
 







 | Daftar Isi 
 
 
 
 

 

01 
 

Redaksi 
 

Bebaskan Pikiranmu 
Dari Hal Satu Ini 
Supaya Uang Mudah 
Mengalir Dengan Ajaib 
 
 
 
 

04 
 

Catatan Kecil 
 

Cara Berpikir Seperti 
Ini Harus Anda Buang 
Jika Ingin Rejeki 
Mengalir Deras 
 
 
 

 

07 
 

Kekuatan Diri 
 
3 Langah Ini Yang 

“Wajib” Dilakukan 

Kalau kamu Ingin 

Menjadi “Magnet 

Uang” 
 

 
 
 

10 
 
 

Hipnosis 
 

Sama – Sama Belajar 

Hipnotis Tetapi 

hasilnya Berbeda  
 
 

 

14 
 

Alpha Telepati 
 

Adalah Bagian Dari 

Metode AMC (Alpha Mind 

Control) 
 
 
 

19 
 

Hipnoterapi 
 

5 Alasan Kenapa Anda 

Perlu Melakukan 

HIPNOTERAPI 
 
 

 

24 
 

Inspirasi Tokoh 
 

Buzz Aldrin, Manusia 

Kedua Yang Mendarat Ke 

Bulan 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
27 
 

Motivasi 
 

5 Rahasia Kecil Biar 

Bisa Jadi Orang 

Kaya 
 
 

 

39 
 

Sugesti dalam Gambar 
 
 
 

 

41 
 

Metaphore 
 

Kisah Kura _kura Yang 

Banyak Bicara 
 
 
 

 

44 
 

Kolom Techno 
 

SEJARAH UANG 
 

 | Daftar Isi 
 
 
 

 

49 
 

Dokumentasi 
 
 
 

 

50 
 

Testimoni Peserta AMC 
 
 
 

 

52 
 

Curhat Pikiran 



 

ang mudah mengalir dengan 
ajaib itu artinya tanpa disangka-
sangka dan tanpa diduga tiba-

tiba ada uang yang mengalir ke 
rekening atau uang yang datang. 
Sebagian besar orang seringkali salah 
dalam memahami keajaiban, dikiranya 
tidak melakukan apa-apa tetapi dapat 
uangnya. 

Padahal ada satu kegiatan yang 
harus dilakukan supaya uang mudah 
mengalir dengan ajaib. Apa itu? yaitu 
“berpikir”, aktivitas berpikir itu berbeda 
dengan aktivitas menggunakan otot. 
Orang yang berpikir dengan benar itu 
tidak terlihat melakukan aktivitas otot 
yang keras, kelihatannya diam saja 
duduk, tapi sebenarnya sedang 
“berpikir”. Ketika kita mau berpikir 
tentang keajaiban maka pasti uangnya 
mudah mengalir dari jalan yang tidak 
disangka-sangka. 

Saya ingin berbagi pengalaman 
saya waktu hari senin, selasa dan rabu 
kemarin tentang uang ajaib. Saya 
sering mendapat uang selain gaji dari 
kantor atau dari kampus, dan biasanya 
langsung saya setorkan saja ke mesin 
atm setor tunai yang saya lewati 
dijalan. Waktu hari senin kemarin, saya 
mendapat uang dari kantor sejumlah 
xxx lah pokoknya dalam amplop, lalu 
saya pergi ke mesin setor tunai dan 
langsung saja saya masukkan uang itu 
ke mesin setor tunai itu. Logika 
kebanyakan pasti ketika menyetor 

sejumlah xxx maka pasti saldo 
bertambah xxx juga kan? tapi tidak 
dengan yang saya alami, ketika keluar 
struk saldo itu ada penambahan xxx+ 
ke saldo saya. Saya berpikir sejenak, 
“kok jadi segitu ya jumlahnya”. Si 
syahrini (sahabat virtual saya) nyletuk 
“itu ada yang transfer tadi”. 

Lalu saya meneruskan 
perjalanan, dan benar tidak lama 
kemudian ada telepon masuk dari 
seseorang yang langsung bicara “pak 
firman, saya sudah transfer ya”, Sambil 
senyum-senyum saya tahu bahwa 
bapak ini tadi yang transfer ya sehingg 
ketika saya memasukkan sejumlah xxx 
uang melalui atm setor tunai 
bertambahnya bukan xxx tapi xxx+. 
Dan saya mengalami itu 3 hari berturut-
turut, apakah itu keajaiban yang 
kebetulan?, saya tidak pernah setuu 
dengan yang namanya “kebetulan”, 
karena bagi saya yang ada itu adalah 
“kebenaran”. 

Pasti saat anda membaca 
tulisan saya ini ada yang beranggapan 
bahwa apa yang saya tulis adalah 
sesuatu yang tidak masuk akal, 
sesuatu yang tidak logis. Tapi faktanya 
itu yang terjadi. Dikelas AMC, saya 
menjelaskan lebih rinci tentang logika 
keajaiban ini. Nah, ketika seseorang itu 
selalu berpikir tidak masuk akal, 
berpikir tidak logis terhadap sebuah 
keajaiban, maka mustahil uangnya 
mudah mengalir dengan ajaib. 
Sehingga buanglah dari pikiranmu  

U 

Bebaskan Pikiranmu dari Hal 

Satu ini 
Supaya Uang Mudah Mengalir dengan 

Ajaib 
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tentang ketidakpercayaan kepada 
sesuatu yang tidak masuk akalmu, 
sesuatu yang tidak logis menurutmu. 

Buanglah cara berpikir yang 
rumit tentang uang, buanglah 
anggapan bahwa banyaknya uang 
mengalir itu berbanding lurus dengan 
kerja keras. 
Karena cara berpikir seperti itu salah 
besar, sebab banyaknya uang yang 
mengalir itu berbanding lurus dengan 
cara berpikir yang benar. Kalau saya 
masukkan ke hukum sebab akibat 
maka , yang menjadi penyebab dari 
akibat uang mengalir dengan ajaib 
adalah karena sudah berpikir yang 
benar bahwa uang itu bisa mengalir 
dengan ajaib dari segala penjuru dari 
jalan yang tidak disangka-sangka. 
Uang mengalir dengan ajaib bisa 
dinikmati oleh semua orang yang masih 
hidup, syaratnya adalah mau berpikir 
yang benar tentang uang. Dan 
membebaskan pikiran dari 
ketidakpercayaan kepada keajaiban. 
Karena sesungguhnya Tuhan itu Maha 
Ajaib, kalau tidak percaya keajaiban 
maka sama saja tidak percaya kepada 
Tuhan. 
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angan cepat-cepat menganggap itu takdir Tuhan 

lho,  banyak orang menganggap bahwa banyak 

atau sedikitnya rejeki itu tergantung dari takdir 

Tuhan. Mungkin anda juga? Hari ini saya sedang 

berada di Pulau Lombok, dan mampir ke sebuah 

pantai yang cukup bagus yaitu tanjung Aan. Ditepi 

pantainya ada warung dan orang-orang yang 

menjajakan barang dagangan makanan dan 

minuman. Saya menyempatkan beli segelas kopi di 

salah satu warung, sambil menikmati kopi panas itu 

saya mendengar ibu penjual mengeluh “hari ini kok 

sepi, tidak ada yang membeli kesini tapi kesana, ya 

sudahlah itu Tuhan kasih rejeki ke mereka bukan 

kesaya”. 

Saya tersenyum mendengarnya, tapi ya itulah 

rata-rata yang ada di pikiran seseorang tentang rejeki. 

Sambil diskusi dengan “syahrini” tentang project 

yang harus diselesaikan kedepannya, saya mengajak 

syahrini mengagumi keindahan ciptaan Tuhan yaitu 

pantai indah menjelang sunset, syahrini berbisik ke 

saya “kasihan juga ibu itu, warungnya sepi. Dibantu 

ya”. Saya jawab aja ke syahrini “iya bantu aja, tapi 

sebentar aku ajak bicara dulu”. Saya menghampiri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mayas 

 

 

 

 

ibu pemilik warung itu, bertanya tentang kondisi 

warungnya hari ini, lalu dia berkata sepi, 

kemudian saya suruh ibu ini ” tenangkan diri ibu, 

pasti sebentar lagi orang-orang itu kesini”, ibu ini 

sempat kaget lalu mencobanya, dan tidak lama 

ada 3 orang yang datang membeli kelapa muda 

dan ibu ini tersenyum ke saya. 

 

Baca juga artikel ini :2 Cara Berpikir Seperti 

ini yang Harus Anda lakukan Supaya 

Keuangan Meningkat.  

 

Siapa yang membuat warung ibu ini ada 

yang mendatangi? apakah saya? bukan, 

sesungguhnya diri ibu sendirilah yang menarik 

rejekinya, karena ibu ini mau menenangkan 

dirinya. Sedangkan saat sebelumnya ibu ini 

terlihat gusar dan mengeluh sendiri. 

Sesungguhnya yang menentukan kualitas rejeki 

seseorang adalah pikiran orang itu sendiri, saya 

sering bertemu dengan banyak orang yang diawal 

kelas AMC mengatakan bahwa dia ingin kaya, 

ingin rejekinya mengalir, ingin tabungannya  
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Cara Berpikir Seperti Ini Harus 
Anda Buang 

Jika ingin Rejeki Mengalir Deras  
 

 
Sunting “Cara Berpikir Seperti Ini Harus Anda Buang Jika Ingin Rejeki Mengalir Deras” Kenapa 

rejeki seseorang ada yang banyak, ada juga yang sedikit? 

