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udah salah tapi ngotot, biasanya 
banyak orang yang kurang ilmu 
itu lebih mengutamakan ototnya, 

alias ngotot daripada pikirannya. Dalam 
mengerjakan apapun itu pasti ada 
ilmunya, karena arti ilmu adalah cara. 
 

Ketika seseorang mau 
mengerjakan pembangunan rumah, 
maka pasti butuh ilmu untuk 
membangun rumah. Ketika seseorang 
mau menggunakan mobilnya, juga 
pasti butuh ilmu. Ketika ilmunya salah, 
maka pasti hasilnya salah. Kalau anda 
tidak paham ilmu tentang mobil maka 
pasti tidak bisa menggunakan mobil. 
Atau kalau salah ilmunya, maka tentu 
mobilnya tidak jalan. Artinya, ketika diri 
kita menerapkan sebuah ilmu tapi 
kondisi tidak berubah maka harus 
berani mengakui jika ilmu yang kita 
pahami itu salah. 

Tulisan saya kali ini, terinspirasi 
dari peristiwa seharian tadi yang saya 
alami. Ada kejadian yang menurut saya 
bisa dijadikan pelajaran bagi kita 

semua, ketika tadi ke kampus karena 
ada jadwal menguji tugas akhir 
mahasiswa ada seorang mahasiswa 
yang rada ngotot tentang pekerjaan 
tugas akhirnya, saya coba jelaskan 
dengan pelan, saya suruh berpikir 
dengan nalar yang benar. Tidak lama 
mahasiswa ini, mengakui juga “iya pak, 
bener ini terlalu jauh saya radius 
pembandingnya jadi hasilnya 
perhitungannya seperti ini”. Berani 
mengakui kesalahan, adalah sesuatu 
hal yang simpel sebenarnya tapi tidak 
semua orang “rela” melakukannya. 
Sehabis dari kampus, saya mampir 
kantor sebentar, bertemu dengan 
seorang teman dari kantor jakarta. Dia 
sudah dari tadi pagi menginstal sebuah 
modul di server tapi tidak selesai-
selesai, saya tanya “mulai tadi pagi bro 
belum finish”, teman saya ini menjawab 
“iya biasanya pake cara gini bisa, ini 
kok gak jalan-jalan ya”. 

Saya coba cek semuanya, saya 
lihat lagi satu persatu langkahnya, 
ternyata ada yang kelewatan. Saya 
benahi, saya running step itu dan 
akhirnya sistem berproses menuju 
finish. Saya sampaikan ke teman saya, 
“jangan ngotot dengan satu cara kalau 
gak running-running, coba dilihat lagi 
dengan benar, kalau caranya benar 
pasti benar hasilnya”. Teman saya ini 
tertawa “memang butuh kamu pegang 
dulu fir, tanganmu lain” haha. 

Berani mengakui kesalahan 
tentang ilmu yang dipahami adalah hal 
penting untuk mengubah hidup. 
Beberapa hari lalu di kantor wahana 
sejati saya bertemu dengan seseorang  
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yang katanya pernah belajar 
ilmu spiritual, pernah belajar ilmu gaib, 
dia cerita bahwa pengalaman dia lebih 
banyak daripada pengalaman saya, dia 
bilang lagi kalau ilmu dia lebih tinggi 
daripada ilmu saya. Bahkan ujung-
ujungnya dia bilang, kalau dia pernah 
belajar ilmu hidup ke guru spiritual yang 
sakti. Lalu saya hanya tanya “bapak 
punya rumah?”, dia jawab “belum mas”, 
saya tanya lagi “sudah punya mobil?”, 
dia jawab lagi “belum juga mas”. Saya 
tanya lagi “masih nyaman hidup seperti 
ini?”, dia jawab “ya jelas ngga nyaman”. 
Saya katakan ke dia “itu artinya apa 
yang bapak pahami selama ini tentang 
imu hidup itu masih keliru, kalau bapak 
ngotot dengan pemahaman yang 
bapak pegang sekarang maka hidup 
bapak ya tetap aja seperti ini”.Bapak ini 
pun terdiam 

Hampir banyak orang merasa 
benar tentang pemahamannya, 
tentang ilmu yang didapat. Apalagi 
kalau urusan ilmu spiritual dan 
kehidupan. Gampang saja 
mengeceknya, kalau hidup anda 
sekarang ini nyaman dan bahagia 
maka itu berarti pemahaman anda 
tentang hidup sudah benar, ilmu yang 
anda pelajari sejak kecil sampai 
sekarang itu benar. Tapi kalau kondisi 
sebaliknya, maka artinya pemahaman 
anda sejak kecil, ilmu yang anda 
pelajari sejak kecil itu semua SALAH, 
dan harus segera dibenahi. 

Maka anda harus berani 
Mengakui bahwa semua ilmu 
dan pemahaman anda sejak 
kecil itu SALAH. Kalau tidak berani 

mengakui kesalahan maka ya hidup 
anda pasti tetap saja. 

