskon 

yang besar mampu 

menarik minat para 

konsumen untuk 

melakukan 

pembelian, terbukti 

dihadapan saya 

ada salah satu 

department store 

yang memasang 

banner “END 

YEAR SALE, 

up to 80%”. Ini 

memang menarik, 

bahkan tadi saya 

sempat membeli T-

SHIRT merk 

ternama yang ada 

gambar kudanya 

hehe dengan 

diskon 70%, dari 

yang harganya 

700ribu menjadi 

hanya 200ribuan, 

lumayan kan. Ini 

cara jenius membeli 

produk bermerk, 

yaitu belilah di 

Catatan  

Kecil 



 

penghujung tahun 

sebab mereka 

sedang melakukan 

cuci gudang. 

Berbicara tentang 

pergantian tahun 

ada dua sisi yang 

saya temui 

dimasyarakat, ada 

yang sibuk 

mengejar targetnya 

tetapi ada juga 

sebagian orang 

yang sibuk mencari 

tempat untuk 

rekreasi, mencari 

tempat untuk 

berlibur, buktinya 

tiket pesawat 

penuh dan 

harganya naik dua 

kali lipat. Begitu 

juga dengan hotel 

langganan saya, 

ketika saya mau 

mereservasi kamar 

hotel untuk AMC 

Kelas Platinum 

juga banyak yang 

penuh. 

Coba deh anda 

lihat berita di 

televisi, harga tiket 

pesawat yang 

melonjak tetapi 

semua penuh 

terpesan bahkan 

beberapa maskapai 

menambah jadwal 

penerbangan dari 

jadwal biasa. 

Sebab ketika akhir 

tahun memang 

diberbagai tempat 

wisata ramai 

dengan berbagai 

acara yang 

menakjubkan. Ada 

juga yang lagi sibuk 

menjaga gerai 

denga diskok yang 

gede-gedean. Apa 

makna bulan 

desember 

sebenarnya? 

Memenuhi target 

yang belum 

tercapai? Atau 

Saatnya untuk 

liburan?,  

Oops, 

sebentar..bulan 

desember bagi 

orang jawa memiliki 

makna yang 

berbeda. Apa itu? 

Desember 

diartikan sebagai 

kepanjangan dari 

“deres2nya 

sumber”, artinya 

dibulan ini pasti 

musim hujan dan 

deras, entah siapa 

yang 

menghubungkan 

desember dengan 

arti seperti itu, 

tetapi memang 

faktanya disemua 

bagian dunia, bulan 

ini adalah bulan 

dengan cuaca yang 

dingin. Bahkan 

ketika saya di 

Malaysia juga 

menikmati hari-hari 

yang dingin dengan 

hujan di pagi dan 

malam hari. Berarti 

benar dong arti dari 

“desember” adalah 

“deres2nya 

sumber” hehe. Ini 

arti dari orang-

orang jawa, kreatif 

yang mereka 

menemukan sebuah 

makna dari bulan 

desember. 

Bagaimana 

dengana anda 

sendiri? Apa 

makna bulan 

desember bagi 

anda? Secara 

perhitungan umum 

memang desember 

adalah bulan 

terakhir di setiap 

tahun, sehingga 

membuat orang 

melakukan review 

atau evaluasi 

terhadap semua 

aktivitas yang 

terlah dilakukan di 

sepanjang tahun 

ini. Evaluasi adalah 

melihat secara 

menyeluruh segala 

aktivitas yang telah 

kita lakukan di 

tahun ini, apa hasil-

hasilnya dan apa 

yang perlu 

diperbaiki untuk 

aktivitas di tahun 

mendatang. 

Sampai di 

penghujung tahun 

bagai sampai 

disebuah titik untuk 

melihat apa yang 

sudah terjadi di 

tahun ini, apa 

kebaikan yang 

sudah dilakukan di 

tahun ini dan apa 

saja keinginan-

keinginan yang 

sudah tercapai di 

tahun ini. Ada lima 



 

hal yang wajib kita 

lakukan kita sudah 

memasuki bulan 

Desember ini, 

bulan penutup 

buka bisnis kalau 

istilah di 

perusahaan. Apa 

saja lima hal itu, 

saya akan 

mengulasnya satu 

persatu. 

Saya berikan tiga 

rahasia itu, entah 

anda mau 

mengikutinya atau 

tidak?itu memang 

hak anda, karena 

hidup anda hanya 

andalah yang bisa 

merubahnya, 

bahkan Tuhan pun 

tidak mau 

mengubah sebelum 

anda sendiri mau 

mengubahnya, 

benar kan? 

Langkah 

Pertama, Lihat 

kembali 

keinginan-

keinginan anda 

di tahun ini. 

Anda mungkin dulu 

diawal tahun ini 

pernah membuat 

berbagai catatan, 

atau istilah 

kerennya “dream 

book”. Coba anda 

perhatikan dan 

anda buat check 

list, bagian mana 

yang sudah 

tercapai sempurna 

mana yang belum, 

lakukan dengan 

membagi menjadi 5 

kriteria sebagai 

berikut ya.  

Kriteria 

pertama,sudah 

tercapai 100%, 

kriteria kedua 

sudah tercapai 

75%, kriteria ketiga 

sudah tercapai 

50%, kriteria 

keempat sudah 

tercapai 25%, 

kriteria kelima 

sudah tercapai 5%. 

Kenapa saya 

membaginya 

menjadi lima kriteria 

ini, dan saya sebut 

semuanya sudah 

tercapai.Jadi 

sebenarnya tidak 

ada yang gagal kan, 

karena memang 

semua keinginan 

anda sudah 

tercapai hanya 

tingkat 

persentasenya saja 

yang berbeda. 

Langkah 

Kedua, Tulislah 

alasan kenapa 

ada keinginan 

yang belum 

mencapai 100%. 

Contoh keinginan 

yang belum 100%, 

ketika ada 

seseroang yang 

ingin membeli mobil 

dengan harga 

200juta, tetapi dia 

masih memiliki uang 

untuk DP sebesar 

50juta dan dia 

belum berani 

melakukan DP, 

maka ini disebut 

berhasil dengan 

pencapaian 75%, 

kenapa? Sebab 

uang sudah ada, 

tetapi niat yang 

belum kuat, juga 

belum kuatnya 

kebutuhan didalam 

diri sehingga masih 

takut untuk 

melakukan 

pembelian mobil 

dengan uang muka 

50juta.  

Anda coba analisa 

didalam diri, kenapa 

hal-hal yang lain 

belum mencapai 

100%. Hasil 

analisa ini penting 

untuk menjadikan 

pembelajaran di 

tahun berikutnya, 

sebab dengan 

selalu melakukan 

analisa diri maka 

segala langkah ke 

depan kita pasti 

jauh lebih mudah, 

lebih nyaman dan 

lebih cepat 

mencapai 

keberhasilan. 

Langkah 

Ketiga, 

Rayakan 

pencapaian 

yang 100%, 

 kalau di langkah 

kedua saya 



 

mengajak anda 

fokus ke 

pencapaian yang 

belum 100%, maka 

sekarang cobalah 

melihat semua 

pencapaian 100% 

anda. Misalnya 

yang ingin memiliki 

tabungan 50juta 

dan sekarang 

sudah lebih dari itu. 

Atau Pencapaian 

lainnya yang sudah 

masuk kategori 

100% menurut 

anda.  

Merayakan 

pencapaian,adalah 

bentuk apresiasi 

diri terhadap hasil 

yang dicapai, 

bukankah mencapai 

100% adalah hasil 

yang luar biasa. 

Dan yang perlu 

anda sadari adalah, 

hasil 100% itu 

terjadi karena kerja 

sama yang solid 

dan baik antara 

anda dan diri anda. 

Kerjasama yang 

kompak dan usaha 

yang optimal antara 

anda dengan 

sebuah anggota 

tubuh anda. 

Karena itu perlu 

diapresiasi, perlu 

dirayakan dan 

perlu diberikan 

hadiah. Kenapa 

perlu dirayakan? 

Agar anda 

merasakan sebuah 

nilai dari usaha 

anda satu tahun ini, 

agar anda 

merasakan sebuah 

kesuksesan sejati. 

Semua perlu 

dirayakan, sesuai 

dengan keinginan 

anda. 

Langkah 

Keempat, 

Bersyukurlah 

kepada Tuhan.  

Setelah anda 

merakan 

pencapaian yang 

100% tadi maka 

langkah berikutnya 

adalah berterima 

kasih kepada 

TUHAN, sebab 

segala usaha, 

segala aktivitas, 

segala kekompakan 

diri baru terjadi 

karena atas 

kehendak 

TUHAN yang 

MAHA 

KUASA. 

Bersyukurlah, 

ingatlah 

TUHAN dalam 

PERAYAAN 

pencapaian 100% 

anda. Ingatlah 

bahwa TUHAN 

yang memberikan 

pencapaian 100%, 

75% dan lainnya. 

Karena itu 

bersyukurlah dan  

berterimakasih 

kepada 

TUHAN. 

Sebab rumus 
SUKSES= 

AKU+TUHAN. 

Dengan selalu 

bersyukur maka 

disitulah 

TUHAN 

Semakin saying 

kepada kita, dan 

pencapaian di 

tahun depan pasti 

jauh lebih baik, 

pasti meningkat 

dan pasti 

memberikan 

pencapaian yang 

jauh lebih hebat 

dari tahun ini. Itulah 

kekuatan 

bersyukur, semakin 

sering bersyukur 

maka semakin 

banyak juga hasil 

yang kita dapatkan. 

Langkah 

Kelima, Temui 

orang-orang 

yang anda 

sayangi.  

Kenapa saya 

menyuruh anda 

menemui orang-

orang yang anda 

sayangi? Sebab 

dari merekalah 

terkirim doa 

tambahan bagi 

anda, karena 

pancaran kasih 

sayang dari mereka 

maka diri anda 

menjadi semangat 

untuk melakukan 

berbagai usaha 

dalam mencapai 

berbagai keinginan 

yang sudah ada 

rancang di tahun 

ini. Orang-orang 

yang anda sayangi 



 

bisa pasangana 

anda,orang tua 

anda, anak anda, 

datangi mereka, 

ajak mereka 

merayakan 

pencapaian-

pencapaian dalam 

tahun ini, Kalau 

anda mau 

merenung, peran 

orang-orang yang 

anda sayangi 

sangat besar dalam 

keberhasilan anda 

di tahun in, karena 

merekalah yang 

mensupport anda 

dengan berbagai 

cara sehingga anda 

memiliki pencapaian 

100% yang banyak. 

Dalam bulan 

terakhir di tahun ini, 

maka cobalah anda 

melakukan kelima 

langkah diatas 

dengan baik dan 

benar sehingga di 

tahun depan segala 

kebaikan, 

keberhasilan 

menjadi mudah 

datang kepada diri 

anda.  

Selamat 

mengevaluasi 

segala kejadian 

dalam diri anda 

sepanjang tahun 

ini, lakukan dengan 

jujur sejujur-

jujurnya. Karena  

kunci utama 

dalam 

melakukan 

perubahan 

diri adalah 

berani 

mengakui 

kesalahan 

dalam diri 

jadikan akhir tahun 

ini sebagai sarana 

untuk mengenali diri 

lebih dalam,lebih 

detil sehingga anda 

bisa lebih 

memaksimalkan 

potensi diri anda di 

tahun depan. 

Sesuai dengan 

prinsip 3M dalam 

metode Alpha 

Mind Control 

yaitu Mengenali, 

Mengntrol dan 

Memaksimalkan. 

Selamat 

menyambut 

pergantian tahun 

dengan penuh 

kebahagiaan,kemu

dahan,keberlimpah

an dan selalu dalam 

selimut rahmat 

Tuhan yang Maha 

Baik. 