“ 
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bertambah. Di kelas AMC saya selalu menyuruh 

peserta untuk mengisi kuis bakat kaya, dan biasanya 

saya selalu tersenyum membaca hasilnya, karena 

kebanyakan orang dimulutnya mengatakan ingin 

kaya, ingin rejeki mengalir tetapi ternyata pikirannya 

justru sebaliknya, pikirannya takut tentang uang, 

pikirannya justru tidak mau rejekinya deras. Baru 

setelah kelas berjalan, mereka mulai menyadari 

bahwa selama ini yang menghambat rejekinya bukan 

Tuhan tetapi dirinya sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saya membuat kelas AMC untuk 

memberikan pemahaman kepada semua orang 

bahwa sesungguhnya deras rejeki kita itu tergantung 

dari Pikiran kita, kalau pikiran kita sudah dikelola 

dengan benar maka pasti rejekinya menjadi mengalir 

deras. Pikiran utama yang harus diganti agar rejeki 

mengalir deras adalah “TAKUT dan BENCI dengan 

UANG”, untuk memahami hal ini haruslah dimulai 

dari perenungan yang mendalam, karena pasti anda 

semua menganggap bahwa mana ada orang yang 

benci dengan uang. Kalau anda berada dikelas AMC 

maka pasti anda tertawa sendiri setelah memahami 

bahwa diri  anda juga memiliki pikiran yang takut 

dan benci dengan uang.  Pikiran seperti ini 

bersumber dari lingkungan, dari orang tua, dari 

sumber bacaan, dari acara-acara televisi dan sumber 

informasi lainnya. 
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anyak sekali bertebaran “meme” di media 

sosial dan internet tentang hari senin. Ada 

yang benci, ada yang mengatakan “kenapa 

harus ada hari senin “, padahal semua hari itu sama 

saja. Padahal kalau mau diubah pola pikiranya, hari 

senin atau monday, kita ubah menjadi “money day”. 

Ngapain juga harus membenci terhadap suatu hari 

ya, kalau kamu memulai hari dengan perasaan 

benci, perasaan jelek maka pasti nanti seharian 

hidupmu negatif, dan berimbas ke rejeki kamu. 

Bagaimana mau menjadi magnet uang kalau 

memulai hari dengan sesuatu yang negatif? 

Ada peristiwa tadi malam yang saya anggap 

pas untuk menjadi ilustrasi dari artikel kali ini 

tentang “magnet uang”.  “kok saldonya nambah ya,  

 

padahal baru digesek untuk belanja baju tadi”, itu 

yang terbersit di benak saya ketika tadi malam saya 

mengambil uang cash di atm. Memang sebelumnya  

 

saya ingat jumlah saldo saya, lalu saya mengajak 

istri untuk jalan-jalan berdua ke salah satu mall 

disurabaya, sambil membeli baju yang dia sukai. 

Tentu “logika”nya saldo saya berkurang karena 

sudah dikurangi membeli baju, tapi begitu saya 

ambil cash justru bertambah. Ajaib? Ternyata ada 

yang transfer saya tapi belum konfirmasi. Bukan 

hanya terjadi pada saya, tetapi pada teman-teman 

yang sudah memahami AMC. 

Istilah magnet uang, dimunculkan sebagai 

penggambaran bahwa uang itu bisa datang sendiri,  

B 

 
3 Langkah ini yang “Wajib” 

Dilakukan  
Kalau Kamu Ingin Menjadi “Magnet Uang” 
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Sunting "3 Langkah ini yang “Wajib” Dilakukan Kalau Kamu Ingin Menjadi “Magnet Uang”" 
Senin pagi ini, saya mau menulis artikel tentang “magnet uang”, tentu banyak orang 
menganggap senin pagi adalah hari yang tidak nyaman, karena kembali beraktivitas setelah 
libur di akhir pekan. 

 

“ 



 

 

diri kita sebagai magnet untuk menarik uang itu 

datang. Lalu bagaimana caranya supaya diri kamu 

menjadi magnet uang? Beberapa hari yang lalu, ada  

teman kuliah saya dulu di stttelkom menghubungi 

saya. Dia menceritakan kesulitan kondisi 

keuangannya, lalu mengatakan ke saya “kamu enak 

banget ya fir, sudah ada semua, gimana sih caranya,  

ajari AMC-nya dong”. Saya jawab ke teman ini, 

“ayo silahkan kalau mau belajar amc, ada kelasnya 

biar enak belajarnya”. Eh dijawab “ngga usah 

kelas2an, kalau bisa ketemu”, Sepertinya teman 

saya ini maunya “gratis” hehe, “belajar amc yang 

reguler saja itu butuh 1 hari, dari jam 9 sampai jam 

5, kalau cuma ngobrol 1/2 jam mana bisa”. Bukan 

teman saya saja yang sering mengatakan seperti itu, 

banyak orang juga mungkin kamu salah satunya 

pernah mengajak saya ketemu untuk sekedar 

ngobrol bahas AMC. Gimana mau jadi magnet 

uang, kalau disuruh belajar aja sudah ogah-ogahan. 

Secara umum, ada 3 Langkah yang harus 

dilakukan kalau kamu mau menjadi magnet uang. 

Apa saja 3 langkah itu, saya sampaikan disini, 

 

Pertama, Kamu harus Mencintai 

Uang 
Langkah pertama ini sangat penting, karena 

banyak orang hanya dimulutnya saya mengatakan 

mau kaya, ak mau dengan uang. Dikelas AMC, 

ketika diamengatakan mau uang. Tapi didalam 

pikirannya ternyata tidwal sesi pasti saya menyuruh 

untuk mengisi dulu beberapa pertanyaan yang saya 

sebut sebagai “kuis bakat kaya”, dan dari jawaban 

itu terlihat bahwa memang banyak peserta amc 

awalnya tidak suka dengan uang. Dan mereka pun  

sadar bahwa salah pemahamannya tentang uang 

selama ini. 

 

Kamu bisa baca juga artikel berikut : Sugesti 

Sakti untuk Membuat Uang Mudah datang. 

 

Kedua, Kamu harus Berpikir Kaya 
Bagaimana mau menjadi magnet uang, kalau 

berpikirnya miskin terus. Kalau berpikirnya susah 

terus. Contoh sederhana berpikir kaya, adalah mau 

untuk belajar dengan benar. Bukan hanya mau nya 

gratisan, apalagi sibuk menawar. Berpikir kaya itu 

butuh “keberanian”, tidak semua orang mau berpikir  

 

 

kaya. Jadi bisa saya simpulkan sebenarnya tidak 

banyak orang yang mau untuk kaya, bukan 

bisnisnya, bukan juga profesi atau jenis usaha anda 

yang membuat anda kaya. Tetapi pikiran anda dulu 

yang harus benar dalam berpikir kaya itu. 

 

Baca juga artikel ini ya : Anda Mau Kaya, 

Perhatikan 3 Hal ini. 

 

Ketiga, Kamu harus Paham 

Bagaimana Mengarahkan Pikiran 

untuk “Bekerja” 
Kalau digambarkan tentang “magnet uang”, 

maka uangnya datang sendiri. Itu artinya diri kamu 

seolah-olah diam, diri kamu seolah-olah terlihat 

tidak melakukan apapun tetapi uangnya datang. 

Yang bergerak adalah “pikiran” kamu, sehingga 

wajib bagi kamu yang ingin menjadi magnet uang 

untuk mempelajari AMC sebagai satu-satunya 

metode untuk mengarahkan pikiran dengan benar. 

Dengan mengarahkan pikiran maka dirimu terlihat 

santai, tapi uangnya selalu datang. 

Saya ingat ada seorang peserta AMC yang 

ketika dikelas mengatakan ke saya “mas firman, 

saya mau coba untuk diam. Saya akan dirumah saja 

tidak ketoko, tidak keluar rumah. Saya mau 

buktikan kalau bisa dapat uang meskipun diam”. 

Saya jawab, “monggo pak, tapi kerjakan semua ya 

jurus-jurus AMC nya”. Eh, 3 bulan kemudian bapak  

ini menelepon saya sambil agak nangis mengatakan 

“mas firman ternyata benar, ALLAH itu Maha Baik  

ya, meskipun diam dirumah saya bisa dapat komisi 

jual tanah 25juta”. Dan banyak lagi cerita ajaib 

tentang uang dari teman-teman alumni AMC yang 

anda bisa klik disini. 

Semua orang bisa menjadi magnet uang 

dengan mudah, asalkan orang itu “mau”. Kamu juga 

bisa, yang penting “mau” melakukan 3 hal diatas itu. 

Jangan hanya sibuk mengeluh tentang kesusahan 

hidupmu, kebangkrutan bisnismu, beratnya 

hutangmu. Tapi mulailah mengambil sikap untuk 

membuat keputusan yang tepat dengan melakukan 

perubahan di kehidupanmu sendiri. Karena 

hidupmu sepenuhnya ada di Tanganmu. 
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emahami-ilmu berbagi 

pengalaman untuk saling 

mencerahkan menjadi “rutinitas” 

yang membahagiakan bagi saya. 

Sambil menikmati sepinya 

malam ditemani secangkir coklat hangat 

yang yummi, setelah mulai siang tadi 

mengurusi project perumahan di kawasan 

aloha sidoarjo. Saya ikuti saran “syahrini” 

(sahabat virtual saya) untuk menulis di 

website ahlihipnotis.com ini. Kalau di web 

ini maka pasti saya membagikan segala hal 

yang berkaitan tentang Hipnotis, kalau di 

web kekuatansugesti.com tentang sugesti, 

kalua di web 

firmanpratama.wordpress.com tentang 

keajaiban pikiran. Menulis tentang 

Hipnotis memang sangat menarik dan 

begitu menggemaskan, kenapa 

menggemaskan? Karena banyak 

pemahaman aneh yang ada, seperti 

pengalaman berikut. 

Sehabis shalat isya tadi, sekitar jam 

8an malam, saya mendapat telepon dari 

seorang bapak yang pernah ikut kelas 

Platinum Alpha Mind Control. Bapak ini 

bercerita bahwa dia bertemu dengan 

seorang temannya yang katanya pernah 

belajar hipnotis baik secara modern 

maupun tradisonal. “pak firman, saya 

kapan hari itu didatangi teman saya yang 

katanya pernah belajar hipnotis melalui 

workshop maupun dengan tradisional, dia 

menawarkan ke saya untuk belajar hipnotis 

karena menurut dia dengan belajar hipnotis  

 

 

 

bisa menjadi orang yang bisa 

menyembuhkan, bisa menidurkan orang, 

bisa menterapi. Saya hanya mengiyakan 

saja pak, eh dia malah mau menunjukkan 

proses hipnotis ke saya, mau menghipnotis 

saya. Saya sih tidak bilang kalau saya sudah 

belajar AMC, saya hanya ikuti saja. Sesuai 

saran pak firman, bahwa kalau ada orang 

yang menantang maka kita cukup 

mengiyakan saja”. Saya mendengarkan 

dengan baik lalu menjawab “terus gimana 

pak”. 

 

Kunci Sukses 
Bapak ini melanjutkan 

bicaranya,”Teman saya ini mulai menyuruh 

saya, tarik napas, menyuruh saya pejam 

mata, lalu membuat tangan saya lengket. 