Itulah kenapa disetiap awal 
kelas AMC, saya selalu bicara 
“bapak/ibu, nanti apa yang kita pelajari 
dicatat ya, ditanyakan ke saya, jangan 
dibawa pulang, kalau dibawa pulang 
nanti malah bingung, karena apa yang 

nanti kita pelajari mungkin mengacak-
ngacak pemahaman bapak/ibu, 
namanya belajar itu adalah 
mempelajari ilmu yang baru ya” 

Sama juga ketika anda 
membaca artikel-artikel di majalah 
sugesti, tentu banyak tulisan saya yang 
mengacak-ngacak pemahaman anda, 
karena itu kalau anda memang mau 
berubah hidupnya maka segeralah 
BERANI untuk mengakui bahwa 
SEMUA ilmu dan pemahaman anda 
selama ini KELIRU. Baru anda bisa 
mempelajari dan memahami AMC 
untuk anda terapkan dalam kehidupan 
anda seutuhnya. 
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ika diibaratkan seperti benang yang kusut dan 

soal ujian yang rumit. Bukan hanya satu atau dua 

orang yang mengalami kondisi hidup yang 

rumit, banyak orang. Anda mungkin salah satunya? 

Kalau anda suka membuka media sosial, maka pasti 

anda menemukan banyak orang yang mengeluhkan 

atas kondisi hidupnya yang rumit dengan berbagai 

persoalan. Apakah penyebab dari hidup yang rumit 

itu, dan bagaimana cara yang efektif untuk 

mengubah hidup yang rumit menjadi mudah? 

Sebelum membahas tentang cara efektif untuk 

mengubah hidup yang rumit menjadi mudah, maka 

harus diketahui dulu sumber penyebab dari 

kehidupan menjadi rumit. Apa yang menyebabkan 

hidup seseorang itu menjadi rumit? Apakah nasib? 

apakah pemerintah? atau apakah Tuhan? Bukan 

mereka semua, yang menjadi penyebab utama hidup 

seseorang itu menjadi rumit adalah orang itu sendiri 

melalui Pikirannya. Tapi, saat ini banyak orang yang 

lebih sibuk untuk menyalahkan orang lain, 

menyalahkan lingkungan bahkan menyalahkan 

Tuhan atas kondisi hidupnya yang rumit. Ini sebuah 

kesalahan besar ketika menyalahkan orang lain dan 

lingkungan atas hidup yang rumit. Kalau terus-

terusan sibuk menyalahkan lingkungan dan orang 

lain maka yang terjadi hidup semakin rumit dan 

bertambah rumit, mau? 

Tentu anda tidak mau kan hidupnya terus rumit dan 

semakin rumit, nah kalau begitu sekarang 

berhentilah mengeluh atas hidup yang rumit, 

berhenti untuk menulis status-status di media sosial 

yang isinya keluhan dan menyalahkan orang lain atas 

rumitnya hidupmu. Dan ubahlah cara berpikirmu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ubahlah keluhanmu yang selalu menganggap 

hidup itu rumit menjadi hidup yang mudah. 

Mudah sekali sesungguhnya untuk melakukan 

perubahan hidup itu, karena semua dimulai dari 

pikiran kita sendiri. Ketika pikiran diubah maka 

pasti hidup juga berubah. Kontan ! 

Seperti ada pengalaman yang diberikan 

seorang peserta AMC di grup whatsapp ALUMNI 

AMC, yang dia cerita bahwa sekarang hidupnya 

selalu dalam keajaiban dan kemudahan, setelah 

menerapkan AMC dihidupnya. Kenapa harus 

rumus AMC?  
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karena memang AMC adalah satu-satunya metode 

yang mudah dan efektif serta terbukti untuk 

mengubah hidup yang rumit menjadi mudah. Segala 

kerumitan, segala keruwetan, segala ketakutan dalam 

hidup seseorang itu sesungguhnya bermula dari 

pikirannnya sendiri. Percuma saja mengeluh kepada 

Tuhan, selama pikirannya tidak diubah maka pasti 

Hidupnya juga tidak akan berubah. 

 

 

 

Anda bisa lihat almarhum om bob sadino, 

dahlan iskan, dan banyak pengusaha lainnya yang 

terlihat sekali gayanya yang Paham sampai sini, 

segeralah mengubah keluhan-keluhanmu, tidak perlu 

mengumbar semua ketidaknyamananmu di media 

sosial, percuma saja. Karena itu justru menarik 

kejadian-kejadian yang membuat hidup semakin 

rumit dan semakin tidak nyaman di hidupmu. Sadari 

tulisan saya ini, renungkan dan segeralah berubah 

untuk mengerjakan apa yang saya berikan di artikel 

ini. Sehingga hidupmu yang saat ini menjadi rumit 

pasti bisa menjadi lebih mudah dari sebelumnya. 