:Firman Pratama

 



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  

 

 

 

Kata “HIPNOTIS” 

dianggap suatu yang 

hebat, sesuatu yang luar 

biasa, sesuatu yang wah 

oleh kebanyakan orang. 

Bahkan ada yang 

menganggap 

HIPNOTIS sesuatu 

yang negatif, sesuatu yang 

bertentangan dengan 

ajaran agama, yang lucunya 

HIPNOTIS dianggap 

sesuatu kesesatan yang 

nyata. Saya pernah 

bertemu dengan sosok 

guru spiritual saya dulu, 

beliau tahu kalau saya 

pakar di bidang 

HIPNOTIS dan sering 

menulis tentang 

HIPNOTIS bahkan 

saya pernah melakukan 

“permainan hipnotis” 

dihadapan beliau. Beliau 

memanggil saya, lalu 

terkesan menasehati 

“Firman, kamu kan sering 
belajar agama di tempat ini, 
kamu harusnya paham 
bahwa hipnotis itu hasil 
setan, nanti membuatmu 
susah kalau 
meninggal,lepaskanlah ilmu 
itu”. Mendengar wejangan 

ini, saya tersenyum lalu 

saya mengatakan ke 

beliau..”Pak yai, bolehkah 
saya melepas ilmu ini ke 
bapak? karena bapak kan 
guru saya, tentu lebih 
paham tentang hal 
ini,gimana pak?” 

Guru saya ini 

mengangguk…”aha…”muncu

l iseng saya hehe, kalau 

beliau sudah mengangguk 

maka artinya beliau sudah 

terhipnosis. Bagi orang 

awam hipnotis memang 

suatu kata yang 

menyeramkan bahkan tadi 

sesat dan salah, padahal itu 

terjadi karena mereka 

belum memahami benar apa 

itu hipnotis. Singkat cerita, 

guru saya tadi menuruti 

bimbingan saya untuk 

menikmati relaksasinya ke 

mekkah dan dia mengaji 

dalam kondisi pejam mata 

(saya hipnotis untuk 

mengaji)… hehe..dan saya 

berikan sugesti ke beliau 

bahwa ilmu hipnotis itu baik 

jika memahaminya benar 

dan menyeluruh. Alhasil 

ketika saya membimbing 

untuk kembali membuka 

mata, guru saya ini berkata 

“wah…saya tadi merasa 

dimekkah, tadi saya kamu 

hipnotis ya wah.wah..” 

sambil tertawa akrab, beliau 

memeluk saya hehe..  

 

HIPNOTIS dianggap suatu kelebihan atau keanehan karena 3 faktor ini : 

Pertama, tayangan di TELEVISI. Memang tayangan di TV apapun itu adalah untuk 

menaikkan rating dari acara tersebut, sehingga harus dibuat semenarik dan sebagus 

mungkin, bahkan sesempurna mungkin. Benar kan? acara hipnotis di TV yang menunjukkan 

Hipnosis 

3 Alasan Kenapa “HIPNOTIS” 

dianggap Kelebihan atau Keanehan? 

 



 

seolah-olah orang itu tertidur lalu berkata jujur, kemudian pejam mata lalu bisa disuruh-

disuruh, bahkan tanpa bicara langsung bisa terlihat tertidur. Nah, tayangan-tayangan ini 

yang membuat kebanyakan orang menjadi heran dan bingung sehingga memunculkan 

pertanyaan “kok bisa ya?”, ini menimbulkan persepsi yang aneh dan dianggap kehebatan. 

hehe.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedua, berita Kejahatan. Selain tayangan yang untuk menghibur ada lagi pemberitaan 

yang sering 

mencatut kata 

hipnotis, misalnya 

“ibu muda di 

hipnotis, perhiasan 

ludes”. Ini sering 

terlihat di headline 

berita baik koran 

maupun televisi, 

munculnya berita ini 

membuat banyak 

orang semakin 

merasa bahwa 

hipnotis adalah 

sesuatu yang 

negatif, sesuatu 

yang muncul dari 

ilmu kegelapan, dari 

hasil belajar 

dengan setan. 

Padahal yang 

menuliskan berita 

ini, tujuannya agar 

jumlah penjualan 

korannya 

meningkat hehe.. 

Ketiga, kesalahan 

persepsi tentang 

orang 

HEBAT,orang 

PINTAR dan 

orang SAKTI. 

Sudah menjadi 

fakta bahwa di 

Indonesia yang 

namanya orang 

PINTAR itu 

bukan yang memiliki 

gelar atau belajar 

profesional, tetapi 

sering dikaitkan 

bahwa orang 

PINTAR itu yang 

bisa membuat air 

menjadi obat, orang 

SAKTI itu yang 

bisa membuat jimat 

untuk dipakai agar 

bisa menjadikan 

warung laris, orang 

HEBAT itu 

yang bisa membuat 

https://ilmuhipnotis.files.wordpress.com/2014/10/pakar-hipnotis-indonesia.jpg


 

seorang gadis 

cepat mendapat 

jodoh. Sehingga 

ketika melihat 

seseorang bisa 

membuat orang 

lain tertidur hanya 

dengan sentuhan 

jari, langsung yang 

muncul, “wah orang 

ini punya 

kelebihan”. Ya kan? 

3 faktor ini yang 

menjadikan kata 

HIPNOTIS 

diangga suatu 

keanehan atau 

kelebihan, padalah 

“sejatinya” hipnotis 

atau gendam 

(dalam bahasa 

jawa) adalah hal 

yang biasa saja, 

membuat orang 

tertidur juga biasa 

saja, saya ambil 

contoh ketika 

seorang ibu 

mengusap2 

anaknya 

dipangkuan sambil 

mendongeng lalu si 

anak tertidur pulas 

sambil wajahnya 

tersenyum. Ini juga 

proses hipnosis, 

kalau begitu 

hipnotis yang anda 

lihat di TV yang 

anda pahami 

melalui pemberitaan 

mungkin perlu 

diperbaiki. Kalau 

and hanya sekedar 

mau bisa melakukan 

seperti di TV ya 

anda bisa lihat saja 

video2 itu lalu 

tirukan saja 

kata2nya, atau bisa 

membeli buku 

panduan hipnotis + 

video dari saya 

dengan mengklik 

disini. 

Tapi, kalau anda 

mau memahami 

hipnosis secara 

menyeluruh, lebih 

dalam dan total 

tentang 

PIKIRAN, itu 

anda perlu 

mempelajari AMC 

(Alpha Mind 

Control), klik disini 

untuk informasinya 
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Pak Firman, anak saya 

sering merasa ketakutan 

kalau tidur sendiri, dia 

sering bilang kalau suka 

melihat penampakan yang 

seram, sehingga membuat 

dia selalu tergantung 

kepada saya, sayapun 

pergi ke seorang 

uztad untuk 

menanyakan masalah 

ini, tetapi beliau 

mengatakan bahwa 

anak saya memiliki 

kelebihan sehingga 

perlu disyukuri dan 

nanti lama-lama 

menjadi berani, tetapi 

saya sebagai ibunya 

merasa hal ini tidak baik 

sebab malah membuat 

anak saya jadi sering 

takut” ungkapan seorang 

ibu kepada saya melalui 

teleponnya baru saja. 

Masalah seperti ini sering 

saya temui, ketika seorang 

ibu yang begitu sayang 

kepada buah hatinya 

mengeluhkan anaknya 

yang sering takut untuk 

tidur sendirian, Hal ini 

terjadi bukan karena 

gangguan2 mistis, 

sebenarnya terjadi karena 

PIKIRAN anak itu 

sendiri. 

Ketika anda sebagai 

orang tua pergi ke 

spiritual untuk mengatasi 

masalah ini, maka pasti 

dikatakan bahwa anak 

anda mendapat 

gangguan-gangguan 

mistis, ya tentu saja. 

Namanya juga spiritualis, 

pasti selalu mengkaitkan 

ke hal itu. Tetapi, 

sebenarnya itu bukan 

karena gangguan aneh, 

tetapi karena “imajinasi  

 

 

 

 

 

liar” anak-anak yang 

belum terkontrol. 

Seperti masalah 

yang mirip dengan 

kasus diatas. Anak-

anak menjadi takut 

tidur sendiri, 

kemudian 

mengatakan kepada 

orang tuanya bahwa 

melihat sosok yang 

seram dan 

sebagainya, apa yang dia 

lihat memang “benar dan 

nyata” tapi menurut anak 

itu. Kenapa anak itu bisa 

mengatakan seperti itu? 

karena mendengar dari 

orang, menonton tv,atau 

mungkin anda sendiri 

sebagai orang tua yang 

memasukkan sugesti 

seram itu. Lho kok bisa 

Hipno 

terapi 

https://pusathipnoterapi.files.wordpress.com/2014/09/terapi-anak-takut-setan.jpg


 

orang tua memasukkan 

sugesti seram? 

Ketika anak-anak pergi 

bermain sampai sore 

menjelang maghrib, 

banyak dari orang tua 

yeng mengeluarkan 

“sugesti ancaman”, ya 

kan? contohnya, “kalau 

sudah 

mau 

maghrib 

pulang, 

nanti 

kalau 

masih main belum pulang 

digendong ama kuntilanak 

lho”. Coba deh 

perhatikan kalimat ini, 

memang sugesti ini mampu 

menggiring anak untuk 

pulang dan mengurangi 

mainnya, tapi apakaha 

anda sadar bahwa anda 

sudah memasukkan 

sugesti seram, apa itu? 

“kuntilanak”, pasti anda 

menjelaskan kepada anak 

anda apa itu “kuntilanak” 

atau “wewe gombel”, dan 

pasti anda menjelaskan 

dengan seram dan 

menakutkan, benar kan? 

Kalau begitu, siapa yang 

menanamkan imajinasi 

seram? orang tua kan 

kepada anaknya. Lalu 

ketika seorang anak yang 

memang secara alamiah 

masih belum bisa 

membedakan 

mana itu 

imajinasi 

dengan 

realitasnya 

mengalami 

ketakutan saat 

malam?ketakutan saat 

tidur sendirian?ketakutan 

saat ke kamar mandi? anak 

yang disalahkan? atau 

anak yang harus dibawa 

ke saya sebagai spesilias 

pikiran? 

Saya sering mengatakan 

kepada ibu yang mengeluh 

hal ini, bukan anaknya 

yang perlu diperbaiki 

pikirannya, tetapi ibunya 

juga hehe. Sebab 

pengaruh ibu ke anak jauh 

lebih kuat daripada 

pengaruh saya sebagai 

orang luar kepada anak 

anda. Benar kan? 

Pemahaman seperti ini 

perlu dimiliki oleh para 

orang tua, agar tidak 

memberikan sugesti yang 

menyeramkan, sebab nanti 

masuk ke pikiran bawah 

sadar anak dan 

menyebabkan ketakutan 

bahkan sampai seolah-

olah melihat. Dan 

salahnya malah membawa 

ke orang2 pintar yang 

menguatkan kalau yang 

dilihat adalah adalah hal 

aneh, padahal itu semua 

adalah pikiran anak itu 

sendiri. 

Apakah ini berlaku 

dianak-anak saja?tentu 

tidak, bagi orang dewasa 

juga seperti itu, ketika 

sudah sering menerima 

informasi yang 

menyeramkan melalui 

televisi, omongan teman, 

buku dan lain-lain, maka 

https://pusathipnoterapi.files.wordpress.com/2014/09/mengatasi-anak-takut.jpg


 

itu yang muncul seolah-

olah ada, sekali lagi 

“seolah-olah ya” hehe. 