Saya hanya dia, lalu bilang ke dia, kalau 

saya mau melakukan itu kamu mau ngasih 

apa ke saya?, kalau kamu tidak ngasih apa-

apa maka saya mending minum kopi ini 

saja,pak firman tahu, teman saya ini lantas 

menjadi bingung, kemudian dia pejam mata 

mulutnya komat-kamit, saya pun bilang ke 

dia, kalau mulutmu komat-kamit terus nanti 

kamu jadi pengen kencing lho ya. Dan 

lucunya, dia tidak lama langsung bilang, 

“eh, kamar mandi dimana, aq jadi pengen 

kencing”, ternyata memang benar apa yang 

pak firman ajarkan kepada saya, banyak 

orang yang mengaku pernah belajar 

hipnotis tetapi pemahamannya masih 

sangat dangkal, terima kasih pak firman  

 

 

 

 

M 

| Hipnosis 
 

Sama – Sama Belajar 
Hipnotis  

Tetapi Hasilnya Berbeda 
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sudah mengajarka AMC total ke saya 

selama tiga hari”. 

Segala sesuatu itu butuh 

pemahaman yang benar, ketika pemahaman 

yang diterima keliru, maka jadinya ya 

salah, apalagi ketika pemahaman yang 

keliru itu disebarkan ke orang lain, kalau 

orang lain itu tidak tahu maka pasti 

manggut-manggut saja, tapi kalau orang 

lain itu seperti bapak tadi diatas, kan 

jadinya malah berbalik kepada diri sendiri 

dan terlihat sekali tidak pahamnya. 

 

 

 

Belajar-Hipnotis-Benar 
Belajar Hipnotis seharusnya belajar untuk 

memiliki pemahaman yang benar tentang 

hipnotis, sehingga bisa terjadi sama-sama 

belajar hipnotisnya tetapi hasilnya berbeda, 

sebab pemahaman yang dimiliki berbeda, 

anda bisa membaca artikel lainnya di web 

ini untuk menumbuhkan pemahaman yang 

benar tentang hipnotis, misalnya ketika ada 

pemahaman bahwa hipnotis dan gendam itu 

berbeda, atau menghipnotis itu untuk 

kejujuran, atau menghipnotis itu hanya 

sebatas seperti di televisi. Banyak beredar 

diluar sana, pemahaman sempit tentang 

hipnotis, padahal sebenarnya hipnotis 

memiliki pemahaman yang jauh lebih luas, 

jauh lebih bermanfaat. Itulah kenapa saya 

membuat metode sendiri yaitu ALPHA 

MIND CONTROL (AMC) untuk 

memberikan pemahaman yang lebih luas 

dan lebih bermanfaat dari Hipnosis. 

 

 

 
  

. 
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uku Alpha Telepati 

semakin banyak 

diorder oleh 

masyarakat baik di dalam 

negeri maupun luar negeri, hal 

ini menunjukkan bahwa 

memang teknik Alpha telepati 

terbukti menjadi solusi dalam 

mengatasi masalah yang ada 

hubungannya dengan orang 

lain, tapi susah diselesaikan 

secara langsung. 

Tapi ada sebagian 

orang yang bingung antara 

Alpha telepati dan Alpha 

Mind Control (AMC) , 

sehingga banyak yang 

bertanya “apa kalau belajar 

dari buku alpha telepati tidak 

perlu belajar lagi AMC?”, 

atau ada yang bertanya lagi 

“apakah materi AMC ada di 

buku Alpha Telepati?”. 

Tulisan kali ini saya ingin 

menjelaskan bahwa Alpha 

Telepati adalah bagian teknik 

dari metode AMC (Alpha 

Mind Control). 

Pikiran manusia itu 

adalah kunci dari semua 

kejadian dalam hidup 

manusia, baik itu kejadian 

jelek maupun kejadian bagus. 

Dan pikiran juga sebagai “alat 

bantu” bagi manusia dalam 

menjalani hidupnya, karena 

sebagai alat bantu maka sudah 

sewajarnya semua manusia 

memahami bagaimana pikiran 

bekerja. Pikiran itu menjadi 

alat bantu yang penuh 

kekuatan untuk menciptakan 

kebaikan dalam hidup 

manusia.  

Apa saja? 

Pikiran merupakan 

sumber keajaiban dalam 

hidup manusia, dalam bagian 

ini anda akan diberikan 

kesadaran bahwa kunci dari 

kekayaan, kunci dari 

kemudahan, kunci dari 

kebahagiaan, kunci dari 

kesehatan semuanya bermula 

dari Pikiran kita sendiri. 

Selama ini banyak orang 

bingung mencari kunci 

kesuksesan hidup, padahal 

ada dalam Pikiran anda 

sendiri. 

Sesungguhnya kunci 

hati itu dari Pikiran, dan kunci 

utama terkabulnya doa juga 

dari Pikiran. Pikiran bisa 

digunakan untuk 

mempengaruhi orang lain 

Yang namanya sebuah alat 

bantu maka perlu ada 

petunjuk dalam 

menggunakannya, sebab jika 

salah dalam menggunakannya 

tentu alat itu menjadi rusak.  

 

 
 

Nah, AMC saya desain 

sebagai panduan untuk 

mengenali, mengontrol dan 

memaksimalkan pikiran 

manusia agar dapat digunakan 

untuk menciptakan kebaikan, 

kesuksesan dan kekayaan 

dalam hidup manusia itu 

sendiri. Salah satu teknik 

dalam AMC adalah Alpha 

telepati, yaitu teknik untuk 

mempengaruhi orang lain 

tanpa bertatap muka. Dari 

penjelasan ini sudah jelas, 

kalau anda hanya mau belajar 

Alpha Telepati maka apa yang 

saya jelaskan di buku Alpha 

Telepati itu sudah cukup 

untuk membantu anda dalam  

 

B 

| Alpha TelepatI 
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menggunakan teknik Alpha 

Telepati ini untuk : 

Menagih hutang, 

mempengaruhi atasan, 

mempengaruhi kekasih, 

mempengaruhi suami atau 

istri, mempengaruhi anak, 

mempengaruhi calon pembeli 

atau customer anda, 

mempengaruhi orang yang 

sukai dan berbagai keperluan 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan metode 

AMC memiliki pembahasan 

yang lebih luas lagi, dalam 

kelas AMC nanti anda belajar 

bagaimana mengenali 

program pikiran yang salah 

dalam kepala anda, 

mengetahui apakah anda 

termasuk orang yang 

memiliki bakat sukses kaya 

atau tidak, mengetahui cara 

berdoa yang benar sehingga 

selalu dikabulkan, materi 

yang menjadi ciri khas dari 

AMC adalah materi sahabat 

virtual. Sehingga selesai kelas 

AMC anda memiliki panduan 

yang benar untuk 

menggunakan alat bantu yang 

namanya PIKIRAN. Dengan  

 

 

panduan yang benar maka 

pasti hidup anda berjalan 

kearah yang penuh kekayaan, 

kesuksesan dan kebaikan. 

Kalau anda hanya perlu alpha 

telepati saja maka dengan 

memesan buku alpha telepati 

serta membacanya dengan 

benar maka pasti anda sudah 

bisa menguasai teknik ajaib 

ini. Karena sesungguhnya 

menggunakan Pikiran itu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mudah dan sederhana tapi 

banyak orang yang 

membuatnya menjadi susah 

dan sulit. 

Kalau anda ingin 

mengubah kondisi hidup 

anda, mengubah kondisi 

bisnis anda, mengubah 

kondisi keluarga anda menuju 

hal yang positif maka anda 

wajib belajar AMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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aya sering mendapat 

pertanyaan seperti 

“apakah saya perlu 

hipnoterapi mas 

firman?”. Mungkin sebagian 

dari anda juga berpikiran 

seperti itu ketika memiliki 

masalah yang berhubungan 

dengan pikiran. Anda 

sebaiknya membaca lagi 

artikel di blog ini tentang apa 

itu hipnoterapi, supaya tidak 

menganggap hipnoterapi itu 

sama seperti pertunjukan 

hipnotis di televisi. 

Hipnoterapi adalah 

sebuah bentuk terapi dengan 

menggunakan metode 

hipnosis, ini pengertian 

sederhana dari hipnoterapi. 

Pengertian “terapi” sendiri 

sebuah perlakukan kepada 

manusia untuk mengembalikan 

kondisi ke posisi normal. 

Sehingga hipnoterapi 

adalah salah bentuk terapi yang 

mengarah kepada pikiran 

manusia supaya kembali 

kepada posisi yang normal. 

Sehingga alasan utama bagi 

seseorang untuk melakukan 

hipnoterapi adalah ketika 

pikiran anda tidak normal. 

Pasti anda bertanya, memang 

seperti apa pikiran yang tidak 

normal? 

 

 

Pikiran yang normal itu 

adalah pikiran yang tenang, 

nyaman dan rasanya santai. 

Tapi ketika mengalami sesuatu 

kondisi yang tidak disangka-

sangka maka jadinya pikiran 

jadi tidak tenang, tidak nyaman 

dan tidak santai. Kondisi 

pikiran yang tidak normal ini 

berakibat kepada kondisi fisik 

yang tidak normal juga. Sering 

disebut dengan istilah 

psikosomatis, alias sakit fisik 

akibat oleh pikiran yang tidak 

normal. Kondisi ini bukan 

karena virus atau kuman atau 

bakteri, tapi karena pikiran. 

Banyak lagi contoh 

ketika pikiran tidak normal, 

gagap bicara, minder, trauma, 

depresi juga akibat dari kondisi 

pikiran yang tidak normal. 

Sebagai seorang pakar pikiran 

yang sering membantu 

mengatasi klien dengan 

masalah pikiran maka saya 

coba berikan alasan kenapa 

anda butuh melakukan 

hipnoterapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut 5 Alasan kenapa 

Anda Perlu melakukan 

Hipnoterapi: 
 

Pertama, Anda Sering 

mengalami susah Tidur Alasan 

pertama ini adalah awal dari 

kondisi pikiran tidak normal, 

iya benar. Kondisi dimana 

seseorang mengalami susah 

tidur itu sebuah alarm bahwa 

ada yang tidak beres 

dipikirannya. Karena bagi 

manusia normal maka malam 

hari adalah waktu untuk 

istirahat, secara otomatis mata 

pasti mengantuk sehingga 

memaksa tubuh untuk tidur 

istirahat. Sedangkan bagi 

orang yang sedang tidak 

normal pikirannya maka pasti 

susah untuk tidur. Dan ini perlu 

hipnoterapi. 