Sangat sederhana sekali caranya kan. Sebenarnya 

kalau kamu membaca artikel yang terlalu banyak 

retorika maka itu artinya yang menulis bukan hebat  

 

 

 

tapi justru belum paham. Karena semakin orang 

itu paham atas sesuatu maka semakin sederhana 

dia dalam menyamapaikan. 
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  “Mas firman, saya lelah dengan hidup saya 

sampai saat ini, selalu susah, saya bekerja tetapi 

beban hidup semakin banyak dan berat, bagaimana 

caranya saya merubah hidup saya ini, mohon 

pencerahannya”. Sebuah pesan masuk melalui akun 

whatsapp saya, tadi pagi selepas sarapan saya 

membaca pesan itu. Dan saya balas ke nomor yang 

mengirim pesan itu, “nanti saya jelaskan di blog 

saya ya”. Saya penuhi janji saya tadi, mungkin juga 

bermanfaat bagi anda dan teman-teman anda 

lainnya. Banyak tulisan saya yang sudah tersebar di 

internet tentang “hidup”, ketika banyak orang 

mengeluh atas kondisi hidupnya, maka saya berani 

mengatakan berdasar riset saya bahwa seharusnya 

tidak pantas orang-orang mengeluh atas kondisi 

hidupnya, kenapa? 

Karena kondisi kehidupan seseorang itu sepenuhnya 

akibat dari pikirannya sendiri, kalau begitu sama 

saja bahwa kondisi hidup seseorang itu sebenarnya 

adalah hasi keinginannya sendiri. Tapi, kondisi ini 

hampir sebagian besar orang belum menyadari.  

 

Teman-teman yang sudah belajar AMC baru bisa 

menyadari, dan itu terlihat ketika saat dikelas 

mereka tersenyum sendiri sambil berkata “ternyata 

saya yang salah request ya mas firman, salah 

program, jadi memang tidak sepantasnya saya 

mengeluh atas apa yang ada dalam hidup saya, kan 

saya bisa mengubahnya”. Itu ungkapan bagi yang 

sudah menyadari, tapi bagi mereka yang belum mau 

menyadari seringkali menyalahkan saya, seperti ada 

yang memberikan komentar di status facebook saya 

“mana ada mas orang yang mau miskin, mana ada 

orang yang mau susah, mas firman ini ada-ada saja 

tidak mendasar”. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ternyata Inilah 2 Syarat Wajib 
untuk Mengubah Hidup 
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Wajar sih, muncul komentar seperti itu, 

sebab memang banyak orang belum memahami 

“pikiran” dengan benar dan utuh, sehingga yang ada 

mencari-cari kesalahan di luar dirinya atas kejadian 

yang dialaminya. Lalu karena sibuk mencari 

kesalahan diluar dirinya, yang ada hanya mengeluh 

saja, meratapi kondisi bahkan yang ekstremnya 

menyalahkan Tuhan. Oh ya, seperti kemarin waktu 

kelas reguler di Malaysia ada seorang ibu yang 

cerita, bahwa dirinya sudah pergi 5 orang (katanya 

uztad) disana lalu mengatakan bahwa apa yang 

terjadi di rumah tangganya adalah dibuat oleh orang 

lain. Saya pun menjawab, “jelas saja bu, ibu pergi 

ke orang dengan latar belakang yang sama pasti 

jawabannya seperti itu semua, mau pergi ke 20 

orang (katanya uztad) pasti juga mengatakan yang 

sama. Padahal sesungguhnya kondisi di hidup 

seseorang adalah hasil dari program di pikirannya 

sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lantas, apakah kondisi hidup tidak bisa 

diubah? Maka jawabannya adalah “bisa” bahkan 

“sangat bisa”. Pasti ada syarat untuk melakukan 

sebuah perubahan, sama halnya dengan merubah 

hidup. Saya simpulkan bahwa ada 2 Syarat Wajib 

untuk merubah hidup, apa saja kedua syarat itu? 

Pertama, Mau untuk Berubah, pasti anda 

bertanya dalam hati anda “bukankah semua orang 

pasti mau berubah”, pemahaman “mau” disini 

berbeda dengan pemahaman “ingin”. Perhatikan 

kalimat ini ya, “saya ingin makan”, maka berbeda 

dengan “saya mau makan”. Ketika masih di zona 

ingin maka masih belum kuat, tapi ketika sudah 

berubah ke zona “mau” maka itu jadi kuat. Sama 

seperti “saya ingin sekali ikut kelas AMC tapi masih 

ada kendala”, jelas saja ada kendala karena masih di 

zona “ingin”, belum “mau”. Banyak orang hanya 

ingin berubah, tapi belum mau berubah. Anda juga 

mungkin, jujurlah kepada diri anda. 

Kedua, Tahu Ilmunya untuk Berubah, mau 

berubah saja tidak cukup tanpa ada ilmu untuk 

melakukan perubahan. Mau makan, tetapi tidak tahu 

ilmunya makan, tidak tahu caranya makan maka 

tentu tidak bisa makan. Untuk melakukan apapun 

butuh ilmu, untuk mencapai kebahagiaan dunia 

butuh ilmu, untuk mencapai kebahagiaan akhirat 

juga butuh ilmu. Ilmu perubahan hidup, adalah ilmu 

yang mengajari anda cara melakukan perubahan, 

ilmu yang membuat anda bisa mengontro diri anda 

untuk berubah. 
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Tapi tenang saja, syarat pertama kan “mau berubah” 

sebab ketika anda sudah masuk ke zona “mau” itu 

maka pasti ilmu untuk berubah itu menghampiri 

anda. Sama seperti ketika anda membaca blog saya 

ini, maka sebenarnya ilmu perubahan itu sudah 

menghampiri anda. 
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i akhir kelas AMC (Alpha Mind 