Lalu bagaimana mengatasi 

ketakutan ini kepada anak 

kecil?maka mulai sekarang 

ubahlah kalimat sugesti 

ancaman menjadi sugesti 

yang menyenangkan, 

misalnya yang tadi anda 

sering mengatakan “ayo 

kalau sudah mau maghrib 

pulang nanti ada wewe” 

nan sekarang anda ganti 

“ayo kalau sudah mau 

maghrib pulang, nanti 

dirumah bunda buatkan 

puding” atau “ayo kalau 

sudah mau maghrib 

pulang, shalat biar Tuhan 

sayang ama kamu terus 

nyuruh malaikat nemenin 

kamu” mudah kan? 
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Tak pernah sekali 

pun saya berusaha 

untuk dikenang 

dunia, hidupku ini 

kubaktikan pada 

peristiwa-peristiwa 

di sekitar, bagi 

generasi dan 

jamanku, semata-

mata agar diriku 

terjalin dengan 

sesuatu yang 

penting bagi 

sesamaku". [ 

english ] 

 

Itulah kata-kata 

Abraham Lincoln 

saat ia berusia 32 

tahun. 

Kekecewaan yang 

datang beruntun 

membawanya ke  

 

 

 

 

suatu titik dimana ia 

ingin mengakhiri 

hidupnya. Lincoln 

menulis kata-kata 

di atas saat ia 

memutuskan untuk 

memulai lembaran 

baru dalam 

hidupnya. Di 

kemudian hari, ia 

menjadi salah satu 

Presiden Amerika 

yang paling dikenal 

dan dicintai 

masyarakat. 

Namanya terkenal 

ke seluruh dunia 

sebagai seorang 

yang mengakhiri 

Perbudakan di 

Amerika. 

Lincoln lahir di 

Kentucky, AS, di 

mana ayahnya  

 

 

 

 

 

bekerja sebagai 

tukang kayu. Ia 

telah kehilangan  

ibunya sejak usia 

dini, kemudian 

ayahnya menikah 

lagi. Namun 

Lincoln dan 

saudara 

perempuannya 

sangat mencintai 

ibu tirinya itu. 

 

Lincoln cilik 

tumbuh menjadi 

pemuda jangkung 

dan tegap. 

Pakaiannya selalu 

tak pernah tampak 

pas. Lengan 

bajunya selalu 

terasa pendek dan  

celananya selalu 

menggantung  

 

 

 

 

 

diatas mata kaki. 

Bila diamati, 

sepertinya ia tak 

pantas menjadi 

orang besar di 

kemudian hari, yang 

ternyata terwujud. 

 

Pertama kali 

Lincoln 

menyaksikan 

Perbudakan, 

adalah ketika ia 

menyewa kapal 

angkut untuk 

membawa muatan 

menuju New 

Orleans di tahun 

1828. Kemudian, 

ketika ia 

mengunjungi kota 

itu untuk ke dua 

kalinya, ia berjanji 

kepada dirinya 

sendiri bahwa ia 

Hipno 

terapi 



 

harus menghapus 

praktik perbudakan 

ini. 

Lincoln tidak 

mengikuti 

pendidikan seperti 

pada umumnya, 

namun ia giat 

belajar membaca 

dan menulis sampai 

berhasil menjadi 

seorang 

pengacara. 

Meskipun kadang-

kadang dia 

dianggap sebagai 

seorang ‘homo’ 

oleh para tetangga 

karena tingkah dan 

cara 

berpakaiannya, 

namun ia cukup 

supel kepada 

warga sekitar. Ini 

semata-mata 

karena ia memiliki 

rasa humor yang 

menonjol dan selalu 

membuat orang lain 

gembira. Cinta 

pertamanya jatuh 

pada seorang 

wanita bernama 

Anne Rutledge, 

anak tetangga 

pemilik losmen di 

mana ia tinggal. 

Ayah Anne-lah 

yang menyarankan 

agar Lincoln terjun 

ke dunia politik. 

 

Di awal karir, 

Lincoln terpilih 

menjadi anggota 

DPRD untuk 

wilayah Illinois pada 

tahun 1834. 

Kemudian terpilih 

kembali pada tahun 

1838 dan tahun 

1840. Ketika itu, ia 

bertemu seorang 

bernama Stephen 

Douglas, yang 

kemudian menjadi 

saingan baik dalam 

soal cinta maupun 

urusan politik. 

Mary Todd, 

perempuan yang 

mereka 

perebutkan, 

berasal dari 

Kentucky, lebih 

memilih Lincoln 

sebagai suami, 

namun pernikahn 

mereka tidak 

bahagia. Pada 

tahun 1842, 

setelah setahun 

pernikahan mereka, 

Lincoln membuka 

biro hukum dengan 

seorang teman 

bernama William H. 

Herndon. 

Persahabatan 

kedua orang ini 

ternyata terus 

bertahan hingga 

akhir hayat 

Lincoln. Di 

kemudian hari, 

Herndon-lah yang 

menulis biografi 

Abraham Lincoln. 

 

Pada tahun 1846, 

Lincoln terpilih 

menjadi anggota 

Kongres. Namun 

keanggotaannya 

tidak diperpanjang 

karena ia 

mengusulkan 

undang-undang 

untuk meng-akhiri 

perbudakan di 

distrik Columbia. 

Karena kecewa, ia 

kembali 

mengaktifkan biro 

hukumnya. Ia 

menghentikan 

kegiatan politiknya 

untuk beberapa 

waktu, namun 

kemudian ia lebih 

dikenal oleh 

masyarakat 

sebagai pengacara 

yang jujur. 

 

Nyatanya, Lincoln 

tak bisa berhenti 

terlalu lama dari 

dunia politik. Pada 

tahun 1854, isu 

perbudakan 

membuatnya terjun 

kembali ke dunia 

politik. 

Taampaknya ia 

harus bersaing 

dengan Stephen 

Douglas, yang 



 

mencoba 

menundukkan 

wilayah Selatan 

Amerika yang 

mendukung 

perbudakan, 

sementara wilayah 

Utara 

menentangnya. 

Lincoln tak 

menyangka bahwa 

setengah dari 

negeri ini 

mempertahankan 

praktek 

perbudakan ketika 

separuh saudara 

sebangsanya 

menentang. Ia 

berfikir, tak 

mungkin bangsanya 

terdiri dari separuh 

budak separuh 

bukan. 

Bagaimanapun, 

ternyata Lincoln 

terpukul pada 

putaran pertama 

melawan Douglas, 

dalam 

memperebutkan 

kursi Senat AS. 

Meski kali ini ia 

kalah, pada bulan 

Mei 1860, Lincoln 

terpilih sebagai 

calon presiden dari 

Partai Republik. 

Sementara itu, 

Partai Demokrat 

menyerangnya 

habis-habisan, dan 

mereka 

menyebutnya 

sebagai 'pengacara 

kacangan', 'tak 

becus berbahasa 

Inggris' dan 

sebagainya. 

Namun akhirnya, ia 

ternyata terpilih 

menjadi Presiden 

Amerika Serikat. 

Empat hari setelah 

ia menjadi 

Presiden, negara 

bagian Selatan itu 

keluar dari 

Federasi Amerika 

Serikat. Negara-

negara Selatan itu 

kemudian 

membentuk sebuah 

Konfederasi 

sendiri. Lincoln 

merasa sedih 

karenanya, dan 

berusaha 

mengupayakan 

diakhirinya 

pemisahan 

tersebut. Tetapi, 

konflik antara 

Utara dan 

Selatan itu malah 

semakin memuncak 

dan menjadi Perang 

Sipil. Lincoln terus 

berusaha 

menghentikan 

konflik tersebut 

sekuat tenaga 

meskipun tak 

berhasil. 

 

Untuk memahami 

latar belakang 

politik terjadinya 

Perang Sipil 

Amerika, perlu 

dijelaskan 

bagaimana asal 

mula Amerika 

terbentuk. Pada 

abad ke 17, para 

pendatang 

dari Inggris, 

Perancis, Spanyol, 

Belanda dan 

Jerman dating ke 

Amerika Utara, 

yang mereka 

anggap sebagai 

negeri tak 

berpenghuni yang 

baru mereka 

temukan. Mereka 

datang demi 

mencari 

kemakmuran, 

mendapatkan 

kebebasan 

beragama, serta 

untuk memperluas 

kekuasaan negeri 

asal mereka dan 

membangun 

imperium baru. 

Kerajaan Inggris 

kemudian 

menerapkan 

Undang-

Undangnya di situ, 

sehingga negeri 

yang baru itu 

mereka sebut 

sebagai New 

England. Seusai 



 

perang 

kemerdekaan 

Amerika, wilayah-

wilayah bebas itu 

kemudian 

membentuk 

federasi yang 

kemudian mereka 

sebut Amerika 

Serikat. Masing-

masing Federasi 

baru ini sepakat 

untuk tetap 

mengurusi 

pemerintahannya 

sendiri-sendiri, 

meskipun mereka 

juga harus 

mengurusi 

kepentingan 

bersama. Karena, 

hal-hal seperti 

Pertahanan tetap 

menjadi urusan 

bersama. 

 

Bagian selatan 

Amerika yang 

bergabung dalam 

federasi, 

mengembangkan 

pertaniannya yang 

bergantung pada 

tenaga 

perbudakan. 

Bagian utara lebih 

banyak bergantung 

pada perdagangan 

dan industri, 

meskipun tetap 

menganggap 

penting pertanian. 

Karena itu tak ada 

perbudakan di 

utara. Sementara, 

soal perbudakan 

menjadi isu panas 

bagi wilayah yang 

baru bergabung ke 

dalam Perserikatan, 

sedangkan rakyat 

di negara-negara 

bagian ini belum 

betul-betul siap 

dengan soal 

perbudakan itu. 

Sementara 

undang-undang 

Amerika 

menyatakan semua 

manusia sama-sama 

berhak atas 

'kehidupan dan 

kebebasan untuk 

memperoleh 

kebahagiaan', 

namun juga 

melindungi hak milik 

pribadi. Budak 

adalah milik pribadi. 

Pendapat bahwa 

budak merupakan 

milik pribadi sangat 

bertentangan 

dengan pendapat 

lain bahwa para 

budak adalah 

menusia yang juga 

memiliki hak atas 

kemerdekaannya.  

Inilah yang menjadi 

dasar persoalan 

bagi orang-orang di 

seluruh wilayah 

AS itu. 

Sebenarnya 

banyak segi yang 

bisa dilihat dari isu 

ini. Pertama, 

apakah 

memperbudak 

manusia juga 

adalah sebuah hak? 

Saat ini, 

perbudakan sudah 

tidak dibenarkan di 

banyak negeri lain 

di seluruh dunia. 

Semua orang 

setuju bahwa jelas 

tidak dibenarkan 

mengekang 

kebebasan orang 

lain. Namun orang-

orang Selatan 

telah mengeluarkan 

banyak uang untuk 

membeli budak-

budak. Kehidupan 

social, ekonomi, 

dan politik mereka 

berjalan di atas 

dasar kepemilikan 

budak-budak. Jadi, 

sesungguhnya tak 

sulit memahami 

betapa pentingnya 

praktik perbudakan 

bagi mereka. 

 

Ada pula sisi 

politisnya dalam 

problem 

kepemilikan budak 

bagi negeri-negeri 

Selatan. 

Bagaimana 



 

menjalankan 

sebuah 'Union 

States' bila 

beberapa wilayah 

terdiri dari 'orang-

bebas' sementara 

lainnya adalah 

'budak'? Meski, 

memang ini yang 

diinginkan pesaing 

Lincoln, Douglas. 

Jelas negeri-negeri 

Selatan khawatir 

bila semakin 

banyak wilayah 

Federasi yang 

'jadi-bebas', maka 

perbudakan akan 

jadi benar-benar 

dihapuskan. 

Mereka pikir bila ini 

terjadi, mereka 

akan bangkrut, baik 

secara sosial 

maupun politik. 

Jalan satu-satunya 

mungkin harus 

membentuk dua 

federal yang 

terpisah. Tetapi ini 

pun ternyata tak 

mungkin. 