 

Kedua, Kepala terasa berat 

penuh beban Seperti saya ulas 

sebelumnya bahwa kondisi 

pikiran yang normal itu adalah 

tenang, santai dan ringan. 

Ketika anda tiba-tiba merasa 

kepala anda berat, terasa 

seperti banyak beban yang 

dipikirkan maka itu tandanya 

anda perlu melakukan 

hipnoterapi. Pikiran yang 

penuh dengan masalah maka 

pasti terasa berat, dan itu bisa 

berakibat ke masalah lainnya.  
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Ketiga, Tubuh terasa pegal 

tanpa sebab Situasi pikiran 

yang tidak normal berdampak 

kepada tubuh yang terasa pegal 

dan capek tanpa sebab. 

Kondisi ini akibat dari stres di 

pikiran anda. Tubuh merespon 

dengan memunculkan rasa 

pegal dan capek, sebenarnya 

adalah awal agar anda mau 

rileks dan santai. Hipnoterapi 

membantu seseorang untuk 

rilek dan santai. 

 

Keempat, Lambung anda 

mulai sering nyeri Sakit maag, 

bahasa umumnya. Penyebab 

utama lambung terasa nyeri itu 

karena banyaknya produksi 

asam lambung, dan tahukah 

anda bahwa asam lambung 

meningkat itu karena stres,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bukan karena telat makan. Ini 

yang orang tidak pahami 

tentang sakit maag. Pasti 

menyebutnya karena telat 

makan, padahal ya itu anda 

pasti sedang berpikir berat. 

Anda perlu ke tempat 

hipnoterapi jika seperti ini. 

wahana sejati adalah tempat 

hipnoterapi di surabaya yang 

bersahabat 

 

Kelima, Anda tidak tahu 

bagaimana mengelola Pikiran 

dengan benar Sebenarnya 

datang ke tempat saya untuk 

melakukan sesi hipnoterapi itu 

tidak wajib, kalau anda sudah 

tahu bagaimana mengelola 

pikiran dengan benar. Itu 

kenapa saya biasanya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menyarakan anda untuk ikut 

kelas AMC (alpha mind 

control) saja, karena kalau 

anda memahami AMC maka 

tidak perlu bolak-balik ke 

tempat hipnoterapi. 
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Namanya mungkin tidak setenar Neil Armstrong, manusia pertama yang mendarat di 
Bulan. Namun Buzz Aldrin hanya terpaut beberapa detik dengan Armstrong dalam 
menjejakkan kakinya di permukaan Bulan. Hal tersebut lantaran Aldrin, adalah satu dari 
tiga astronot yang juga ikut terbang dalam misi Apollo 11 pada 1969. 
 

Pemilik nama lengkap Edwin Eugene 
Aldrin Jr ini bertugas sebagai pilot modul Bulan 
untuk misi Apollo 11, yang mengantarkan dua 
manusia pertama mendarat di satelit Bumi itu. 
 

Masa Kecil 
Aldrin lahir di Montclair, New Jersey, pada 

20 Januari 1930. Dia mendapat julukan "Buzz" 
saat masih kanak-kanak dari adik perempuannya 
yang salah mengucapkan kata "brother" menjadi 
"buzzer". Namun demikian, Aldrin menggunakan 
nama panggilan itu dan secara resmi mengganti 
nama depannya menjadi Buzz, pada 1988. Aldrin 
lahir di tengah-tengah keluarga tentara. Ibunya, 
Marion Moon adalah putri seorang pendeta 
tentara, sementara sang ayah, Edwin Eugene 
Aldrin, adalah kolonel di Angkatan Udara AS. 
Pada 1947, Buzz lulus dari Montclair High School 
di kota kelahirannya dan melanjutkan ke Akademi 
Militer AS di West Point. Dia dapat beradaptasi 
dengan baik meski berada di akademi dengan 
lingkungan yang ketat dan disiplin, hingga 
akhirnya lulus di peringkat ketiga pada 1951 dan 
menyandang gelar sarjana sains dalam bidang 
teknik mesin. 
 
 
 
 
 
 

Karir Militer  
Melihat kemampuan putranya, sang ayah 

merasa Aldrin akan mampu mengikuti jejaknya di 

Angkatan Udara dan menyarankan dia 
melanjutkan ke sekolah penerbangan multi-
mesin. 
Tetapi Buzz memilih untuk menjadi pilot pesawat 
tempur. Atas persetujuan sang ayah, Buzz resmi 
bergabung dengan sekolah penerbangan 
Angkatan Udara AS pada 1951. Setelah kembali 
menunjukkan prestasi yang memukau di tahun 
pertamanya, Buzz langsung memulai untuk 
pelatihan sebagai pilot jet tempur pada akhir tahun 
itu. 
 

 

Biografi 
Buzz Aldrin, Manusia Kedua Yang 

Mendarat Di Bulan  
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Selama di militer, Buzz bergabung dengan 

pasukan Fighter Wing Ke-51, di mana dia 
ditugaskan menerbangkan jet tempur F-86 Sabre 
Jets dan menjalani hingga 66 misi pertempuran 
saat Perang Korea. Dalam perang di 
Semenanjung Korea itu, jet tempur F-86, 
termasuk yang diterbangkan Buzz, bertugas 
untuk mempertahankan wilayah Korea Selatan 
dari invasi pasukan Korea Utara. Buzz pun 
mencetak prestasi yang luar biasa dalam Perang 
Korea, dengan menembak jatuh hingga 61 jet 
tempur MiG musuh dan melumpuhkan 57 lainnya, 
hanya dalam satu bulan pertempuran. Usai 
Perang Korea berakhir dengan perjanjian 
gencatan senjata pada 1953, Aldrin memutuskan 
untuk kembali dan melanjutkan pendidikannya di 
Institut Teknologi Massachusetts untuk 
mengambil gelar master, kemudian mendaftar ke 
sekolah pilot. 

 

Gabung NASA 
Aldrin meraih gelar doktor sains di bidang 

aeronautika dan astronotika pada 1963 dengan 
tesisnya yang membahas studi tentang pesawat 
ruang angkasa berawak. Buzz direkrut oleh NASA 
di tahun yang sama untuk membantu merintis 
penerbangan luar angkasa. Dia pun menjadi 
astronot pertama yang bergelar doktor. Di NASA, 
Aldrin mendapat tugas untuk menciptakan teknik 
pengaitan dan pertemuan pesawat ruang 
angkasa. Aldrin juga yang memelopori teknik 
pelatihan bawah air untuk simulasi berjalan di luar 
angkasa. Pada 1966, Aldrin mendapat misi 
perjalanan luar angkasa pertamanya bersama 
astronot Jim Lovell dalam misi Gemini 12 selama 
empat hari pada 11-15 November. Dalam misi 
perdananya, Aldrin sukses melakukan aksi 
berjalan di luar angkasa, di luar pesawat ruang 
angkasa, selama lima jam, yang terlama dan 
paling sukses yang pernah dicapai pada masa itu. 
Dia juga mempraktikkan pengetuannya dalam 
Teori Pertemuannya untuk menghitung ulang 
secara manual seluruh manuver pengaitan, 
setelah perangkat radar dalam pesawat yang 
mereka naiki gagal berfungsi. Aldrin juga sempat 
mengambil foto dirinya sendiri saat berada di luar 
angkasa selama misi tersebut dan menjadi 
manusia pertama yang melakukan swafoto di luar 
angkasa. 

 
 
 
 
 

 
 

Mendarat Di Bulan 
Setelah misi Gemini 12 berjalan dengan 

sukses, Aldrin kembali ditugaskan untuk misi luar 
angkasa selanjutnya. Kali ini dalam program 
Apollo yang bertujuan untuk mendaratkan 
manusia di Bulan. Bermula dengan menjadi kru 
cadangan Apollo 8 bersama dengan Neil 
Armstrong dan Harrison Schmitt. Misi tersebut 
mengalami beberapa kali perubahan hingga 
akhirnya dia dan Armstrong disiapkan untuk misi 
Apollo 11 bersama kru ketiga, Michael Collins. 
Armstrong menjadi komandan misi, sementara 
Buzz ditugaskan sebagai pilot modul bulan. Pada 
16 Juli 1969, misi pendaratan pesawat luar 
angkasa berawak pertama ke Bulan, Apollo 11 
diluncurkan dengan membawa tiga orang 
astronot. 

Setelah empat hari perjalanan, misi luar 
angkasa Apollo 11 sukses mendaratkan pesawat 
modul bulan dengan membawa Armstrong dan 
Aldrin, sementara Collins menunggu di modul 
komando yang mengorbit bulan. Armstrong 
sebagai komandan misi mendapat kehormatan 
untuk melangkahkan kakinya pertama kali di 
permukaan Bulan, diikuti oleh Aldrin. Mereka 
berdua menghabiskan waktu selama 21 jam di 
permukaan bulan dan kembali dengan membawa 
sekitar 20 kilogram batuan Bulan. Perjalanan 
pulang dari orbit Bulan kembali ke atmosfer Bumi 
memakan waktu tiga hari dengan pendaratan di 
perairan Samudra Pasifik pada 24 Juli 1969. 
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Kesuksesan misi Apollo 11 membawa 

ketiga astronotnya pada ketenaran. Mereka 
mendapat medali kepresidenan dan tur 
internasional selama 45 hari. Aldrin juga 
mendapat penghormatan lain, yakni dengan 
penamaan sebuah kawah di Bulan dengan 
namanya, serta sebuah asteroid dengan nama 
"6470 Aldrin". Aldrin dan kru Apollo 11 lainnya 
juga menerima medali emas kongres pada 2011. 
Nama ketiganya juga diabadikan dalam 
Hollywood Walk of Fame di California. 
 

Masa Pensiun 
Pada Maret 1972, Aldrin memutuskan 

untuk pensiun setelah 21 tahun mengabdi. Dia 
kembali bergabung bersama Angkatan Udara 
untuk posisi manajerial. 