Control) reguler jakarta, minggu 

lalu ada seorang bapak yang 

mendekati saya, bapak ini bicara 

ke saya, “pak firman saya setelah 

memahami AMC tadi merasa rugi setelah 

belajar hipnotis yang biayanya lebih mahal 

dari kelas AMC ini, saya merasa salah 

memilih program pelatihan, saya sadar tadi 

bahwa yang menghipnotis itu sebenarnya 

bukan saya tapi karena orangnya sendiri 

yang menurut, kalau orangnya menolak ya 

sudah menolak, lebih keren dengan alpha 

telepati ya pak, langsung dikirim pesannya 

tanpa perlu ribet bicara, saya bersyukur bisa 

bertemu pak firman hari ini”. Saya dengan 

senyuman menanggapi ucapan bapak ini, 

“ya itulah jalan bapak untuk sampai belajar 

AMC” 

Sebenarnya tidak ada kata “rugi” dalam 

mempelajari sesuatu, kalau saja bapak tadi 

tidak mengikuti program-program hipnotis 

yang marak dengan berbagai “promosi”nya 

maka tentu tidak akan sampai ke kelas 

AMC yang memang didesain lebih tinggi 

dari sekedar program hipnotis, karena di 

AMC kita belajar utuh tentang pikiran, 

sehingga saya buat taglinenya “mengenali, 

mengontrol dan memaksimalkan 

PIKIRAN”.  

 

 

Program Hipnotis yang ada seringkali 

hanya untuk tujuan hiburan, sebab banyak 

orang “tertipu” dengan tayangan di tv yang 

menayangkan seolah-olah dengan 

menghipnotis bisa membuat orang tertidur 

lalu diperintah apapun, atau dengan 

hipnotis bisa membuat orang jujur. Saat 

dikelas mungkin dipraktekkan bisa, karena 

ketika dikelas pesertanya menurut semua, 

tetapi begitu menemukan orang lain yang 

tidak menurut maka ya tidak terjadi. 

Salah dalam memahami hipnotis, lalu 

mengajarkan ke banyak orang membuat 

kejadian yang namanya gagal paham 

berjamaah, dan inilah yang sering saya 

temui di kelas AMC. Gagal memahami 

hipnotis, bahkan mulai dari pengertiannya 

juga gagal paham, banyak orang selalu 

membandingkan dengan pertunjukan di 

televisi, oh ya saya jadi ingat salah satu 

peserta AMC kemarin yang juga 

merupakan mantan pejabat di daerah 

bekasi, dia bilang ke semua peserta, “acara 

di tv pura-pura aja, bisa dibayar, jadi benar 

kata pak firman, semua acara di tv itu hanya 

hiburan saja”. Ini kadang yang masyarakat 

belum mengetahui, begitu melihat acara tv 

langsung terpukai dan menganggap semua 

itu benar, padahal yang namanya acara di tv 

itu adalah entertainment alias hiburan,  
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Hipnotis itu sesungguhnya adalah menggunakan kekuatan pola komunikasi 
berbicara kalau anda menolak menanggapi maka pasti baik-baik saja   

“ 



maka posisikanlah sebagai hiburan. Ketika 

anda mengikuti pelatihan-pelatihan 

hipnotis tetap saja kalau orangnya menolak 

maka tidak akan terjadi. Saya pernah ada 

seorang bapak mengikuti kelas privat 

AMC, dia ingin membuktikan ke saya ilmu 

hasil belajar hipnotis kepada seorang yang 

katanya memang jago hipnotis, 

bersertifikat. Dia menyuruh saya 

meluruskan tangan ke depan dan 

memikirkan seolah-olah ada balon ditangan 

saya. Saya pun menjawab, “harus saya 

mengikuti bapak, kalau saya memilih untuk 

membuka hp saya bagaimana?” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bapak ini lalu senyum-senyum, sambil 

berkata “waktu di pelatihan dulu itu orang-

orang ikut ke atas tanggannya pak”, saya 

menjawab “iya itu sama dengan ketika ada 

pengajian lalu semua jamah disuruh 

menangis dan mengakui dosa, sehingga ada 

yang menangis sampai sejadi-jadinya, 

kalau jamaahnya menuruti ya terjadi, kalau 

jamaahnya sibuk main hp ya jamaah itu 

biasa saja”. Memahami sesuatu harus 

secara utuh dan benar sehingga bisa 

mengaplikasikannya dengan benar dan 

bukan malah menjadi bumerang bagi diri 

sendiri, kuncinya adalah memahami 

PIKIRAN dengan benar, karena semua 

sumber kekuatan dan kesaktian itu sudah 

ada di diri kita yaitu PIKIRAN, kenali 

pikiran dengan benar agar bisa 

menggunakannya sesuai keinginan kita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Edisi Oktober 2019 | Kekuatan Sugesti  
 

 12 

| Hipnosis 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 

 

anggal 18 oktober 2019, saya dikejutkan 

dengan berita ada seorang motivator yang 

tampar siswa SMK didaerah malang saat 

melakukan seminar wirausaha. Ada beberapa 

orang yang meminta tanggapan saya tentang 

peristiwa itu, tapi saya saat itu karena masih 

disibukkan dengan kelas platinum AMC maka 

saya jawab saja “nanti dibaca saja di artikel saya 

ya pak”. Nah, kali ini saya ingin memberikan 

tanggapan tentang peristiwa yang viral itu yaitu 

motivator tampar siswa SMK saat memberikan 

seminar wirausaha. 