Segera setelah 

Lincoln terpilih 

sebagai Presiden, 

wilayah Selatan 

mundur dari 

federasi. Pada 12 

April 1861, 

wilayah Selatan 

menyerang wilayah 

Utara di kota Fort 

Sunter. Perang 

Sipil atau 'Perang 

antara negara-

negara bagian 

federasi' telah 

dimulai. 

 

Ada perbedaan-

perbedaan yang 

besar antara Utara 

dan Selatan. Di 

wilayah Utara lebih 

banyak populasi 

kulit putihnya. 

Mereka lebih maju 

dalam bidang 

produksi barang 

sementara Selatan 

lebih baik dalam 

pertanian. Dalam 

banyak hal, Utara 

melebihi Selatan, 

meski militer wilayah 

Selatan amat 

terampil, nyatanya 

perang lebih 

banyak terjadi di 

Selatan. Meski 

mereka lebih baik 

dalam hal 

bertempur. 

Peperangan tidak 

mudah mereka 

menangkan. 

Seperti kita 

ketahui, setelah 

beberapa 

penyerangan, 

wilayah Utara 

memenangkan 

peperangan. 

Ketika perang 

berlangsung, 

Lincoln, tetap 

mendesak 

diadakannya 

pemilihan lagi di 

akhir masa ia 

menjabat sebagai 

Presiden, dan 

ternyata ia terpilih 

kembali untuk 

periode berikutnya. 

 

Pada bulan 

November 1863, 

dalam pertempuran 

Gettysburg, 

Lincoln 

menyampaikan 

pidato, yang 

dikenang 

sepanjang sejarah. 

Ia mengatakan 

“…lahir sebuah 

bangsa baru, yang 

didirikan 

berdasarkan 

kebebasan yang 

menjunjung tinggi 

pengakuan bahwa 

semua manusia 

diciptakan 

sederajat.” Kata-

kata Lincoln di 

Gettysburg ini 

memberi dua 

prinsip kebebasan 

dan kesamaan – 

yang menjadi dasar 

didirikannya negara 

Amerika. 

Lincoln meninggal 

dengan cara yang 

tak disangka-

sangka. Saat 



 

sedang 

menyaksikan teater 

bersama istrinya, ia 

ditembak oleh 

seorang bernama 

John Wilkes 

Booth. Kematian 

menjemputnya 

tatkala perdamaian 

telah sampai bagi 

Amerika. Mungkin 

itu merupakan 

puncak peristiwa 

yang harus terjadi 

sebagai tumbal 

berakhirnya 

perbudakan di 

Amerika. Setelah 

kematiannya, 

Lincoln dikenal 

sebagai orang 

besar, dan cita-cita 

yang telah 

ditegakkannya 

terus 

dipertahankan oleh 

seluruh warga 

Amerika 

Abraham Lincoln 

(lahir di Hardin 

County, 

Kentucky, 12 

Februari 

1809 – meninggal 

di Washington, 

D.C., 15 April 

1865 pada umur 56 

tahun) adalah 

Presiden Amerika 

Serikat yang ke-

16, menjabat sejak 

4 Maret 1861 

hingga terjadi 

pembunuhannya.[1] 

Dia memimpin 

bangsanya keluar 

dari Perang 

Saudara Amerika, 

mempertahankan 

persatuan bangsa, 

dan menghapuskan 

perbudakan. 

Namun, saat 

perang telah 

mendekati akhir, dia 

menjadi presiden 

AS pertama yang 

dibunuh.[butuh rujukan] 

Sebelum 

pelantikannya pada 

tahun 1860 

sebagai presiden 

pertama dari Partai 

Republik, Lincoln 

berprofesi sebagai 

pengacara, 

anggota legislatif 

Illinois, anggota 

DPR Amerika 

Serikat, dan dua 

kali gagal dalam 

pemilihan anggota 

senat.[2] 

Sebagai 

penentang 

perbudakan, 

Lincoln 

memenangkan 

pencalonan 

presiden Amerika 

Serikat dari Partai 

Republik pada 

tahun 1860 dan 

kemudian terpilih 

sebagai 

presiden.[butuh rujukan] 

Masa 

pemerintahannya 

diwarnai dengan 

kekalahan dari 

pihak Negara 

Konfederasi 

Amerika, yang pro 

perbudakan, dalam 

Perang Saudara 

Amerika.[butuh rujukan] 

Dia mengeluarkan 

dekrit yang 

memerintahkan 

penghapusan 

perbudakan melalui 

Proclamation of 

Emancipation 

pada tahun 1863, 

dan menambahkan 

Pasal ketiga belas 

ke dalam UUD 

AS pada tahun 

1865.[3] 

Lincoln mengawasi 

perang secara 

ketat, termasuk 

pemilihan panglima 

perang seperti 

Ulysses S. 

Grant.[butuh rujukan] 

Para ahli sejarah 

menyimpulkan 

bahwa Lincoln 

mengorganisir 

faksi-faksi dalam 

Partai Republik 

dengan baik, 

membawa tiap 

pemimpin faksi ke 
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dalam kabinetnya 

dan memaksa 

mereka bekerja 

sama.[butuh rujukan] 

Lincoln berhasil 

meredakan 

ketegangan 

dengan Inggris 

menyusul Skandal 

Trent pada tahun 

1861.[butuh rujukan] Di 

bawah 

kepemimpinannya 

pihak Utara 

berhasil menduduki 

wilayah Selatan 

dari awal 

peperangan.[butuh 

rujukan] Lincoln 

kemudian terpilih 

kembali sebagai 

presiden AS pada 

tahun 1864.[butuh 

rujukan] 

Para penentang 

perang mengkritisi 

Lincoln karena 

sikapnya yang 

menolak 

berkompromi 

terhadap 

perbudakan.[butuh 

rujukan] Sebaliknya, 

kaum konservatif 

dari golongan 

Republikan 

Radikal, faksi pro 

penghapusan 

perbudakan Partai 

Republik, 

mengkritisi Lincoln 

karena sikapnya 

yang lambat dalam 

penghapusan 

perbudakan.[butuh 

rujukan] Walaupun 

terhambat oleh 

berbagai rintangan, 

Lincoln berhasil 

menyatukan opini 

publik melalui 

retorika dan 

pidatonya; pidato 

terbaiknya adalah 

Pidato 

Gettysburg.[butuh 

rujukan] Mendekati 

akhir peperangan, 

Lincoln bersikap 

moderat terhadap 

rekonstruksi, yaitu 

mendambakan 

persatuan kembali 

bangsa melalui 

kebijakan 

rekonsiliasi yang 

lunak. 

Penggantinya, 

Andrew johnson, 

juga mendambakan 

persatuan kembali 

orang kulit putih, 

tapi gagal 

mempertahankan 

hak para budak 

yang baru 

dibebaskan.[butuh 

rujukan] Lincoln 

dinilai sebagai 

presiden AS yang 

paling hebat 

sepanjang sejarah 

Amerika.[4] 
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Keberuntungan 

Ternyata 

dapat Diciptakan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mari kita renungkan berbagai peristiwa 

yang sudah kita lewati di tahun 2014 ini, 

banyak hal sebenarnya yang mungkin 

terjadi diluar “logika” anda. Coba deh 

diingat2 ya. Sebuah peristiwa positif 

yang kita tidak sangka terjadi pada diri, 

sering kita sebut sebagai sebuah 

“keberuntungan”, bahkan sering disebut 

lagi “hoki”. Misalnya, saat kita sedang 

lapar-laparnya dan tidak punya uang tiba-

tiba ada seorang teman yang menelpon 

untuk mengajak makan sambil membayari 

alias ditraktir, pernah mengalami?coba deh 

diingat-ingat?saya yakin semua orang 

pernah. Pasti saat mengalami seperti itu, 

maka anda dengan spontan menyebut 

“lagi hoki nih gue”. Atau ketika anda 

menceritakan peristiwa itu kepada orang 

lain, pasti orang itu akan mengatakan 

“anda sedang beruntung”. Jika kita 

melihat situasi tersebut, pasti juga 

menganggap sebagai sebuah kebetulan. 

Apakah benar itu kebetulan? 

Sekarang mari kita definisikan, apa itu 

kebetulan ya. Menurut kamus besar 

bahasa Indonesia, kta kebetulan berasal 

dari kata dasar betul, yang di awali dengan 

awalan ke- dan akhiran -an. Kata 

kebetulan tediri atas empat suku kata 

yaitu, ke-be-tul-an. Di dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, kata kebetulan 

memiliki beberapa arti, yaitu (1) tidak 

dengan sengaja terjadi (bertemu, 

tertangkap, dsb), misalnya; kemarin, 

secara kebetulan saya bertemu dengan 

dia, (2) tepat atau kena benar (dengan 

tidak sengaja), misalnya; ketika kebakaran 

itu terjadi kebetulan dia berada di dalam 

rumah; tendangannya kebetulan mengenai 

dadanya. (3) keadaan yang terjadi secara 

tidak terduga. 

 

Kekuatan 

Diri 
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Melihat dari makna tersebut maka 

meniadakan hukum sebab akibat, benar 

kan? 

Benarkan? jika melihat makna kalimat 

kebetulan seperti itu kan. Sekarang mari 

kita lihat lagi situasi diatas, apakah 

datangnya “malaikat” pemberi makan gratis 

itu kebetulan tanpa 

sebab?bukankah karena 

anda sedang lapar-

laparnya dan tidak 

punya uang?ya kan, 

kalau gitu bukan sebuah 

kebetulan dong, karena 

ada sebab-akibatnya. Berarti 

masih berlaku rumus sebab-akibat kan? 

seorang teman yang datang menelepon 

mengajak makan gratis adalah akibat yang 

terjadi dari kondisi diri anda sedang lapar 

dan tidak punya uang. Jadi kalau begitu 

Tuhan Maha Baik kan. Tanpa disadari 

kebutuhan anda sudah terpenuhi sesuai 

kondisi dan keinginan anda. 

Kalau begitu masihkan ada kebetulan dan 

keberuntungan?jika masih berlaku hukum 

sebab-akibat, hanya kita yang kadang 

tidak menyadari bahwa semua yang kita 

alami adalah bukan keberuntungan dan 

bukan kebetulan. Nah..kalau begitu ada 

rumusnya kan untuk membuat 

keberuntungan dan kebetulan. Dalam 

workshop Alpha Mind Control, kita 

belajar rumus-rumus itu agar mudah 

diterapkan dalam kehidupan kita sehari-

hari. Sehingga jika rumus sudah digunakan 

maka pasti bisa terjadi,ya kan? kalau tidak 

terjadi maka parameter rumus yang kita 

gunakan salah. Semua bersumber dari 

pikiran kita, pikiran kita inilah 

yang membuat kebetulan-

kebetulan itu menjadi hal 

biasa karena kebetulan dan 

keberuntungan bisa 

direncanakan. 

Seperti yang dikatakan oleh 

seorang alumni AMC, dia adalah seorang 

dosen, ahli di bidang pemrograman 

komputer. Setelah lepas seminggu dari 

kelas AMC privat, bapak ini menghubungi 

saya dan mengatakan “mas firman, saya 

berani menyebut saya sebagai Mr.Lucky 

sekarang, mas lihat deh status bbm saya, 

Mr.Lucky, ternyata dengan rumus AMC 

dari mas firman semua bisa terjadi, AMC 

membuat everyone can do magic” . 

Nah…itulah konsep AMC sebenarnya, 

bagaimana meng-create hal-hal yang 

dianggap hoki, ajaib menjadi mudah dan 

ada rumusnya, sehingga tidak mengenal 

lagi keberuntungan dan kebetulan. 