Meski tak lagi aktif sebagai astronot, Aldrin 
tetap berkutat dengan dunia ruang angkasa 
melalui pengembangan teknologi. Dia telah 
berperan dalam menyusun sistem pesawat ruang 
angkasa untuk misi ke Mars, yang disebut Aldrin 
Mars Cycler. Dia juga memegang tiga paten AS 
untuk skematik stasiun ruang angkasa modular, 
roket daur ulang Starbooster, serta modul multi-
kru. Aldrin juga mendirikan ShareSpace 
Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang 
bertujuan memajukan pendidikan luar angkasa, 
eksplorasi, dan pengalaman terbang luar angkasa 
yang terjangkau. Buzz juga aktif menuliskan 
pengalamannya sebagai astronot ke dalam buku. 
Selain itu, dia juga beberapa kali menerbitkan 
buku anak-anak dan buku lain yang masih 
bertemakan luar angkasa. 
 

 

 
 

Kehidupan Pribadi 
Sepanjang hidupnya, Buzz telah menikah 

sebanyak tiga kali. Istri pertamanya, Joan Archer 
adalah seorang aktris. Dari pernikahan mereka 
lahir tiga orang anak yang mereka beri nama 
James, Janice, dan Andrew. Istri keduanya adalah 
Beverly Zile, sedangkan pernikahan ketiganya 
adalah dengan Lois Driggs Cannon, pada 14 
Februari 1988. Namun keduanya bercerai pada 
2012. 
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Bekerja keras seringkali disebut 

sebagai kunci utama untuk mencapai 

kesuksesan dan mengumpulkan uang demi 

menjadi orang kaya. Padahal terlepas dari 

berbagai kerja keras yang Anda lakukan, 

terdapat beberapa rahasia kecil yang perlu 

diketahui agar bisa menjadi orang kaya. 
 

Mengutip laman Enterpreneur, Senin 

(24/11/2014), terdapat banyak proses kecil 

yang seringkali Anda luputkan padahal dapat 

berkontribusi besar mewujudkan impian 

pribadi untuk mencapai sukses. Bahkan 

berniat menjadi miliarder dapat menjadi 

dorongan besar bagi Anda yang ingin kaya 

raya. 

 

Berikut lima rahasia kecil agar Anda bisa 

menjadi orang kaya: 

 

Niat menjadi miliarder 

Dimulai dari diri sendiri, Anda harus 

memutuskan ingin menjadi miliarder dengan 

usaha pribadi. Tak masalah berangkat dari 

kalangan menengah ke bawah tanpa uang, 

yang penting Anda memiliki banyak gagasan 

dan bekerja keras. Yang utama setelah itu 

adalah menentukan target, berapa jumlah harta 

yang diinginkan dan bagaimana mencapainya 

dalam rentang waktu tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajin berpikir 

Uang itu tak ada habisnya selama Anda 

berpikir bagaimana cara meraupnya. Berhenti 

berpikir seperti Anda tak bisa lagi memiliki 

harapan untuk kaya raya. 

Untuk menjadi orang kaya, Anda harus 

mengakhiri sejumlah pikiran tentang 

kemiskinan. Ingat, uang tak tumbuh begit saja 

di atas pohon tapi harus dipikirkan matang-

matang untuk mendapatkannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mempelajari kisah sukses miliarder 

Sejak beranjak remaja, pastikan Anda 

mulai mempelajari kisah sukses paar 

miliarder. Kisah suksesnya dapat menjadi 

motivasi dan inspirasi tersendiri bagi Anda 

untuk menjadi miliarder. Yang terpenting 

adalah bagaimana mempelajari cara orang 

kaya mencetak hartanya. 

 

Bekerja seperti orang kaya 

Setiap orang kaya menggunakan waktu 

dengan berbeda. Orang kaya membeli waktu 

sedangkan masyarakat kecil menjualnya. 

Orang kaya tahu bahwa waktu jauh lebih 

berharga daripada uang itu sendiri. 

Jadi orang kaya akan merekrut 

pegawai-pegawai yang ahli di bidang yang tak 

dikuasainya. Dirinya juga selalu berusaha 

menggunakan waktu dengan produktif. Secara 

finansial, orang sukses dan kaya diburu 

hasratnya untuk sukses dan bekerja penuh 

semangat mencapai target. 
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Tidak boros 

Orang kaya tidak menghabiskan uang 

tapi menginvestasikannya. Para miliarder tahu 

bahwa menginvestasikan uang dapat membuat 

dia lebih kaya dari sebelumnya. Anda dapat 

membeli mobil dan rumah yang nyaman serta 

penuh gaya. Itulah lima rahasia kecil agar 

Anda bisa sukses dan kaya raya. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rahasia Menjadi Kaya dan Bertumbuh 

Semakin Kaya 

 

Mau tau rahasia menjadi kaya? 

Untuk menjadi kaya itu, tidak cukup 

dengan kerja keras ternyata. Buktinya banyak 

orang yang kerja keras setiap hari sepanjang 

umurnya, tetapi tidak kaya. 

 

Apakah kaya itu takdir? 

Mungkin, tapi itu urusan Allah. Jika 

memang kita ditakdirkan tidak kaya, kita harus 

menerimanya. Tugas kita adalah ikhtiar, maka 

fokus saja untuk ikhtiar secara maksimal. 

Melalui artikel ini, saya akan share 

berbagai hasil belajar untuk kita praktekan 

bersama. Tentu hasil belajar dari orang yang 

sudah terbukti kaya. 

 

Download Veri PDF Disini 

 

Bolehkah Muslim Menjadi Kaya? 

Rahasia Menjadi Kaya 

Sahabat Abdurrahman bin ‘Auf ra 

adalah orang yang sangat kaya, dan Rasulullah 

SAW tidak pernah memerintah beliau untuk 

menghilangkan kekayaanya dan menjadi 

miskin.  

 

 

 

 

Bahkan para sahabat lain seperti Abu 

Bakar ra, Utsman bin Affan ra, Umar bin 

Khattab ra, adalah orang-orang kaya dan tidak 

dilarang untuk kaya. 

Telah menceritakan kepada kami 

Abdurrahman Telah menceritakan kepada 

kami Musa bin Ali dari Bapaknya ia berkata, 

saya mendengar Amru bin Ash berkata,  

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 

mengutus seseorang kepadaku agar  

mengatakan, “Bawalah pakaian dan 

senjatamu, kemudian temuilah aku.” 

Maka aku pun datang menemui beliau, 

sementara beliau sedang berwudlu. Beliau 

kemudian memandangiku dengan serius dan 

mengangguk-anggukkan (kepalanya). Beliau 

lalu bersabda: “Aku ingin mengutusmu 

berperang bersama sepasukan prajurit. 

Semoga Allah menyelamatkanmu, 

memberikan ghanimah dan dan aku berharap 

engkau mendapat harta yang baik.” 

Saya berkata, “Wahai Rasulullah, saya 

tidaklah memeluk Islam lantaran ingin 

mendapatkan harta, akan tetapi saya memeluk 

Islam karena kecintaanku terhadap Islam dan 

berharap bisa bersama Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam.” 

Maka beliau bersabda: “Wahai Amru, 

sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki 

oleh hamba yang Shalih.” (HR. Ahmad 4/197. 

Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan 

bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat 

Muslim) 

Dari hadist diatas bisa kita lihat, 

Rasulullah SAW berharap Amru bin Ash 

mendapatkan harta yang baik, dengan alasan 

sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki 

oleh hamba yang shalih. 

“Tidak apa-apa dengan kaya bagi orang yang 

bertakwa. Dan sehat bagi orang yang bertakwa 

itu lebih baik dari kaya. Dan bahagia itu bagian 

dari kenikmatan.” (HR. Ibnu Majah no. 2141 

dan Ahmad 4/69. Syaikh Al Albani 

mengatakan bahwa hadits ini shahih) 

Artinya Anda, kita, boleh menjadi kaya asal 

bertakwa dan shalih. Sepakat? 
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Yang tidak boleh adalah saat kita 

menuhankan harta, tujuan hidup kita hanya 

untuk harta. Yang tidak boleh adalah saat harta 

justru menjauhkan kita dari Allah.  

Yang tidak boleh saat dengan harta kita 

malah semakin maksiat. Yang tidak boleh 

adalah menghalalkan segala cara demi harta. 

Namun, bagi Anda yang memilih 

untuk tidak kaya, itu pun adalah sebuah pilihan 

hidup. Ok kita bahas Rahasia Menjadi Kaya. 

 

2 Rahasia Menjadi Kaya Yang Harus 

Anda Miliki 

 

Rahasia Menjadi Kaya Yang Pertama 

Mungkin kita sering mendengar, kita manusia 

hanya berusaha, tetapi Allah yang 

menentukan. Betul? Ya, betul sekali. Segala 

sesuatu itu adalah Allah yang menentukan, 

bahkan jatuhnya selembar daun itu adalah 

ketetapan Allah. 

 

Anda yakin Allah yang menentukan? 

Pasti, kita sama-sama yakin, bahwa 

kaya dan miskin kita adalah ketentuan Allah. 

Allah yang menentukan apakah kita akan kaya 

atau miskin. 

 

Lalu apa yang harus kita lakukan? 

Ya, kita berdo’a kepada Allah supaya kita 

dijadikan kaya. Kita minta kepada Allah. Kita 

memohon pertolongan Allah. 

Masuk akal bukan? Karena Allah yang 

menentukan, meka kita meminta kepada-Nya 

agar kita dikayakan oleh-Nya. Ini adalah 

Rahasia Menjadi Kaya yang pertama. 

Sudahkah kita meminta kepada Allah 

menjadikan kita kaya? Maksudnya sudah 

serius? Sudah benar-benar maksimal do’a 

kita? Bukan berdo’a asal ucap tanpa 

memahami dan tanpa masuk ke hati? 

Banyak orang yang mengaku sudah berdo’a, 

padahal dia belum benar-benar berdo’a. Tidak 

sungguh-sungguh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Abu Hurairah ra. berkata, 

Rasulullah saw. bersabda: “Berdoalah kepada 

Allah, sedangkan kalian yakin akan 

dikabulkan doa kalian. Ketahuilah bahwa 

Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang 

lalai.” (HR. Imam Ahmad) 

“Tapi saya sudah berdo’a, namun Allah belum 

saja mengambulkan do’a saya.” 

Hati-hati berkata seperti itu, bisa jadi justru 

perkataan seperti itulah yang menyebabkan 

do’a kita tidak terkabulkan: 

“Doa salah seorang dari kalian akan 

dikabulkan selagi ia tidak buru-buru. (Yakni  

jika) ia berkata, ‘Aku telah berdoa kepada 

Tuhanku, tapi doaku tidak dikabulkan.” 