Agak terkejut juga sih melihat video 

tersebut, karena tamparannya begitu keras dan 

disertai kalimat yang juga keras. Kedengarannya 

mengatakan kalimat “goblok”. Entah apa yang 

ada di pikiran beliau di saat itu sehingga 

membuat motivator itu tampar siswa SMK 

dengan sangat keras. 

Sambil menikmati liburan di kota Batu 

bersama keluarga, saya sempatkan untuk menulis 

artikel ini. Kita tidak bisa menilai motivator itu 

karena tidak bertemu langsung dengan beliaunya 

dan tidak berbincang-bincang mengenai alasan 

kenapa di tampar siswa SMK itu dengan 

kerasnya. Kalau kita membaca beberapa berita di 

media online terungkap alasannya adalah karena 

ada siswa yang tertawa ketika terjadi kesalahan 

pengetikan di layar presentasinya. Memang 

sungguh miris kalau memang itu alasannya. 

Mungkin tujuannya untuk membuat siswa-siswa 

SMK itu menghargai orang lain, tapi tetap 

tindakan tamparan itu menyalahi aturan apalagi 

sampai ada yang terluka. Sangat wajar jika orang 

tua korban melaporkan ke pihak kepolisian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saya tidak akan mengulas tentang alasan 

dan laporan ke pihak kepolisian, tapi saya ingin 

membahas bahwa untuk membuat siswa itu 

menurut atau siswa itu patuh kepada gurunya 

tidak perlu dengan kekerasan tapi bisa dengan 

menggunakan Alpha Telepati. 

 

 
 

Kalau di jaman saya sekolah SMP 

memang masih ada guru yang menggunakan 

metode kekerasan untuk mendidik siswanya, 

misalnya dengan memukul penggaris. Tapi tidak 

sampai luka karena memukulnya di kaki. 

Tujuannya sih bagus supaya siswanya patuh dan 

menurut, tapi ada kekerasan didalamnnya. 

Tapi kalau dengan menggunakan Alpha 

Telepati maka tidak perlu lagi kekerasan, karena 

langsung dipengaruhi pikirannya supaya menjadi 

siswa yang baik, patuh dan rajin belajar. 

Sehingga efeknya tanpa disadari oleh siswa 

tersebut, yang ada siswa itu jadi ingin berubah 

dengan sendirinya. Ajaib kan? 

 

T 

| Alpha Telepati 
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Dari pengalaman para guru yang sudah 

memahami Alpha telepati dan mengikuti kelas 

AMC (Alpha mind Control), mereka mengatakan 

bahwa sekarang sangat mudah untuk membentuk 

perilaku anak didiknya dengan menerapkan 

teknik Alpha telepati dan AMC. 

Jika dirunut sejarahnya maka 

penggunaan kekerasaan untuk membuat 

seseorang itu menurut dan patuh itu adalah hasil 

dari doktrin penjajahan yang memang sudah 

lama ada di Indonesia, dengan pecutan, dengan 

tendangan dengan pukulan untuk membuat 

seseorang menurut. Betul kan? 

Hikmah yang bisa diambil dari peristiwa 

motivator tampar siswa SMK di malang ini 

adalah semua guru dan pendidik wajib 

memahami Alpha Telepati sebagai metode untuk 

membuat murid atau siswa menjadi mudah 

menurut dengan gurunya. Bukan hanya guru sih, 

para orang tua harus mulai merubah paradigma 

tentang pendidikan. Kalau dulu mendidik anak 

itu terkesan susah dan penuh omelan, penuh 

bentakan. Tapi sekarang sudah berbeda, dengan  

alpha telepati tidak perlu susah, tidak perlu 

ngomel dan tidak perlu bentakan. 

Saya bisa mengatakan bahwa motivator 

yang tampar siswa SMK itu belum memahami 

Alpha telapati karena ketika suasana kelas tidak 

nyaman langsung bertindak seperti itu, padahal 

kalau sudah memahami Alpha telepati maka 

peristiwa tamparan itu tidak mungkin terjadi. 
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adi pagi saya bertemu dengan seorang 

laki-laki masih muda, mas G,usia 24 

tahun yang juga sedang kuliah. Laki-laki 

ini menemui saya karena ingin mengatasi 

masalah yang ada dalam dirinya yaitu takut 

berbicara, agak minder dan kurang berani 

presentasi. Padahal dia sedang dalam proses 

pengerjaan tugas akhir yang tentunya nanti 

harus melalui suatu sidang atau ujian tugas 

akhir, nah disitu kan butuh presentasi 

menghadapi para penguji. Mas ini mengatakan 

“kalau saya masih takut seperti ini kan bisa gagal 

nanti ujiannya mas”. Ya, memang perasaan 

takut membuat mulut seolah-olah kaku dan 

susah berbicara, akibatnya jadinya GAGAP ya, 

benar kan? Dan, sebuah perasaan takut muncul 

karena ada sesuatu dalam PIKIRAN yang 

membuat takut. 