Sehingga, hidup anda benar-benar sesuai 

https://firmanpratama.files.wordpress.com/2013/08/ilmu-keberuntungan.jpg


 

keinginan anda, Tuhan yang mengatur kan 

untuk kita, karena memang Tuhan Maha 

Mengatur, 

Pikiran kita lah yang menjadi sumber dari 

semua peristiwa, kita yang meminta, jika 

memintanya dengan rumus yang benar 

maka Pasti Tuhan akan mengaturkan 

untuk kita. Selamat menyambut Tahun 

Baru dan Marilah Menciptakan 

Keberuntungan selalu menyelimuti 

kehidupan kita 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

Masih teringat tentunya di benak kita saat kita duduk di taman kanak-kanak, bagaimana ibu 

guru mengajak kita menyanyikan lagu “Kodok Ngorek” sambil jongkok dan melompat-

lompat  mirip kodok. Mungkin sebagian dari kita akan berpikir kalau dongeng tentang katak 

hanya pantas diceritakan pada anak-anak Taman Kanak-kanak. Apa benar demikian? 

Mari kita simak kisah tiga katak berikut. 

Kisah Katak Pertama 

Dikisahkan di suatu 

negeri, ada dua katak (A 

dan B) yang sama-sama 

tercebur dalam susu. Si 

katak A berpikir kalau 

terceburnya ini sudah 

digariskan sebagai 

takdirnya 

sehingga  matipun tidak 

apa-apa. Oleh karena 

itu, dia hanya berdiam diri 

di dalam cairan susu itu. 

Akhirnya benarlah, dia mati dalam susu tersebut. Memang 

benar kata orang, meskipun dalam gelimangan susu (baca: 

kenikmatan), kalau dia tidak bertindak apapun, dia sendiri 

akan mati dan kenikmatan itu malah akan menjadi racun 

bagi dirinya. Sementara itu, si katak B melompat-lompat 

sekuat tenaganya di dalam susu. Hampir tiap menit dia 

melompat-lompat seolah-olah mengaduk susu itu hingga 

lambat laun susu menjadi kental dan padat layaknya 

membuat keju. Akhirnya, dia berhasil keluar dari kubangan 

susu. Inti dari cerita dua katak ini mengajarkan kita untuk 

selalu bergerak dan bergerak atau membuat suatu 

perubahan yang lebih baik dalam bidang apapun, seperti 

ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, ataupun 

pendidikan. 

Kisah Katak Kedua 

Ada sebuah kisah berbeda  lagi tentang katak dari suatu 

negeri, yang terkenal dengan judul “Froschkönig” 

(Pangeran Katak). 

Cerita katak ini memang 

lebih ke cerita fabel dan 

terasa seperti di negeri 

Metaphor 

Kisah 3 Katak 
 



 

khayalan.  Meski demikian, ada nilai bijak yang bisa kita 

petik. Dikisahkan anak raja yang cantik jelita sedang 

bermain bola emas di taman kerajaan. Dengan tidak 

sengaja, ternyata bola emas tadi tercebur dalam sumur 

dekat kerajaan sehingga si putri raja menangis tersedu-

sedu. Dia berteriak minta tolong, tapi sayangnya tidak 

ada siapapun yang lewat, hanya ada katak jelek di situ. Si 

katak memahami perasaan sang putri. Sang putri 

kemudian berjanji kalau si katak mau menolongnya, 

apapun permintaan si katak akan dituruti. Setelah terjadi 

kesepakatan antara sang putri dan si katak. Akhirnya, si 

katak berhasil menolong sang putri. Sang putri menjadi 

bahagia karena kembali menemukan bola emasnya. 

Kejadian ini sempat diceritakan sang putri pada 

ayahandanya, sang baginda raja. 

Setelah beberapa bulan, di suatu acara perjamuan 

makan kerajaan, datanglah si katak. Dia dijamu makan di 

situ juga dan ingin makan sepiring dengan dengan putri. 

Mula-mula sang putri agak sewot dengan permintaan 

sang katak, walaupun akhirnya keinginan itu diturutinya. 

Tidak hanya itu, setelah perjamuan selesai, sang putri 

menuju kamar tidurnya. Si katak pun tidak mau 

ketinggalan. Dia ingin mengikuti putri ke kamarnya. 

Tentu saja sang putri menolak dan marah-marah 

sehingga si katak diusirnya. 

Ayahanda yang mengetahui kejadian itu, menasihati sang 

putri bahwa setiap berjanji seharusnya kita tepati. Kita 

harus memegang komitmen dangan apa yang sudah kita 

ikrarkan. Akhirnya, sang putri menuruti nasihat baginda 

raja, dicarinya si katak 

dan dipersilakan 

menemani ke kamar. Si 

katak tidak marah dan 

menemani sang putri di 

sudut kamarnya. Oleh 

karena sang putri 

menepati janji, terjadilah 

keajaiban. Ternyata si 

katak menjelma menjadi 

pria tampan. Pria tampan 

tersebut adalah seorang 

pangeran muda yang 

baik hati. Singkat cerita, 

sang putri jatuh cinta 

pada pangeran muda itu. 

Mereka menikah dan 

bahagia setelah itu. 

Setiap kebaikan 

tentunya akan dibalas 

oleh Tuhan dengan 

kebaikan, begitu juga 

sebaliknya. Itulah kisah 

Froschkönig yang 

memberikan contoh 

tentang bagaimana 

memenuhi janji dan 

komitmen kita. Semoga 

kita bisa mengambil 

manfaatnya. 



 

Kisah Katak Ketiga 

Beda lagi kisah si katak 

berikut ini. Si katak ini 

diceritakan ikut perlombaan 

panjat pinang. Tiang yang 

harus dipanjat sekitar 10 

meter dan sangat licin. 

Banyak sekali katak lain 

yang juga ikut perlombaan 

itu. Satu katak mencoba 

memanjat, namun akhirnya 

jatuh. Katak kedua 

mencoba, kemudian jatuh 

juga. Begitu juga dengan 

katak-katak berikutnya. 

Berkali-kali mereka 

mencoba memanjat 

walaupun jatuh terus. 

Banyak sekali penonton 

yang berkomentar, “Ah, itu 

mustahil. Katak-katak tak 

akan mampu mencapai 

puncak tiang itu.” 

Omongan-omongan para 

penonton itu memang 

membuat si katak semakin 

tak yakin apakah dirinya 

bisa memanjat tiang itu 

sampai puncak. Semua 

katak yang lainpun akhirnya 

menyerah dan gagal. 

Tinggallah satu katak 

tokoh cerita ini yang terus 

memanjat dengan pantang 

menyerah. Setelah sekian 

kali mencoba, akhirnya 

dialah satu satunya yang 

berhasil mencapai puncak 

tiang itu dan berhasil 

menjadi juara. Usut-diusut 

ternyata si katak pemenang 

ini tuna rungu. Dia tidak 

bisa mendengar komentar-

komentar penonton yang 

kemungkinan besar bisa 

membuat patah semangat. 

Apa yang kita bisa ambil dari kisah katak tuna rungu ini? Dalam mengejar cita-cita memang 

tak ada gunanya kita mendengarkan komentar 

atau omongan negatif dari orang lain yang 

sering kali menjadikan kendor semangat kita. 

Yang terpenting adalah bagaimana kita 

bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan 

usaha/ikhtiar dan doa kita untuk mencapai 

impian itu. Berpikirlah positif bahwa kita bisa 

mencapainya dan tentunya harus dengan 

jalan yang benar dan halal. Begitulah tiga 

cerita katak yang di dalamnya bisa kita petik pelajaran berharga. 

Semoga bermanfaat. 

 

  



 

 

 

  



 

Resolusi atau resolution 

merupakan kata yang 

sangat ramai 

diperbincangkan di setiap 

penghujung tahun atau saat 

memasuki awal tahun. 

Menurut definisi kamus 

yang saya gunakan di 

Android, Bahasa 

Dictionary versi 4.3, 

resolution adalah 

"ketetapan hati". Bila 

dihubungkan dengan 

peristiwa pergantian tahun, 

resolusi mungkin bisa 

didefinisikan sebagai hal-hal 

yang akan kita capai dalam 

jangka waktu setahun ke 

depan. 

Bagi banyak kalangan, 

resolusi seringkali dianggap 

sebagai sesuatu yang 

membuang waktu. Tapi bagi 

sebagian lainnya, membuat 

resolusi di tahun baru 

merupakan sebuah 

keharusan karena mereka 

menganggap bahwa resolusi 

merupakan semacam 

pemandu atau kompas 

dalam mengarungi 

kehidupan selama setahun 

mendatang. Dengan 

adanya resolusi, mereka 

yang pro dengan resolusi 

berpendapat bahwa hidup 

mereka menjadi lebih 

terarah. Mereka bisa 

dengan mudah menentukan 

hal-hal yang mereka anggap 

penting dan hal-hal yang 

sebaliknya.  

Terlepas dari masalah pro 

dan kontra terhadap 

resolusi di atas, di sini saya 

akan menyajikan beberapa 

kiat untuk membuat resolusi 

yang efektif. Anda yang  

 

 

 

 

menganggap resolusi 

sebagai sesuatu yang 

penting silahkan 

melanjutkan, tapi yang 

berpikir tidak juga tidak 

dilarang untuk 

meninggalkan. Manusia 

memang sejatinya adalah 

makhluk yang diberikan 

kebebasan untuk memilih. 

Dan mereka akan dimintai 

pertanggungjawaban dari 

segala sesuatu yang sudah 

dipilihnya. 

Berikut ada beberapa 

TIPS untuk anda membuat 

resolusi di tahun depan, 

sebuah resolusi sebenarnya 

Motivasi 



 

adalah sebuah keinginan-

keinginan yang mau anda 

dapatkan di Tahun depan. 

Untuk mempercepat dan 

memastikan PIKIRAN 

BAWAH SADAR 

anda menerima dan 

TUHAN mewujudkan 

semua keinginan itu maka 

terapkanlah TIPS-TIPS 

dibawah ini 

1. Tuliskan 

Bila Anda adalah seorang 

manusia yang masih sering 

diberkahi dengan 

kemampuan untuk "lupa", 

maka saya anjurkan untuk 

menuliskan resolusi 

tersebut. Anda bisa 

melakukannya di dalam 

sebuah buku catatan Anda 

atau bisa juga menggunakan 

perangkat digital seperti 

smartphone, tablet PC, 

atau laptop. Salah satu 

keuntungan menuliskan 

resolusi di media digital 

adalah pada aspek 

aksesibilitas dan 

portabilitasnya.  

Dengan resolusi yang 

termaktub di media digital, 

Anda bisa selalu mengingat 

target-target Anda di 

tahun yang baru secara 

cepat dan ringkas. Kita 

memang tidak selalu 

membawa buku catatan 

kemanapun kita pergi. Tapi 

tidak demikian dengan 

smartphone Anda. Karena 

kemanapun Anda pergi, 

Anda sepertinya tidak akan 

meninggalkan ponsel Anda 

di apartemen atau rumah 

Anda bukan? 

2. Mind Map 

Bila menuliskan resolusi 

Anda anggap terlalu "otak 

kiri", mungkin Anda harus 

mencoba membuat Mind 

Map. Sama seperti tulisan 

yang bisa Anda lakukan di 

dua media, baik kertas 

maupun digital, Mind Map 

bisa dibuat di atas dua 

media tersebut. Dalam mind 

map, alih-alih hanya berupa 

teks, resolusi Anda akan 

ketambahan beberapa 

"fitur" lagi, yakni gambar, 

link, dan warna.  

Misalkan resolusi Anda 

pada tahun 2015 nanti 

adalah ingin menikah, maka 

Anda tidak hanya 

menuliskan kata "ingin 

menikah" tetapi juga bisa 

menguatkan ketetapan hati 



 

Anda ini dengan bantuan 

gambar, foto, bahkan warna. 