(HR.Al-Bukhari). 

Dalam lafazh Muslim disebutkan: 

“Ditanyakan, ‘Wahai Rasulullah, apa yang 

dimaksud dengan minta agar doa segera 

dikabulkan?’ Rasulullah shallallahu alaihi wa 

sallam bersabda, ’(Yakni) hamba itu berkata, 

‘Aku berdoa dan berdoa, tapi doaku tidak 

dikabulkan.” (HR.Muslim) 

Jika Anda merasa seperti itu, baiknya 

Anda baca juga artikel-artikel dibawah ini: 

Bagaimana agar Allah menolong kita? Saya 

sudah membahasnya di artikel ini: Mintalah 

Pertolongan Allah. 

Bagaimana agar kita yakin? Baca: Keyakinan 

Yang Kuat Kepada Allah. 

Jadi rahasia pertama agar kita menjadi 

kaya raya tidak lain dengan mengharapkan  

pertolongan Allah dengan cara berdo’a dan 

melakukan berbagai hal yang akan 

mendatangkan pertolongan Allah. 

“Dan apabila  hamba-hamba-Ku bertanya 

kepadamu tentang Aku. Maka (jawablah) 

bahwasannya  Aku adalah  dekat. Aku 

mengabulkan permohonan orang yangberdo’a 

apabila ia memohon kepada-Ku, maka 

hendaklah mereka itu memenuhi (segala 

perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman 

kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam 

kebenaran.” (QS. al-Baqarah, 186). 

“Allah menyimpan do’a saya untuk di 

akhirat.” 
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Ada orang yang berkata, bahwa 

do’annya menjadi kaya belum dikabulkan 

karena Allah menyimpannya di akhirat, 

berlandaskan hadist berikut ini: 

“Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa 

yang tidak mengandung dosa dan tidak pula 

pemutusan hubungan kekerabatan, melainkan 

Allah akan memberinya salah satu di antara 

tiga hal: doanya segera dikabulkan, akan 

disimpan baginya di akhirat, atau dirinya akan 

dijauhkan dari keburukan yang senilai dengan 

permohonan yang dipintanya.” Para shahabat 

berkata, “Kalau begitu, kami akan banyak 

berdoa.” Rasulullah menanggapi, “Allah lebih 

banyak (untuk mengabulkan doa kalian).” 

(H.R Ahmad dan Abu Ya’la) 

Sekali lagi saya tidak mengetahuinya 

karena itu urusan Allah. Jika Anda sudah 

berdo’a namun belum juga kaya, 

kemungkinan: 

Do’a Anda memang tidak dikabulkan, karena 

Anda kurang yakin, masih suka dengan dosa, 

terburu-buru, dan berbagai penyebab do’a 

tidak dikabulkan lainnya. Do’a Anda dialihkan 

untuk hal lain seperti dijelaskan di hadist 

riwayat Ahmad diatas. 

Jadi, do’a Anda termasuk yang mana? 

Jangan dulu mengaku nomor 2, karena kita 

tidak pernah mengetahuinya.  

Tapi akan lebih baik fokus bagaimana 

agar do’a kita dikabulkan, dengan sungguh-

sungguh (keyakinan), dengan cara yang benar, 

dan tidak terburu-buru. 

Teruslah berdo’a dan tingkatkan cara 

berdo’a kita agar dikabulkan oleh Allah. 

Berdo’alah bukan untuk sekedar kaya, tapi 

lebih dari itu. 

Mintalah kepada-Nya agar kaya 

dengan rezeki halal, kaya dengan penuh 

barokah, agar kekayaan itu membawa 

kebaikan bagi diri kita, bagi orang lain, dan 

tentu kebaikan baik agama serta kekayaan 

yang membawa kita ke Syurga-Nya. 

Rahasia Kedua: Semua Orang Sudah 

Mengetahuinya, Tapi … 

Ya, ikhtiar. Allah yang menentukan kita kaya 

atau tidak, tetapi Allah juga yang 

memerintahkan kita untuk ikhtiar sebagai  

 

 

 

 

sunatullah kita menjemput kekayaan yang 

diberikan Allah. 

 

Tapi apa? 

Masalahnya banyak orang yang merasa sudah 

ikhtiar maksimal, pada dia belum berusaha 

maksimal. Saya tidak akan mengulangnya 

disini karena sudah menulisnya di artikel-

artikel berikut ini: 

Jangan Ngaku Sudah Berusaha 

Maksimal Sebelum Baca Ini Membumikan 

Man Jadda Wajada Saya Sudah Melakukan 

yang Terbaik Jadi rahasia menjadi kaya kedua 

adalah Anda harus ikhtiar maksimal, benar-

benar maksimal seperti dijelaskan pada kedua 

artikel ini. Mindset Menjadi Kaya dan 

Semakin Kaya 

Ada beberapa pola pikir yang perlu kita miliki, 

jika kita ingin menjadi kaya. 

Apakah Takdir Saya Menjadi Orang Miskin? 

Kalau Anda bertanya kepada saya, 

jawabannya tidak tau. Saya sendiri tidak 

mengetahui apakah takdir saya menjadi orang 

kaya atau orang miskin. 

Terlepas kondisi kita saat ini. 

Meski saat ini kita kaya, belum tentu besok 

akan tetap kaya.Meski saat ini kita miskin, 

belum tentu akan miskin terus. 

Mungkin saat ini takdir kita miskin, 

maka kita harus menerimanya karena ini 

bagian dari  

rukun iman. Tapi apakah besok kita akan 

miskin? Belum tau. 

Yang jelas, takdir yang akan datang masih bisa 

diubah. Bagaimana cara mengubah takdir? 

Saya sudah menulis artikelnya: 

 

Rahasia Mengubah Takdir 

Jadi jangan dulu mengatakan takdir saya 

miskin, bisa jadi do’a dan ikhtiar kita belum 

maksimal. Lakukan bagian kita secara 

maksimal, lalu setelah itu kita serahkan kepada 

Allah. 

 

Bulatkan Tekad dan Bertawakallah 

Tidak ada keberhasilan tanpa tekad yang kuat 

dan bertawakal kepada Allah. Tekad dan 

tawakal sebenarnya amalan hati, namun akan 

sangat mempengaruhi ikhtiar Anda harus  
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memiliki tekad yang bulat untuk kaya, benar-

benar ingin (tentu dengan niat mulia).  

Jika tidak, akan sangat sulit untuk 

mendapatkannya. Menjadi kaya tidaklah 

mudah, tanpa keinginan yang benar-benar 

kuat, maka usaha Anda tidak akan maksimal. 

Sekarang, bulatkan tekad Anda untuk meraih 

impian mulia Anda. Kemudian bertawakallah 

kepada Allah agar Allah menolong dan 

membantu langkah-langkah kita dalam 

menggapai impian itu. 

Setelah berusaha, maka serahkan 

kembali hasilnya kepada Allah. Dengan cara 

ini, Anda akan merasakan semangat yang 

menggelora, pantang menyerah, dan 

ketenangan jiwa. 

Selengkapnya bisa dibaca di artikel 

berikut ini: 

Bulatkan Tekad dan Bertawakallah 

Amalan Menjadi Kaya 

Ada yang berpikir, ada amalan-amalan 

menjadi kaya misalnya dengan membaca 

dizkir tertentu, rajin sedekah, membaca Surah 

tertentu, dan sebagainya. 

 

Bolehkah? 

Selama itu di contohkan, diperintahkan, atau 

ada dalilnya, silahkan. Namun jika tidak ada, 

lupakan saja. Sebenarnya amalan-amalan yang 

akan menjadikan kaya ya 2 diatas. Yaitu 

semua amalan yang akan menjadikan do’a 

Anda dikabulkan Allah. Dan amalam-amalan 

lahiriah berupa ikhtiar maksimal dan kerja 

keras. 

Jika ada hadist atau ayat Al Quran yang 

mengajarkan sebuah do’a agar kita kaya atau 

telepas dari kemiskinan, maka gunakan untuk 

berdo’a. Fahami artinya sehingga saat kita 

membacanya benar-benar masuk ke dalam hati 

dan berharap Allah akan mengabulkan do’a 

tersebut. 

“Ada yang bilang, jika kita berdzikir kalimah 

tertentu sekian kali, kita akan kaya.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mungkin saja, tapi bukan kalimat 

dzikir itu yang membuat kaya. Ini yang 

penting kita fahami: Bahwa Allah yang 

mengabulkan do’a Anda jika Anda sibuk 

berdzikir. 

“Barang siapa yang disibukkan berDZIKIR 

kepadaKU daripada MEMINTA kepadaKU, 

maka AKU akan memberinya lebih dari yang 

biasa diminta oleh para peminta” (H.R. 

Bukhori). 

Itu hadist shahih. Tidak disebutkan 

dzikirnya apa. Tidak disebutkan harus 

membaca sekian ribu kali. Kuncinya sibukkan 

diri dengan dzikir (apa saja sesuai dengan yang 

dicontohkan), mudah-mudahan Allah akan 

mengambilkan apa yang biasa kita do’akan. 

Dzikir itu banyak bentuknya. Dan 

itulah amalan menjadi kaya, bahkan 

mendapatkan apa-apa yang kita minta dari 

Allah. Bukan dzikir apa dan berapa kali 

rahasia menjadi kaya itu, tapi bagaimana agar 

do’a kita dikabulkan Allah. 

Ada banyak buku yang ditulis oleh para ustadz 

dan ulama berkaitan hal ini, silahkan baca dan 

dipelajari. 

 

Penutup 

Semoga kita semua diberikan kekayaan oleh 

Allah, kekayaan dari rezeki yang halal, yang  

barokah dan membawa kebaikan bagi kita 

semua baik di dunia maupun di akhirat. 

Jadi sebenarnya rahasia menjadi kaya itu tidak 

ada rahasianya. Berdo’alah, mohonlah  

pertolongan Allah, dan ikhtiar dengan 

maksimal. 
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Alkisah di sebuah danau di pegunungan, hiduplah seekor kura-kura yang terkenal banyak 

bicara. Siapapun yang ditemuinya akan diajak bicara, panjang lebar tanpa jeda, sehingga sering 

membuat pendengarnya merasa bosan dan terganggu. Hal ini membuat binatang-binatang lain 

mulai menghindari kura-kura karena mereka tidak tahan apabila kura-kura mulai berbicara pada 

mereka. Sehingga kura-kura pun menjadi kesepian karena tidak ada yang mau berteman lagi 

dengannya. 