Ketakutan untuk berbicara memang 

wajar dialami oleh siapapun, apalagi ketika mau 

menghadapi ujian skripsi atau tugas akhir. Saya 

jadi ingat dulu waktu mau sidang tugas akhir 

sarjana di STTTelkom, juga pernah mengalami 

ketakutan seperti itu, ketakutan yang muncul 

adalah “takut salah”. Ketakutan ketika berbicara 

membuat seseorang menjadi malas berbicara, 

lalu minder dan kalau dipaksa bicara akan terjadi 

gagap. Saya tahu betul tentang gagap, karena 

memang dulu pernah mengalami sendiri, dan 

saya tahu gagap terjadi karena faktor program 

dari pikiran. Tapi itu dulu, sekarang saya jadi 

suka berbicara, saya bisa menghilangkan gagap 

di diri saya karena saya sadar betul bahwa itu 

dari PIKIRAN saya dan ketika saya tahu cara 

memprogram pikiran, ya sudah selesai 

gagapnya. 

Takut berbicara timbul karena ada 

penyebab di dalam PIKIRAN, penyebab itu bisa 

berupa sebuah peristiwa yang dialami, bisa 

karena tayangan di tv, bisa karena berita yang 

dibaca. Yang jelas, ketakutan berbicara muncul 

karena ada sebuah program dalam PIKIRAN 

yang sudah tersimpan. Ketika dengan mas G 

tadi, seperti biasa yang saya lakukan ke klien  

T 
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lainnya, saya mengajak mengobrol santai untuk 

mengenal apa yang ada dalam PIKIRANnya. 

Karena mas G ini kuliah di jurusan teknik 

elektro maka saya jadi lebih mudah untuk 

menyelami PIKIRANnya. Ketika saya 

mengobrol lebih dalam, terungkap peristiwa 

yang mengawali ketaktutan dan gagap dalam 

berbicara. 

Mas G ini mengungkapkan, “saya 

pernah setahun yang lalu bertanya ke seorang 

dosen, eh malah saya dianggap ngeyel, dan 

ngebantah dia, bahkan setelah itu kayaknya dia 

selalu menandai saya mas, sejak itu saya jadi 

takut untuk berbicara, sebab ya itu takut salah, 

jadi kalau ketemu dosen-dosen saya takut, 

bahkan saya merasa beda jauh dengan SMA 

dulu, kalau SMA bisa akrab dengan guru-guru. 

Tapi kalau kuliah jadi susah ketemu dosen mas” 

Nah, peristiwa ini lah yang menjadi penyebab 

ketakutan itu muncul, karena dimarahi dosen. 

Padahal mungkin maksud dosennya bukan 

memarahi,tapi mencoba menjelaskan dalam 

waktu singkat (ceritanya bela dosen nih, kan 

sesama dosen hehe). Memang kadang sebagai 

dosen, tidak punya banyak waktu di kampus, 

karena sudah menjadi rahasia umum kalau 

umumnya seornag dosen pasti banyak 

proyeknya di luar kampus (pengalaman pribadi), 

ngga semua sih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari pengalaman yang diakui oleh mas 

G itu, saya mencoba melakukan modifikasi 

pikirannya, saya ajak dia ngobrol lagi, saya coba 

berikan penyadaran kpd mas G ini, saya 

sadarkan dia bahwa semua itu karena 

PIKIRANnya, ketika 1jam saya memodifikasi 

pikirannya, sambil memasukkan program baru. 

Maka mas G ini, sudah mulai berbicara degan 

intonasi yang tenang dan lancar. 

Setiap bertemu dengan klien yang 

mengeluhkan GAGAP dan Takut berbicara 

selalu saya suruh coba untuk latihan presentasi 

setelah saya modifikasi pikirannya untuk 

melihat dan memastikan perubahan dalam 

dirinya. Kasus mas G ini, menjadi pelajaran bagi 

anda yang dosen atau guru, agar tidak mudah 

menunjukkan sikap yang marah atau sikap yang 

cuek kepada muridnya, sebab itu berdampak 

negatif kepada siswa atau mahasiwa anda. Ya 

tapi, kadang banyak juga dosen yang memang 

ingin terlihat “killer” dimata mahasiswanya. 

Kalau bisa mendidik dengan cara yang 

baik dan menyenangkan, ya sudah lakukan saja 

dengan cara-cara yang baik dan menyenangkan. 

Setuju? 
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Banyak orang mengenal nama Donald Trump sebagai pengusaha sukses yang memiliki 
banyak pengalaman. Julukannya ialah sebagai “Raja Real Estate” di Amerika Serikat. 
 

amanya semakin terkenal saat ia berhasil 
memenangkan pemilihan presiden 
Amerika Serikat walaupun ia dikenal 

sebagai tokoh yang kontroversial. Dia juga 
menjadi satu-satunya presiden yang berasal dari 
kalangan pengusaha dan juga dikenal sebagai 
presiden Amerika Serikat yang terkaya. Donald 
Trump alias Donald John Trump merupakan putra 
dari Fred Trump, seorang ahli pembangunan dan 
pemasaran Real Estate di kota New York. Donald 
Trump lahir di kota New York Amerika Serikat 
tanggal 14 Juni 1946. 