Adanya gambar, foto, atau 

warna yang terang bisa 

memicu alam bawah sadar 

Anda untuk semakin 

bersemangat dalam 

mencapai target atau tujuan 

tersebut. Setidaknya 

demikian menurut beberapa 

penelitian di bidang 

neuroscience. 

3. SMART 

Bila Anda ingin menulis 

resolusi di tahun 2015 atau 

tahun-tahun sesudahnya, 

pastikan Anda 

menggunakan formula 

SMART. Apa itu 

SMART? SMART 

adalah singkatan dari kata 

Specific, Meaningful, 

Achievable, Relevant, and 

Timely. Kita akan bahas 

satu per satu kata-kata 

mengagumkan di atas 

dengan bahasa yang santai 

sebagai berikut.  

Specific 

Specific atau spesifik 

adalah sinonim dari kata 

mendetil. Jadi di tahun 

2015 nanti, target yang 

Anda buat haruslah 

mendetil. Sebagai contoh, 

"Aku ingin menjadi CEO 

perusahaan yang besar" 

adalah target yang kurang 

spesifik. Tapi "Aku ingin 

menjadi CEO dari distro 

kaos milik sendiri" adalah hal 

yang sangat masuk akal. 

Target pertama 

mengandung begitu banyak 

hal-hal yang mengambang 

laiknya di alam mimpi, 

sementara target kedua 

membuat Anda lebih 

mendekati ke alam nyata 

yang membutuhkan banyak 

aksi. 

Meaningful 

Dalam Bahasa Indonesia, 

meaningful artinya 

"bermakna atau penuh 

dengan arti". Formula 

SMART menghendaki 

Anda untuk membuat 

target yang memang benar-

benar Anda anggap berarti 

atau sangat penting 

sehingga Anda akan lebih 

mudah mengerahkan 

segenap tenaga untuk 

mencapainya. 

"Memberangkatkan kedua 

orang tua ke tanah suci di 

tahun 2015" adalah target 

yang sangat "suci" dan 



 

sangat berarti. Target 

semacam ini biasanya 

membuat sang anak untuk 

berani bangun dan bekerja 

sekuat tenaga demi 

kebahagiaan kedua orang 

tuanya. Adakah contoh 

target yang tidak berarti? 

Seharusnya tidak ada 

karena kalau tidak berarti 

maka tidak perlu dijadikan 

target atau resolusi. 

Achievable 

Makna kata ini adalah 

"dapat dicapai" alias 

"terjangkau". Maksudnya 

begini, bila Anda adalah 

seorang petani, maka 

membuat target 

"Melipatgandakan hasil 

panen padi sebelum bulan 

Juni" adalah target yang 

masuk akal. Tapi 

"Menanam dan memanen 

buah anggur di daerah 

dataran rendah" sepertinya 

tidak masuk kotak. Anda 

sepertinya memiliki 

kemungkinan berhasil lebih 

besar dengan target 

pertama dibandingkan 

kedua. 

Relevant 

Maksudnya "bersangkut-

paut". Target yang relevan 

buat Anda tentu saja yang 

memiliki kaitan paling dekat 

dengan kemampuan dan 

hasrat Anda sebagai 

seorang anak manusia. 

Seorang olahragawan 

handal seperti Lionel Messi 

atau Christano Ronaldo 

akan sangat relevan bila 

memasang target untuk 

menjadi pemain terbaik 

dunia di tahun 2015 nanti. 

Tapi bila mereka 

mentargetkan menjuarai 

Moto GP di tahun yang 

sama maka itu sudah lain 

cerita. Lionel Messi dan 

CR 7 adalah pemain bola, 

bukan pembalap. Target 

pertama adalah hal relevan, 

sementara yang kedua 

terkesan dipaksakan. 

Timely 

Secara bahasa, timely 

berarti "tepat waktu". 

Dalam kaitannya dengan 

pembuatan resolusi, timely 

berarti target yang Anda 

buat hendaknya bisa 

ditetapkan periode 

pengerjaannya. Karena jika 

tidak, target tersebut 

cenderung tidak akan 

terlaksana dan hanya akan 

menjadi bunga tidur alias 



 

mimpi. Seorang pengusaha 

yang menargetkan untuk 

membuka lima cabang 

tokonya sampai akhir tahun 

maka hendaklah ia berani 

menargetkan untuk 

membuka dua sampai tiga 

cabang sampai bulan 

keenam untuk tahun yang 

berjalan. Dengan cara 

demikian, sang pengusaha 

bisa memprediksi apakah 

target yang sudah 

ditentukan sebelumnya bisa 

terealisasi ataukah 

sebaliknya. 

Membuat resolusi pada 

awal tahun merupakan 

perkara mudah. Tantangan 

sebenarnya adalah 

membuat resolusi yang 

realistis dan mampu 

menepatinya. Berikut ini 

caranya. 

Penyanyi Titi Dwijayati, 44 

tahun, trauma membuat 

resolusi akhir tahun. 

Soalnya, ikrar yang dia 

lakukan menjelang 

pergantian tahun kerap 

gagal. "Sekarang enggak 

mau bikin resolusi lagi," 

katanya. Dia memberi 

contoh resolusi memiliki 

tubuh langsing yang 

diucapkan beberapa tahun 

lalu. 

Niat itu ternyata hanya 

mampu dijalankan pada awal 

tahun. "Lewat Januari udah 

jebol," dia menambahkan 

sambil tertawa.Meski pada 

akhirnya Titi juga tetap 

memiliki beberapa rencana 

yang ingin diraihnya tahun 

ini, ia menolak hal itu 

disebut sebagai rencana.  

Memang tak mudah 

membuat resolusi yang bisa 

kita pastikan akan bisa 

dipenuhi sesuai dengan 

rencana. Biasanya resolusi 

lebih sering jebol pada 

Februari atau Maret. 

Padahal sebenarnya 

resolusi tetap bisa dibuat, 

asalkan tetap realistis dan 

membumi saat 

menyusunnya. 

 

1. Buat lebih simpel dan 

realistis 

Kesalahan pertama 

membuat resolusi yang tak 

bertahan hingga akhir tahun 

biasanya karena resolusi itu 

dibuat terlalu luas dan 

besar. Memenangi lotere, 

misalnya, bukan hal yang 

realistis untuk dilakukan. 

Contoh lain "menyelesaikan 



 

utang", "menurunkan berat 

badan", dan "ingin liburan 

ke suatu tempat".  

Pilih rencana-rencana yang 

tahun lalu belum berhasil, 

atau rencana yang 

sebenarnya bisa berhasil 

tahun lalu dengan dengan 

cara yang berbeda. Tahun 

ini adalah kesempatan 

Anda untuk mengubah cara 

pencapaian resolusi itu. 

Tentunya jika tekad Anda 

untuk melakukan perubahan 

benar-benar sudah bulat. 

2. Memecah-mecah rencana 

besar 

Jangan membebani diri 

dengan banyak tujuan atau 

tujuan yang besar-besar. 

Rencana yang terlalu besar 

dan luas sebaiknya 

dipecah-pecah menjadi 

rencana yang lebih kecil, 

spesifik, dan lebih mudah 

dikerjakan. Misalnya, untuk 

keinginan menyelesaikan 

utang, lihat seberapa beban 

Anda, lalu pecah menjadi 

beberapa periode yang 

kira-kira Anda bisa 

menyelesaikan utang itu 

hingga akhir tahun. 

Atau jika punya resolusi 

Anda ingin menurunkan 

berat badan, pecah-pecah 

menjadi target bulanan dan 

mingguan, berapa kilogram 

Anda ingin menurunkan 

berat badan. Lalu buat 

rencana belanja tiap bulan 

tanpa makanan yang Anda 

tahu tak baik untuk 

kesehatan atau berat 

badan Anda. 

3. Catat dan lihat kalender 

Tanpa mencatat apa yang 

menjadi resolusi Anda 

tahun ini, resolusi hanya 

akan menjadi angan-angan. 

Anda harus benar-benar 

menginginkannya. Dengan 

mencatat, Anda akan terus 

diingatkan tentang apa 

yang sudah Anda 

rencanakan. 

Dengan berpatokan pada 

kalender, Anda bisa 

menentukan pada tanggal 

berapa Anda berharap 

satu resolusi bisa tercapai. 

Menandai kalender dengan 

rencana dan pencapaian 

akan menjadi pengingat 

terus-menerus tentang 

tujuan Anda pada tahun ini. 

Lebih dari 8 persen mereka 

yang menjalankan resolusi 

tidak menyelesaikan 

resolusi hingga 



 

membuahkan hasil. 

4. Periksa dan evaluasi 

Ketika Anda sampai pada 

tanggal kapan salah satu 

resolusi mestinya tercapai, 

misalnya tanggal 1 Maret, 

lihat sejauh mana 

perkembangan rencana 

Anda benar-benar berjalan. 

Jika ada yang tak berjalan, 

evaluasi harus dilakukan 

untuk melihat adakah celah 

untuk terjadinya kegagalan. 

Misalnya, jika tujuan untuk 

meningkatkan jumlah 

tabungan tidak tercapai, 

mungkin Anda harus 

mengurangi pengeluaran 

dari pos-pos tertentu yang 

tak terlalu penting. 

5. Utamakan resolusi 

Kunci keberhasilan resolusi 

tahun baru paling umum 

adalah meletakkan resolusi 

di tempat tertinggi prioritas 

hidup Anda. Caranya bisa 

dengan, misalnya, 

memasukkan catatan kecil di 

BlackBerry kita selama 

satu tahun.  

6. Beri tahu keluarga dan 

teman 

Jadikan orang-orang di 

sekeliling Anda sebagai 

penyemangat Anda untuk 

mencapai tujuan resolusi 

Anda. Ini akan membuat 

Anda lebih termotivasi dan 

berfokus pada tujuan 

Anda. Semakin banyak 

yang tahu rencana Anda, 

akan semakin banyak 

dukungan buat Anda. 

Saat satu resolusi gagal, 

akan ada lebih banyak 

tangan yang membantu 

Anda untuk 

mewujudkannya. 

7. Hadiah 

Beri penghargaan kepada 

diri Anda sendiri ketika 

berhasil meraih satu tujuan. 

Tentunya dengan cara 

yang realistis. Misalnya, 

keberhasilan menurunkan 

berat badan beberapa 

kilogram pada pertengahan 

tahun jangan diganjar 

dengan mentraktir diri 

sendiri di restoran yang bisa 

menggagalkan pola diet 

sehat Anda. Sebagai 

gantinya, Anda bisa 

membeli sepatu cantik 

impian yang malah 

mempercantik penampilan 

baru Anda. 

 



 

Penutup 

Di tahun yang baru, tidak 

ada salahnya untuk 

mencoba membuat resolusi. 

Hanya kalau Anda 

menganggap ini bukanlah 

sesuatu yang akan 

membuang waktu. Anda 

bisa saja berhasil total, tapi 

bisa juga berhasil sebagian. 

Apapun hasilnya, menulis 

itu sama dengan 

mengikatnya. Ingatlah 

pesan Sayyidina Ali, "ilmu 

itu diikat dengan 

menuliskannya". Hal yang 

sama mungkin juga berlaku 

untuk pembuatan resolusi. 

Berani mencoba? 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

Besi mempunyai simbol Fe dan nomor 

atom 26. Besi merupakan logam transisi 

yang berada pada golongan VIII B dan 

periode 4. Besi adalah logam paling 

melimpah nomor dua setelah alumunium. 

Besi adalah logam yang dihasilkan dari 

bijih besi, dan jarang dijumpai dalam 

keadaan unsur bebas. 