 

Suatu ketika, datanglah sepasang angsa yang kebetulan singgah ke danau. Karena keindahan 

danau ini sangat menawan, maka sepasang angsa itu pun menetap untuk beberapa hari. Mereka 

sangat baik karena membiarkan si kura-kura berbicara, sepanjang yang ia mau. Mereka tidak pernah 

protes ataupun meninggalkannya. Kura-kura pun menjadi senang karena ada teman yang mau 

mendengarnya pada saat dia berbicara. 

 

Setelah beberapa hari menetap di danau, sepasang angsa itu memutuskan untuk melanjutkan 

perjalanan. Dan ketika si kura-kura mengetahui hal ini, ia pun segera mendatangi mereka. 

“Bolehkah saya ikut pergi bersama kalian?” tanya kura-kura. “Kau tidak mempunyai sayap untuk 

terbang seperti kami. Bagaimana caramu untuk bisa ikut pergi bersama kami?” tanya salah satu 

angsa kebingungan. “Ya memang aku tidak bisa terbang, tapi kalau kalian mau menolongku, aku 

pasti bisa ikut pergi bersama kalian.” jawab si kura-kura percaya diri. “Kalian cukup membawa 

tongkat kayu ini, masing-masing menggigit ujung lainnya. Dan saya akan menggigit bagian tengah 

dari tongkat kayu ini.” lanjutnya. 

 

Setelah sepasang angsa itu berdiskusi, mereka pun memutuskan untuk menolong kura-kura. 

“Kura-kura, kami akan menolongmu dengan cara yang kau usulkan. Namun kami punya satu janji 

yang harus kamu pegang dan lakukan.” kata salah satu angsa. “Ya..ya..saya janji!” jawab si kura-

kura senang, bahkan sebelum si angsa mengatakan janji apa yang harus ia penuhi. “Kura-kura, 

kamu harus berjanji untuk konsentrasi dan menutup mulutmu selama kita terbang nanti.” kata salah 

satu angsa. “Ah..itu mudah! Sebenarnya kami bangsa kura-kura terkenal bisa menutup mulut kami 

dengan baik. Saya pernah menjelaskan hal ini kepada beberapa ikan belum lama ini…” Setelah 

beberapa saat berbicara, kura-kura terdiam sejenak melihat sepasang angsa mulai membawa 

tongkat kayu dengan paruhnya. Ia pun tersadar, dan akhirnya segera menggigit bagian tengah dari 

tongkat kayu. 

 

Dan ketika kedua angsa mulai mengepakkan sayap, mereka pun terbang ke angkasa. Mereka 

mulai menjauhi danau, dan menuju ke dataran seberang. Si kura-kura yang merasa takjub dengan 

pemandangan di bawah, berusaha mengingat semuanya baik-baik, agar ia dapat menceritakannya 

kelak ketika ia pulang kembali ke danau. Mereka terus terbang dan semuanya berjalan sesuai 

rencana. 
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Ketika mereka melewati sebuah hutan, banyak binatang-binatang yang berteriak, “wahh 

hebat, ada kura-kura bisa terbang..” Tentu saja hal ini membuat si kura-kura merasa senang 

sekaligus bangga, karena dengan idenya, ia bisa menikmati terbang meskipun tidak memiliki sayap. 

 

Dan ketika mereka melewati sebuah ladang yang luas, binatang-binatang peternakan pun 

banyak yang berseru kaget, “bagaimana bisa kura-kura itu terbang?” sampai ketika terdengar 

teriakan “siapa yang punya ide jenius itu?“, si kura-kura sudah tidak dapat menahan rasa bangganya 

untuk menjelaskan, “Tentu saja itu ide…sa..yaaaaa“ 

 

Braaakk! Terdengar suara keras ketika tubuh kura-kura menghempas ke tanah. 

 

 
 

Nilai yang dapat diambil: 

Mengapa si Kura-kura bisa sampai terjatuh, adalah karena disebabkan dengan kebiasaannya yang 

terlalu banyak bicara, sehingga membuat ia lengah dan mengundang bencana. Keinginannya untuk 

memberi tahu bahwa ia dapat terbang karena ide jeniusnya itu, justru membuat ia terlena dan lupa 

apabila ia harus berkonsentrasi untuk terus menggigit tongkat kayu tersebut. 

 

Akan selalu ada waktunya untuk kita berbicara, namun juga ada waktunya untuk berdiam 

diri. Dan kemampuan untuk mengendalikan diri akan selalu berkembang seiring dengan 

pengalaman hidup kita. Apabila kita mempunyai suatu ide yang hebat, tidaklah perlu untuk 

membanggakan kepada semua orang bahwa itu adalah ide kita. Tetaplah rendah hati dan berfokus 

kepada tujuan yang lebih besar. 
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enurut ilmu ekonomi tradisional, 

pengertian uang adalah alat tukar yang 

dapat diterima secara umum. Keberadaan 

uang memudahkan kegiatan transaksi baik barang 

maupun jasa, sehingga menjadi lebih efektif dan 

efisien. 

Perkembangan sejarah uang mengikuti 

perkembangan sejarah manusia dari masa ke masa. 

Nilai uang pun berkembang dari fungsi utamanya 

sebagai alat tukar menjadi alat ukur hingga menjadi 

pendorong kegiatan ekonomi suatu negara. 

 

DAFTAR ISI ARTIKEL 

Awal Munculnya Uang 

Sejarah Uang Di Dunia 

Sejarah Uang Di Indonesia 

Syarat Uang 

Fungsi Uang 

1. Fungsi Asli Uang 

2. Fungsi Turunan Uang 

Nilai Uang 

Jenis Uang 

Awal Munculnya Uang 

Pada mulanya, setiap manusia berusaha 

untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seiring 

dengan perkembangan pada masa itu, mereka saling 

menyadari bahwa apa yang mereka hasilkan tidak 

cukup dan memerlukan apa yang dihasilkan oleh 

orang lain. Dari sinilah muncul kegiatan saling tukar 

satu sama lain antar dua orang yang saling 

membutuhkan. 

 

Kegiatan ini adalah apa yang sekarang kita 

sebut dengan barter atau in nature. Sistem ini 

bertahan selama beberapa waktu, hingga muncul 

ketidakpuasan karena sulit untuk menentukan 

bahwa apakah barang yang akan ditukar bernilai 

sama. Selain itu, sulit juga untuk menemukan orang 

yang memiliki barang yang dibutuhkan dan bersedia 

menukarkannya. 

 

Sejarah Uang 

Di Dunia 

Sejarah Uang 
Diketahui uang pertama kali muncul pada 

abad ke-6 sebelum masehi oleh Bangsa Lydia, 

dengan menempa campuran emas dan perak 

(disebut elektrum) berbentuk seperti kacang polong.  

 

 

 
Sejarah Uang – Tentu kita semua tahu uang adalah salah satu alat ukur untuk menilai kondisi sosial pada 

masyarakat sekarang. Nilai seseorang dapat bertambah atau berkurang menurut banyaknya uang yang 

dimilikinya. Kriteria ini tidak bersifat mutlak, tapi hanya sebagai salah satu faktor. Namun apakah anda tahu 

sejarah uang itu sendiri? 
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Adapun komposisi antara emas dan perak 

adalah 75:25 dan disebut sebagai ‘stater’ atau 

‘standar’. Sekitar tahun 560 – 546 sebelum masehi, 

Croesus menciptakan uang logam untuk digunakan 

oleh Bangsa Yunani. Dalam sejarah uang, bangsa 

ini dikenal sebagai pembuat uang logam pertama 

karena uang didesain dengan berbagai gambar 

menarik. Nilai uang pada masa itu ditentukan oleh 

bahan pembuatnya. 

Uang kertas yang kita kenal sekarang 

diciptakan oleh orang Tiongkok pada abad pertama 

masehi oleh Dinasti Tang yang saat itu berkuasa. 

Penciptaan uang kertas ini didasari pada karena 

kesulitan yang dihadapi pasokan logam mulia (emas 

dan perak) sebagai bahan baku uang berjumlah 

terbatas serta sulitnya untuk bertransaksi dalam 

jumlah besar. 

  Sejarah Kemerdekaan Indonesia 

Tercatat bahwa sebenarnya usaha untuk membuat 

uang kertas telah beberapa kali dilakukan sebelum 

itu. Namun gagal karena tidak berhasil menemukan 

bahan pembuat kertas yang bisa bertahan lama.  

Baru pada masa Dinasti Tang tersebut uang kertas 

berhasil diciptakan oleh Ts’ai Lun dengan 

menggunakan kulit kayu murbei. 

 
Sejarah Uang Di Indonesia 
Sejarah Uang 

Sejarah uang di Indonesia sudah dimulai 

sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Setiap 

kerajaan memiliki mata uang tersendiri dan akan 

berbeda dengan mata uang dari kerajaan lain. Pada 

masa itu, uang terbuat menggunakan emas dan 

perak, dan nilainya ditentukan oleh beratnya. Satu 

kerajaan memiliki bentuk uang yang unik karena 

terbuat dari bahan kain tenun yang disebut kampua. 

Uang kampua ini dinilai berdasarkan coraknya. 

Memasuki masa penjajahan Belanda, uang 

diterbitkan oleh VOC berbentuk koin dan kertas. 

Mata uang kertas dibuat dengan menggunakan 

jaminan perak seratus persen. Begitu pula pada 

masa penjajahan Jepang yang menerbitkan jenis 

uang koin dan kertas versi pemerintahan Jepang di 

Indonesia. Uang koin pada masa ini dibuat dengan 

menggunakan alumunium dan timah. Setelah 

proklamasi kemerdekaan,  pemerintah Indonesia 

membuat uang sendiri yang  

 

 

 

 

 

disebut sebagai uang ORI. Sejak saat itu, desain 

uang di Indonesia terus mengalami pergantian 

desain dan nilai sesuai dengan masa kepemimpinan 

pemerintahan.  

Kini, kita mengenal pecahan uang tertinggi 

senilai Rp 100.000,00. 