Beliau merupakan seorang pionir program 
pertelevisian dan juga wirausahawan sukses di 
Amerika Serikat. Donald Trump mempunyai tiga 
saudara yakni dua perempuan dan satu laki-laki. 
Maryanne Trump Barry ialah kakak pertama atau 
yang tertua ialah seorang hakim federal. The Kew-
Forest School di Forest Hills, Queens merupakan 
tempat sekolah Donald Trump, tapi pada waktu ia 
berusia 13 tahun sudah terjadi kekacauan disana 
akhirnya ia dikirim ke Akademi Militer New York. 

 

Orang tuanya berharap supaya Donald 
Trump dapat menjadi sosok seorang yang 
tangguh. Hal ini menjadi kenyataan, ia 
mendapatkan beberapa penghargaan akademis 
dan mampu menjadi kapten tim baseball di tahun 
1964. Selama dua tahun Donald John Trump 
kuliah di Universitas Fordham, setelah itu ia 
pindah ke Wharton School di Universitas 
Pennsylvania. Di tahun 1968 ia lulus dengan gelar 
sarjana ekonomi mengambil bidang konsentrasi 
keuangan, lalu ia bergabung ke perusahaan real 
estate ayahnya. 
 

Pengusaha Real Estate 
Donald Trump mengawali karirnya di 

perusahaan milik ayahnya The Trump 
Organization, penyewaan rumah kelas 
menengah. Proyek pertama yang dia tangani yaitu 
di Cincinnati Ohio untuk melakukan renovasi 
komplek apertemen Swifton Village. Trump 
Organization bisa meraih keuntungan sebesar 
US$ 6 juta setelah Donald Trump berhasil 
mengubah 1.200 unit komplek apertemen dengan 
menaikkan tarif 66% menjadi 100%. Sepanjang 
perjalanan karirnya Donald Trump juga sudah 
sukses mengembangkan bisnis propertinya untuk 
Javits Convention Center sampai membuat ia 
harus berurusan dengan pemerintah kota New 
York. 

Pada tahun 1977, ia menikah dengan 
wanita bernama Ivana Zelnickova tapi mereka 
bercerai pada tahun 1992. Dari pernikahannya itu, 
Donald Trump mempunyai tiga orang anak yang 
bernama Donald Jr, Ivanka dan Eric. 
Di tahun 1980 pada saat New York berusaha 
merenovasi Wollman Rink di Central Park , 
sebuah proyek yang ditargetkan selesai dalam 
kurun waktu 2,5 tahun dan sudah \ 

N 

Biografi 
Donal Trump 
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selesai.mengeluarkan dana sebesar US$ 12 juta 
tapi sampai tahun 1986 proyek belum juga. 

Lalu sebuah tawaran dari Donald Trump 
untuk menyelesaikan proyek itu diterima dan dia 
mampu menyelesaikan proyek tersebut dalam 
kurun waktu 6 bulan dengan dana hanya sebesar 
US$ 2,750,000. Dengan berjalannya waktu, 
sebagai dampak dari resesi di tahun 1990 Donald 
Trump mulai kesulitan membayar hutang-
hutangnya, dia dihadapkan masalah pembayaran 
pinjaman sebesar 1 miliar dolar untuk kasino 
ketiganya yakni Taj Mahal dengan bunga yang 
sangat tinggi. Di tahun 1991 bisnis Trump 
mengalami kemunduran. Dan dii akhir tahun 1992 
setelah tak mampu membayar hutangnya, salah 
satu usahanya yaitu Trump Plaza Hotel terpaksa 
merencanakan paket perlindungan dari 
kebangkrutan. Dalam isi rencana itu Donald 
Trump bersedia untuk memberikan saham dari 
Hotel mewah itu sebesar 49% kepada Citibank 
dan 5 penyandang dana lainnya. 

Pada tahun 1992, Donald Trump menikah 
dengan Marla Maples dan kemudian mempunyai 
satu orang anak yang bernama Tiffany. Donald 
Trump juga sudah kehilangan 900 juta dolar di 
tahun 1994 dari rekening pribadinya sendiri dan 
3,5 miliar dolar pada sektor bisnisnya. Menurut 
anggota Organisasi Trump, Donald Trump tak 
mengembalikan semua kepemilikan atas Real 
Estate. Tapi para pemilik akan memberikan 30% 
keuntungan apabila bangunan tersebut sudah 
terjual atau selesai dikembangkan. 

Selain perjalanan bisnisnya dibidang 
properti, di tahun 2004 Donald Trump juga 
mengembangkan karirnya dibidang pertelevisian. 
Donald Trump menjadi pembawa acara di NBC 
acara realitas serta produser eksekutif. 

 
 
 

 
 
Di tahun itu juga Donald Trump melamar 

seorang wanita yang bernama Melanija Kanvs 
dan kemudian menikah di tahun 2005, dari hasil 
pernikahannya tersebut, dia dikaruniai seorang 
anak laki-laki. 