Besi adalah logam yang berasal dari 

bijih besi (tambang) yang banyak 

digunakan untuk kehidupan manusia 

sehari-hari. Besi juga mempunyai nilai 

ekonomis yang tinggi. Besi adalah logam 

yang paling banyak dan paling beragam 

penggunaannya. Hal itu karena beberapa 

hal, diantaranya: 

1.  Kelimpahan besi di kulit bumi 

cukup besar 

2.  Pengolahannya relatif mudah dan 

murah, dan 

3.  Besi mempunyai sifat-sifat yang 

menguntungkan dan mudah 

dimodifikasi. 

 

A.     KELIMPAHAN 

 

Besi merupakan unsur yang ditemukan 

berlimpah di alam. Juga ditemukan dalam 

matahari dan bintang lainnya dalam jumlah 

yang seadanya. Inti bumi diyakini mayoritas 

unsur penyusunnya adalah besi dan nikel. 

Besi juga diketahui sebagai unsur yang 

paling banyak membentuk bumi, yaitu kira-

kira 4,7 - 5 % pada kerak bumi.  

Kebanyakan besi terdapat dalam 

batuan dan tanah sebagai oksida besi, 

seperti oksida besi magnetit (Fe3O4) 

mengandung besi 65 %, hematite (Fe2O3) 

mengandung 60 – 75 % besi, limonet 

(Fe2O3 . H2O) mengandung besi 20 % 

dan siderit (Fe2CO3). Dalam kehidupan, 

besi merupakan logam paling biasa 

digunakan dari pada logam-logam yang 

lain. Hal ini disebabkan karena harga yang 

murah dan kekuatannya yang baik serta 

penggunaannya yang luas. Bijih  besi yang 

umum adalah hematit, yang sering terlihat 

sebagai pasir hitam sepanjang pantai dan 

muara aliran. 

Besi merupakan campuran dari 4 

isotop stabil yaitu 54Fe, 56Fe, 57Fe and 

58Fe. Kelimpahan semua isotop-isotop 

Fe di alam adalah 54Fe (5.8%), 56Fe 

(91.7%), 57Fe (2.2%) dan 58Fe (0.3%). 

60Fe adalah radioaktif yang mempunyai 

waktu paruh yang panjang (1.5 juta tahun). 

Kolom  

Techno 



 

Ada pula sepuluh isotop lainnya yang 

tidak stabil. 

 

B.  SIFAT – SIFAT 

Sifat Fisika 

1. Pada suhu kamar berwujud padat, 

mengkilap dan berwarna keabuabuan. 

2.  Merupakan logam feromagnetik karena 

memiliki empat electron tidak 

berpasangan pada orbital d. 

3. Penghantar panas yang baik. 

4. Kation logam besi Fe berwarna hijau 

(Fe2+) dan jingga (Fe3+). Hal ini 

disebabkan oleh adanya elektron 

tidak berpasangan dan tingkat energi 

orbital tidak berbeda jauh. Akibatnya, 

elektron mudah tereksitasi ke tingkat 

energi lebih tinggi menimbulkan warna 

tertentu. Jika senyawa transisi baik 

padat maupun larutannya tersinari 

cahaya maka senyawa transisi akan 

menyerap cahaya pada frekuensi 

tertentu, sedangkan frekuensi lainnya 

diteruskan. Cahaya yang diserap 

akan mengeksitasi elektron ke tingkat 

energi lebih tinggi dan cahaya yang 

diteruskan menunjukkan warna 

senyawa transisi pada keadaan 

tereksitasi. 

5. Sifat – sifat besi yang lain: 

titik didih 3134 K 

titik lebur 1811 K 

massa atom 55,845(2) g/mol 

konfigurasi electron [Ar] 3d6 4s2 

massa jenis fase padat 7,86 g/cm³ 

massa jenis fase cair 

pada titik lebur 

6,98 g/cm³ 

kalor peleburan 13,81 kJ/mol 

kalor penguapan 340 kJ/mol 

Elektronegativitas 1,83 (skala Pauling) 

jari-jari atom 140 pm 

      Besi merupakan unsur transisi yang 

mempunyai sifat logam sebagaimana semua 

unsur transisi lainnya. Sifat logam ini 

dipengaruhi oleh kemudahan unsur 

tersebut untuk melepas elektron valensi. 

Selain itu, keberadaan electron pada blok 

d yang belum penuh menyebabkan unsur 

Fe memiliki banyak elektron tidak 

berpasangan. Elektron- elektron tidak 

berpasangan tersebut akan bergerak 

bebas pada kisi kristalnya sehingga 

membentuk ikatan logam yang lebih kuat 

dibandingkan dengan unsur golongan 

utama. Adanya ikatan logam ini 

menyebabkan titik leleh dan titik didih 

serta densitas unsur Fe cukup besar 

sehingga bersifat keras dan kuat. 

      Pergerakan elektron- elektron yang 

tidak berpasangan pada kisi kristal juga 

menyebabkan logam besi bersifat 

konduktor atau penghantar panas yang 

baik. Apabila logam besi diberikan kalor 

atau panas, energy kinetik elektron akan 

meningkat. Dengan demikian, elektron 



 

memindahkan energinya ke elektron yang 

lain sehingga panas merambat ke seluruh 

bagian logam besi tersebut. 

 

Sifat Kimia 

1. Unsur besi  bersifat elektropositif 

(mudah melepaskan elektron) 

sehingga bilangan oksidasinya 

bertanda positif.  

2. Fe dapat memiliki biloks 2, 3, 4, dan 6. 

Hal ini disebabkan karena perbedaan 

energy elektron pada subkulit 4s dan 

3d cukup kecil, sehingga elektron 

pada subkulit 3d juga terlepas ketika 

terjadi ionisasi selain electron pada 

subkulit 4s. 

3.Logam murni besi sangat reaktif secara 

kimiawi dan mudah terkorosi, 

khususnya di udara yang lembab atau 

ketika terdapat peni ngkatan suhu. 

4. Memiliki bentuk allotroik ferit, yakni 

alfa, beta, gamma dan omega dengan 

suhu transisi 700, 928, dan 1530oC. 

Bentuk alfa bersifat magnetik, tapi 

ketika berubah menjadi beta, sifat 

magnetnya menghilang meski pola 

geometris molekul tidak berubah. 

5.Mudah bereaksi dengan unsur-unsur 

non logam seperti halogen, sulfur, 

pospor, boron, karbon dan silikon. 

6. Larut dalam asam- asam mineral encer. 

7.  Oksidanya bersifat amfoter. 

 

C.  PEMBUATAN BESI 

Bijih besi adalah bahan baku utama 

untuk pembuatan besi kasar, sedangkan 

besi kasar tersebut adalah bahan baku 

untuk pembuatan besi tempa, besi tuang 

dan baja. Bijih besi didapat dari hasil 

penambangan bijih besi. Sedangkan 

bahan-bahan lain yang bercampur dengan 

bijih tersebut selain kotoran yang 

merugikan antara lain belerang ,pospor 

silika , tanah liat juga ada kotoran yang 

menguntungkan antara lain emas, platina, 

perak. Bijih besi yang umum dijumpai yaitu 

: Haematit (Fe2O3), Magnetit (Fe3O4), 

Pyrities (FeS2), Limonite 

(2Fe2O3.3H2O), Siderite (FeCO3). 

Beberapa cara pembuatan besi antara 

lain: 

 

1.      1. Dalam industri, besi dihasilkan dari bijih, 

kebanyakan hematit (Fe2O3), melalui 

reduksi oleh karbon pada suhu 20000C. 

2 C + O2 → 2 CO 

3 CO + Fe2O3 → 2 Fe + 3 CO2 

Besi yang dihasilkan dapat digunakan 

dalam sintesis senyawa-senyawa yang 

mengandung Fe. 

2.      2. Melalui proses Pirometalurgi Besi 

Sejumlah besar proses metalurgi 

menggunakan suhu tinggi untuk mengubah 



 

bijih logam menjadi logam bebas dengan 

cara reduksi. Penggunaan kalor untuk 

proses reduksi disebut pirometalurgi. 

Pirometalurgi diterapkan dalam 

pengolahan bijih besi. Reduksi besi oksida 

dilakukan dalam tanur sembur (blast 

furnace), yang merupakan reaktor kimia 

dan beroperasi secara terus-menerus. 

Campuran material (bijih besi, kokas, dan 

kapur) dimasukkan ke dalam tanur melalui 

puncak tanur. Kokas berperan sebagai 

bahan bakar dan sebagai reduktor. Batu 

kapur berfungsi sebagai sumber oksida 

untuk mengikat pengotor yang bersifat 

asam. Udara panas yang mengandung 

oksigen disemburkan ke dalam tanur dari 

bagian bawah untuk membakar kokas. Di 

dalam tanur, oksigen bereaksi dengan 

kokas membentuk gas CO. 

2C(s) + O2(g) → 2CO(g) ΔH = –

221 kJ 

Reaksinya melepaskan kalor 

hingga suhu tanur sekitar 2.300°C. 

Udara panas juga mengandung uap air 

yang turut masuk ke dalam tanur dan 

bereaksi dengan kokas membentuk gas 

CO dan gas H2. 

C(s) + H2O(g) → CO(g) + H2(g) ΔH = 

+131 kJ 

Reaksi kokas dan oksigen bersifat 

eksoterm, Kalor yang dilepaskan dipakai 

untuk memanaskan tanur, sedangkan 

reaksi dengan uap air bersifat endoterm. 

Oleh karena itu, uap air berguna untuk 

mengendalikan suhu tanur agar tidak 

terlalu tinggi (1.900°C). Pada bagian atas 

tanur ( 1.000°C), bijih besi direduksi oleh 

gas CO dan H2 (hasil reaksi udara panas 

dan kokas) membentuk besi tuang. 

Persamaan reaksinya: 

Fe3O4(s) + 4CO(g) → 3Fe(l) + 

4CO2(g) ΔH = –15 kJ 

Fe3O4(s) + 4H2(g) → 3Fe(l) + 4H2O(g) 

ΔH = +150 kJ 

Batu kapur yang ditambahkan ke 

dalam tanur, pada 1.000oC terurai 

menjadi kapur tohor. Kapur ini bekerja 

mereduksi pengotor yang ada dalam bijih 

besi, seperti pasir atau oksida fosfor. 

CaCO3(s) ⎯Δ⎯→ CaO(l) + CO2(g) 

CaO(l) + SiO2(l) →CaSiO3(l) 

CaO(l) + P2O5(l) →Ca3(PO4)2(l) 

Gas CO2 yang dihasilkan dari 

penguraian batu kapur pada bagian bawah 

tanur (sekitar 1.900°C) direduksi oleh 

kokas membentuk gas CO. Persamaan 

reaksinya: 

CO2(g) + C(s) → CO(g) ΔH = +173 kJ 

Oleh karena bersifat endoterm, 

panas di sekitarnya diserap hingga 

mencapai suhu ± 1.500°C. Besi tuang 



 

hasil olahan berkumpul di bagian dasar 

tanur, bersama-sama terak (pengotor). 

Oleh karena terak lebih ringan dari besi 

tuang, terak mengapung di atas besi tuang 

dan mudah dipisahkan, juga dapat 

melindungi besi tuang dari oksidasi. 

Gambar proses pengolahan bijih 

besi 

 

D. SENYAWA- SENYAWA BESI  

 1. Tingkat oksidasi < 2 

Umumnya membentuk senyawa-

senyawa dengan ligan-ligan : 

Berinteraksi dengan hidrogen dengan 

ikatan M-HContoh : H2Fe(PF3)4.     

    2 . T i n g k a t  O k s i d a s i  2  

 Biasanya membentuk senyawaan biner 

dengan sifat : 

- B i a s a n y a  b e r s i f a t  i o n i k   

- O k s i d a n y a  ( c o n t o h  :  

F e O ) ,  b e r s i f a t  b a s a  

- M a m p u  m e m b e n t u k  k o m p l e k s  

A q u o ,  d e n g a n  j a l a n  

m e r e a k s i k a n  l o g a m , oksida, 

karbonat dalam larutan asam dan 

melalui reduksi katalitik. K o m p l e k s  

a q u o  d a r i  l o g a m  b e s i  

b i a s a n y a  m e m b e r i k a n  

w a r n a yang khas. 