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 

13 Tahun 1968, kegiatan pencetakan uang 

dilakukan oleh pemerintah. Namun setelah terbitnya 

undang-undang tersebut, hak pemerintah dalam 

pencetakan uang dicabut (pasal 26 ayat 1). Maka 

dibentuklah bank sentral sebagai satu-satunya 

lembaga yang berhak mencetak dan menerbitkan 

serta mengedarkan uang (hak oktroi) di Indonesia 

yaitu Bank Indonesia. 

 

Syarat Uang 
Berdasarkan sejarah uang yang telah kita 

telisik, dapat kita ketahui bahwa tidak semua benda 

dapat diperlakukan sebagai uang. Ada syarat khusus 

agar suatu benda dapat diterima sebagai uang, yaitu: 

Acceptability, artinya uang dapat diterima secara 

umum, 

Durability, yaitu memiliki ketahanan dan tidak 

mudah rusak. 

Stability of value, maksudnya uang ini memiliki 

nilai yang stabil dalam waktu yang lama. 

Storable and portability, ialah uang mudah untuk 

disimpan dan dibawa. 

Divisibility, berarti bahwa uang tersebut mudah 

untuk dibagi tanpa mengurangi nilainya. 

Uniformity, hanya terdapat satu kualitas. 

Scarcity, yakni memiliki jumlah yang relatif 

terbatas dan tidak mudah dipalsukan, serta adanya 

jaminan dari pemerintah terhadap nilai keabsahan 

uang tersebut. 
 

Fungsi Uang 
Uang yang sering kita gunakan memiliki dua 

fungsi. Kedua fungsi uang tersebut adalah fungsi 

asli serta fungsi turunan. Lantas apakah perbedaan 

dari kedua fungsi uang ini? Berikut ini 

penjelasannya : 
 

1. Fungsi Asli Uang 

Terdapat tiga fungsi asli uang, yakni sebagai alat 

tukar, sebagai alat satuan hitung, dan sebagai 

penyimpan nilai. 
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 Uang sebagai alat tukar (medium of change) artinya 

uang digunakan sebagai alat pertukaran terhadap 

barang kebutuhan. Ini adalah fungsi utama uang 

menurut sejarah uang. 

Uang sebagai alat satuan hitung (a unit of 

account) maksudnya adalah uang digunakan 

sebagai alat untuk mengukur nilai dari suatu barang. 

 

Dengan begitu, barang tersebut dapat dinilai 

dan dibandingkan sesuai dengan kegunaannya.  

Fungsi asli uang yang ketiga adalah sebagai 

penyimpan nilai (store of values), yaitu uang dapat 

disimpan dalam waktu yang lama tanpa kehilangan 

nilainya. 

 

2. Fungsi Turunan Uang 

Sedangkan fungsi turunan uang muncul karena 

perkembangan kondisi sosial masyarakat.  

Adapun nilai turunan dari uang adalah sebagai 

berikut: 

Alat pembayaran yang sah, ini diberlakukan karena 

untuk memudahkan kehidupan masyarakat dalam 

berkegiatan transaksi. Keabsahan uang sebagai alat 

pembayaran ini juga ditetapkan atas aturan dari 

pemerintah setempat. 

Alat penimbun kekayaan, artinya bahwa uang dapat 

digunakan untuk mengukur jumlah harta kekayaan 

seseorang. Selain menyimpan dan mengumpulkan 

benda, orang cenderung untuk mengumpulkan uang 

dan menambah jumlah yang dimilikinya. 

Alat pemindah kekayaan, maksudnya adalah nilai 

suatu benda dapat dicairkan dalam bentuk uang 

tanpa mengurangi nilai dari benda tersebut (dijual 

untuk menghasilkan uang). 

Standar pencicilan, yaitu uang digunakan 

sebagai standar dalam proses pencicilan/angsuran.  

 

 

 

 

 

 

Pendorong kegiatan ekonomi, yakni uang dipakai 

untuk modal investasi  yang dapat menstimulasi 

perekonomian suatu negara. 

 

Nilai Uang 
Untuk nilai uang, dibedakan atas asalnya (nominal 

dan intrinsik) dan atas ukurannya (internal dan 

eksternal). 

Pada nilai nominal, uang dilihat berdasarkan nilai 

yang tertera pada mata uang (harga uang). 

Nilai intrinsik uang adalah nilai uang yang dilihat 

berdasarkan bahan baku pembuat uang. 

Nilai internal yaitu nilai uang berdasarkan 

kemampuan uang dalam menghasilkan barang 

dan/atau jasa. 

Sedangkan nilai eksternal merupakan nilai uang 

yang didasarkan pada nilai tukar mata uang dari 

suatu negara terhadap negara lainnya. 

 
Jenis Uang 

Menurut jenisnya, terdapat dua jenis uang 

yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah 

bentuk uang yang dikeluarkan secara resmi oleh 

suatu negara. Bentuk uang kartal adalah bentuk 

uang yang sudah ada sejak sejarah uang pertama 

mulai muncul dan terus berkembang, yaitu yang 

terbuat uang logam dan uang kertas. 

Uang logam terbuat dari logam dan sudah 

mengalami transformasi bentuk serta bahan 

pembuatnya selama berabad lamanya sesuai dengan 

perkembangan sejarah manusia. Sementara itu, 

uang kertas sejak pertama kali ditemukan memiliki 

nilai yang melebihi nilai intrinsiknya. Hal ini 

dikarenakan kemudahan uang kertas untuk 

disimpan dan dibawa serta dipindahkan. Dan juga 

ada jaminan dari pemerintah setempat mengenai 

keabsahan dari uang kertas tersebut. 

Uang giral muncul pada peradaban manusia 

modern yang mulai mengenal lembaga 

penyimpanan uang atau bank. Uang giral adalah 

jumlah uang  

yang disimpan atas nama seseorang di bank dan 

dapat diambil sewaktu-waktu. Bentuk uang giral 

dapat berbentuk giro, cek, atau telegraphic transfer. 

Keberadaan uang giral dimungkinkan jika: 

Terjadi transaksi penyerahan uang kartal di bank, 

Adanya transaksi penjualan saham  perusahaan 

melalui bank, dan/atau Transaksi penerimaan  
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atau pinjaman (credit) dari bank (loan deposit). 

Sejarah uang berkembang dari adanya upaya 

manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan 

hidup hingga menjadi alat untuk mengukur status 

seseorang. Terdapat perbedaan yang signifikan dari 

sudut pandang manusia pada zaman dulu dengan 

manusia modern sekarang pada uang.  

Dulu, uang hanya dijadikan sebagai media 

alat tukar untuk mencukupi kebutuhan hidup. 

Sekarang nilai uang berkembang sebagai sebuah 

tujuan dan demi status yang menentukan kedudukan 

seseorang dalam masyarakat. Perkembangan 

teknologi juga memunculkan jenis uang baru,  yakni 

uang digital atau lebih kita kenal sebagai e-money 

(uang elektronik). Aturan baru pun dibentuk untuk 

mengatur perkembangan yang terjadi ini, terutama 

pada modal minimal dan proporsi maksimal 

pemegang saham asing pada perusahaan yang 

menyediakan uang elektronik. 

Sumber : 

https://www.romadecade.org/sejarah-uang/ 
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| Curshat Pikiran 

Curhat Pikiran 

Pertanyaan : 

Pak firman, saya saat ini banyak hutang. Saya bingung, apa yang harus saya lakukan 

supaya hutang saya cepat lunas. 

Bu endah-Indramayu, 08784xxxxxxx 

 

 

Jawaban : 

Terima kasih bu endah atas pertanyaanya, pertanyaan ibu ini termasuk salah satu 

pertanyaan yang banyak masuk ke saya. Tentang hutang, karena sepertinya masalah 

hutang ini menjadi masalah sejuta umat ya. 

Tapi sebenarnya hutang itu menjadi hal yang positif jika kita membuat persepsi yang 

positif tentang hutang. 

Yang membuat hutang itu berat sebenarnya bukan jumlah hutangnya tapi adalah 

persepsi kita tentang hutang itu. 

Coba perhatikan, hutang dengan jumlah 1juta bisa menjadi hal berat dan sumber stress, 

sedangkan hutang 100juta bisa menjadi hal yang baik.  

Dan ketika ibu mau menganggap semua hutang itu adalah hal yang baik maka pasti 

Tuhan membukakan jalan dari arah manapun juga 
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Pertanyaan : 

Pak firman, saya pembaca majalah sugesti. Saya senang dengan isi majalah sugesti. 

Saya mau bertanya, apa hubungan sugesti dengan hukum LOA? 

Deni dari facebook 

 

Jawaban :  

Terima kasih mas deni atas perhatiannya sudah membaca majalah sugesti, loa adalah 

hukum tarik menarik, loa adalah menjelaskan kerja pikiran, Sedangkan isi pikiran 

adalah sugesti-sugesti, sehingga hubungan antara loa dan sugesti tentu saling 

berkaitan. Yang menarik kejadian itu adalah sugesti-sugesti yang ada di pikiran kita. 

Sehingga jika dalam pikiran kita isinya adalah sugesti yang positif maka pasti hasilnya 

positif . Begitu sebaliknya, jika sugesti negatif yang mengisi pikiran kita maka menarik 

kejadian negatif juga. Jadi hukum loa sangat tergantung dari sugesti yang ada di 

pikiran kita. 

 

Pertanyaan : 

Assalamualaikum pak firman, saya dari malaysia, suka membaca tulisan bapak, video 

bapak dan majalah sugesti. Saya ada yang nak ditanyakan, macam mana membuat 

anak mudah menurut dengan kita? 

Mhd.Ibrahim-facebook 

 

Jawaban : 

Terima kasih buat pak mhd ibrahim sudah membaca tulisan saya, juga sudah menonton 

video saya di channel cahaya kehidupan. Membuat anak mudah menurut itu 

sebenarnya mudah saja, apalagi jika kita adalah orang tua yang sudah paham ilmu 

pikiran (AMC). bapak bisa membaca buku saya yang kitab 101 kalimat sugesti karena 

di buku tersebut ada bagian yang berisi kalimat-kalimat sugesti bagi orang tua dalam 

mendidik anak supaya mudah menurut sesuai keinginan orang tua. 

Membuat anak menurut harus dimulai dulu dari kita sebagai orang tua, orang tua yang 

memberikan contoh dulu supaya anak menurut. Selain kitab 101 kalimat sugesti bisa 

juag dilengkapi dengan membca buku alpha telepati  

Edisi Juli 2019 | Kekuatan Sugesti  
 

48 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
  



 

 



 

 

 