- G a r a m - g a r a m  t e r h i d r a t  d e n g a n  

a n i o n  b i a s a n y a  m e n g a n d u n g  

[ M ( H 2O)6]2-,  contoh FeF2.8H2O. 

3. Tingkat Oksidasi 3 

  Contoh sen y a w a  k l o r i d a ,  b r o m i d a ,  

i o d i d a  d a r i  b e s i  y a n g  b e r s i f a t  

k o v a l e n ,           s e d a n g k a n  s e n y a w a  

o k s i d a n y a ,  s e p e r t i  F e 2 O 3  

b e r s i f a t  i o n i c .  

4.         4. Tingkat Oksidasi 4 

      u m u m n y a  d i k e n a l  s e b a g a i  

k o m p l e k  f l u o r o ,  d a n anion okso. 

5            5 .Tingkat Oksidasi ≥5 

  Dikenal d a l a m kompleks flouro, amin 

okso, misalnya : CrF5,  d a n  

K 2 F e O 4 yang semuanya merupakan 

zat pengoksidasi yang kuat. 

 

E.  MANFAAT BESI 

Besi merupakan logam paling biasa 

digunakan di antara semua logam, yaitu 

mengandung 95% dari semua logam yang 

dihasilkan di seluruh dunia. Besi amat 

diperlukan, terutama dalam penggunaan 

seperti: Rel kereta, Perabotan, Alat-alat 

pertukangan, Alat transportasi, peralatan 

perang, peralatan mesin, tiang listrik, 

penangkal petir, pipa saluran,rumah/ 

gedung menggunakan besi baja sebagai 

tiang-tiang penahannya, dan Badan kapal 

untuk kapal besar.  

Manfaat besi ternyata tidak terbatas 

sebagai bahan pembuatan perlengkapan 

yang sangat membantu kehidupan 

manusia, tetapi besi juga memainkan 



 

peranan yang istimewa dalam daur 

kehidupan organisme hidup. Besi 

merupakan salah satu mikronutrien penting 

bagi makhluk hidup. Besi sebagian besar 

terikat dengan stabil dalam logam protein 

(metalloprotein), karena besi dalam 

keadaan bebas dapat menyebabkan 

terbentuknya radikal bebas yang bersifat 

toksik pada sel. Besi adalah penyusun 

utama kelangsungan makhluk hidup dan 

bekerja sebagai pembawa oksigen dalam 

hemoglobin. FeSO4 digunakan sebagai 

sumber mineral besi untuk 

terapidefisiensi/kekurangan zat besi dan 

digunakan untuk membuat tinta bubuk. 

Fe3SO4 digunakan untuk pewarnaan 

tekstil dan pengetesan aluminium. 

 

F.  KOROSI BESI 

Salah satu kelemahan besi adalah 

mudah mengalami korosi. Korosi 

menimbulkan banyak kerugian karena 

mengurangi umur pakai berbagai barang 

atau bangunan yang menggunakan besi 

atau baja. Sebenarnya korosi dapat 

dicegah dengan mengubah besi menjadi 

baja tahan karat (stainless steel), akan 

tetapi proses ini terlalu mahal untuk 

kebanyakan penggunaan besi. 

Korosi besi memerlukan oksigen dan 

air. Berbagai jenis logam contohnya Zink 

dan Magnesium dapat melindungi besi dari 

korosi. Cara-cara pencegahan korosi besi 

yang akan dibahas berikut ini didasarkan 

pada dua sifat tersebut. 

1.      *Pengecatan.  

Jembatan, pagar, dan railing biasanya 

dicat. Cat menghindarkan kontak dengan 

udara dan air. Cat yang mengandung 

timbel dan zink (seng) akan lebih baik, 

karena keduanya melindungi besi terhadap 

korosi. 

2.      *Pelumuran dengan Oli atau Gemuk.  

Cara ini diterapkan untuk berbagai 

perkakas dan mesin. Oli dan gemuk 

mencegah kontak dengan air. 

3.     * Pembalutan dengan Plastik.  

Berbagai macam barang, misalnya rak 

piring dan keranjang sepeda dibalut 

dengan plastik. Plastik mencegah kontak 

dengan udara dan air. 

4.      *Tin Plating (pelapisan dengan timah).  

Kaleng-kaleng kemasan terbuat dari besi 

yang dilapisi dengan timah. Pelapisan 

dilakukan secara elektrolisis, yang disebut 

tin plating. Timah tergolong logam yang 

tahan karat. Akan tetapi, lapisan timah 

hanya melindungi besi selama lapisan itu 

utuh (tanpa cacat). Apabila lapisan timah 

ada yang rusak, misalnya tergores, maka 

timah justru mendorong/mempercepat 



 

korosi besi. Hal itu terjadi karena 

potensial reduksi besi lebih negatif 

daripada timah. Oleh karena itu, besi yang 

dilapisi dengan timah akan membentuk 

suatu sel elektrokimia dengan besi sebagai 

anode. Dengan demikian, timah 

mendorong korosi besi. Akan tetapi hal ini 

justru yang diharapkan, sehingga kaleng-

kaleng bekas cepat hancur. 

5.            * Galvanisasi (pelapisan dengan 

Zink).  

Pipa besi, tiang telepon dan berbagai 

barang lain dilapisi dengan zink. Berbeda 

dengan timah, zink dapat melindungi besi 

dari korosi sekalipun lapisannya tidak utuh. 

Hal ini terjadi karena suatu mekanisme 

yang disebut perlindungan katode. Oleh 

karena potensial reduksi besi lebih positif 

daripada zink, maka besi yang kontak 

dengan zink akan membentuk sel 

elektrokimia dengan besi sebagai katode. 

Dengan demikian besi terlindungi dan zink 

yang mengalami oksidasi (berkarat). 

Badan mobil-mobil baru pada umumnya 

telah digalvanisasi, sehingga tahan karat. 

6.      *Cromium Plating (pelapisan dengan 

kromium). Besi atau baja juga dapat 

dilapisi dengan kromium untuk memberi 

lapisan pelindung yang mengkilap, 

misalnya untuk bumper mobil. 

Cromium plating juga dilakukan 

dengan elektrolisis. Sama seperti zink, 

kromium dapat memberi perlindungan 

sekalipun lapisan kromium itu ada yang 

rusak. 

7.      *Sacrificial Protection (pengorbanan 

anode). Magnesium adalah logam yang 

jauh lebih aktif (berarti lebih mudah 

berkarat) daripada besi. Jika logam 

magnesium dikontakkan dengan besi, maka 

magnesium itu akan berkarat tetapi besi 

tidak. Cara ini digunakan untuk melindungi 

pipa baja yang ditanam dalam tanah atau 

badan kapal laut. Secara periodik, batang 

magnesium harus diganti. 

Besi merupakan salah satu unsur paling 

banyak di Bumi, membentuk 5% daripada 

kerak Bumi. Kebanyakan besi ini hadir 

dalam berbagai jenis oksida besi, seperti 

bahan galian hematit Fe2O3, magnetit , 

dan takonit. Dalam perindustrian, besi 

dihasilkan daripada bijih, kebanyakannya 

hematit (sedikit Fe2O3) dan magnetit 

(Fe3O4), melalui penurunan oleh karbon 

pada suhu sekitar 2000°C. 

 

 

 



 

 

  



 

Curhat Pikiran 

 
 

Pertanyaan: 

Pak firman perkenalkan saya iwan dari 

makassar, saya senang sekali memabaca 

tulisan-tulisan bapak, berbeda dengan 

trainer dan motivator lainnya, bapak 

menjadi inspirator bagi saya. Tulisan 

bapak mencerahkan saya dan keluarga, 

karena saya selalu menyuruh istri dan 

bapak saya untuk membaca setiap artikel 

bapak. Oh,ya saya sudah menerapkan 

cara menghilangkan kesurupan seperti 

yang bapak tulis dan berhasil. Saya ingn 

bertanya, kalau seperti itu berarti apa 

yang dikerjakan oleh para dukun dan 

uztad itu salah dong pak firman? Mohon 

penjelasan 

Iwan K, Makassar 

Jawab: 

Terima kasih bapak iwan yang selalu 

membaca tulisan-tulisan saya semoga bisa 

mencerahkan bapak sekeluarga dan 

orang lain yang bapak suruh untuk ikut 

membaca. Mengenai kesurupan, 

sebenarnya itu terjadi karena PIKIRAN 

orang itu sendiri, dan kondisi orang 

tersebut masih sangat sadar. Oh ya, saya 

ada pengalaman dari seorang alumni di 

Malaysia yang bertemu dengan seorang 

anak yang sedang kesurupan, lalu bapak 

ini datang mendekati sambil membisikkan 

“kamu tenang nanti saya bagi uang 

RM20, dan anak itu langsung tenang dan 

membuka mata. Dukun dan uztad itu 

benar saja sesuai dengan pengetahuan 

mereka, jadi kita tidak boleh menyalahkan, 

yang perlu bapak lakukan adalah 

menjelaskan kepada mereka. Kesurupan 

terjadi karena seseorang itu sedang 

memiliki masalah tetapi tidak ada yang mau 

memperhatikan, sehingga muncullah 

ekspresi yang banyak orang katakana 

sebagai kesurupan. 

Pertanyaan : 

Mas firman, ada yang mau saya tanyakan. 

Kenapa ya hidup saya selalu susah, 

Curhat  

Pikiran 



 

sekarang juga masih menanggung hutang 

dari bisnis saya yang gagal mas, mohon 

petunjuknya, apa yang harus saya 

lakukan? 

Sunarto, Banten 

 

Jawab: 

Bapak sunarto yang sedang mengalami 

proses pembelajaran, kejadian yang 

bapak alami sebenarnya terjadi atas 

keinginan bapak sendiri, terjadi atas 

request sendiri. Secara tidak sadar 

bapak meminta untuk selalu dalam 

kesulitan dan meminta memiliki hutang, jadi 

yang perlu bapak lakukan adalah 

berterima kasihlah dulu kepada Tuhan, 

bersyukurlah dulu kepada Tuhan atas 

semua kehidupan ini, saya percaya dibalik 

apa yang bapak keluhkan pasti ada 

kebaikan Tuhan yang mungkin bapak 

tidak fokuskan. Cobalah memperbesar 

nikmat Tuhan lain dalam hidup bapak. 

Ketika bapak bersyukur maka percayalah 

PIKIRAN bapak pasti menuntun 

kepada solusi untuk kebaikan hidup 

bapak.Kalau bapak ada waktu dan 

kesempatan silahkan mempelajari AMC 

utk mengetahui apa yg salah dalam pikiran 

bapak. 

Pertanyaan : 

Saya tertarik dengan metode Alpha 

Telepati yang mas firman buat, saya 

senang dengan metode ini sebab benar-

benar ilmiah dan bebas dari hal yang mistis 

dan klenik, yang saya tanyakan apakah 

semua orang bisa melakukan alpha 

telepati? 

Ibu Suci, Jakarta 

Jawab: 

Ibu suci, alpha telepati adalah metode 

yang menggunakan pikiran sendiri. 

Selama orang itu memiliki pikiran maka 

pasti bisa melakukan metode ini. Bahkan 

saya sering mengatakan ke banyak orang, 

untuk mempelajari Alpha Telepati hanya 

butuh masih bisa bernafas, selama masih 

bisa bernafas dengan teratur maka pasti 

bisa melakukan Alpha Telepati 

Bagi anda yang ingin berkonsultasi, 

silahkan kirimkan email anda ke 

pratamafirman@yahoo.com, atau via 

BBM ke 26442AF9, atau via sms ke 

0856.46000.981 
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