Di tahun pertama, Donald Trump 
mendapat gaji sebesar 50.000 dolar per 
episodenya, semakin berjalan acara tersebut 
sukses, lalu ia mendapatkan bayaran sebesar 3 
juta dolar per episodenya. Bayaran yang 
diperolehnya pada saat itu merupakan bayaran 
tertinggi di bidang pertelevisian. Tahun demi 
tahun karirnya dibidang pertelevisian semakin 
berkembang pesat sampai pada tahun 2007 ia 
mendapat penghargaan atas program The 
Apprentice dengan menerima sebuah bintang di 
Hollywood Walk of Fame. 

Perjalanan karirnya yang sangat panjang 
didunia bisnis properti yang telah membangun 
berbagai gedung perkantoran, kasino, hotel, 
lapangan golf dan fasilitas bermerek lainnya di 
seluruh penjuru dunia. Sampai karirnya dibidang 
pertelevisian yang terus berkembang pesat 
hingga pada akhirnya Donald Trump juga masuk 
ke dalam dunia perpolitikan. 
 
 

Serikat Dari Pengusaha Lalu Menjadi 
Presiden Amerika  

Perjalanannya yang berkembang pesat, 
sampai pada tahun 2016 dia sudah berhasil 
memenangkan pilihan presiden Amerika Serikat 
yang ke-45. Donald Trump akan dilantik sebagai 
presiden Amerika Serikat yang ke 45 pada bulan 
Januari 2017. Dia merupakan presiden Amerika 
yang mempunyai nilai kekayaan paling banyak. 
Dia berhasil mengalahkan calon dari partai 
Demokrat yakni Hillary Clinton. Menurut majalah 
forbes tahun 2016, nilai kekayaan Donald Trump 
ketika menjadi presiden sekitar 3,7 miliar dolar 
atau sekitar 49,3 triliun rupiah. 
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untuk pensiun lebih dini dari militer ketika 
dipercaya menjabat sebagai Menteri 
Pertambangan dan Energi pada pemerintahan 
Presiden KH Abdurrahman Wahid. 

Tak lama kemudian, SBY pun terpaksa 
meninggalkan posisinya sebagai Mentamben 
karena Gus Dur memintanya menjabat 
Menkopolsoskam. Pada tanggal 10 Agustus 
2001, Presiden Megawati mempercayai dan 
melantiknya menjadi Menko Polkam Kabinet 
Gotong-Royong. Tetapi pada 11 Maret 2004, 
beliau memilih mengundurkan diri dari jabatan 
Menko Polkam. Langkah pengunduran diri ini 
membuatnya lebih leluasa menjalankan hak 
politik. Yang kemudian mengantarkannya ke kursi 
puncak kepemimpinan nasional setelah 
mendirikan partai Demokrat pada tahun 2001. 

 
 

Biodata Donald Trump 
 

 
Nama :Donald John Trump 
Lahirr : 14 Juni 1946 di New York (Amerika 
Serikat) 
Orang Tua Donald Trump : 
Fred Trump 
Mary Anne Trump 
Istri Donald Trump : 
Ivana Zelníčková (n. 1977 – cerai 1991) 
Marla Maples (n.1993 – cerai 1999) 
Melania Knauss (n. 2005) 
Anak Donald Trump : 
Donald Jr 
Ivanka 
Eric 
Tiffany 
Barron 
Almamater : 
Universitas Fordham 
Universitas Pennsylvania (BS) 
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atu hal yang pasti Anda hadapi dalam 

kehidupan adalah perubahan. Anda 

tidak bisa menghindari perubahan dan 

semakin menolak Anda akan semakin 

merasakan kesulitan. Perubahan menjadi 

sebuah tantangan yang bisa membuat Anda 

mampu menjalani hidup dengan lebih baik dari 

sebelumnya. Pada pembahasan kali ini, kami 

akan mencoba untuk menjelaskan kepada 

Anda semua tentang 5 hal yang bisa dilakukan 

untuk mengubah hidup menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. 

 

Jalani 5 Hal Ini untuk Mengubah Hidup 

Menjadi Lebih Baik 

 

1. Buat Sebuah Impian yang Ingin 

Dicapai 

 
5 Alasan Kenapa Pebisnis Pemula Sering 

Mengalami Kegagalan Saat masih anak-anak, 

Anda pasti seringkali melamun dan 

memimpikan apa yang akan terjadi saat telah 

tumbuh dewasa. Saat itu, Anda selalu percaya 

bahwa segala sesuatu sangat mungkin untuk 

terjadi. Hanya saja, saat telah tumbuh dewasa,  

Anda mulai kehilangan kemampuan untuk 

bermimpi. Anda tidak banyak bermimpi  

karena merasa bahwa mencapai impian adalah 

hal yang mutahil. Mulai saat ini Anda bisa 

membuat impian yang ingin dicapai di masa 

depan. Catat impian tersebut di sebuah papan 

agar tujuan tetap hidup. Mimpi akan menjadi 

nyata, saat Anda percaya pada kemungkinan 

tercapainya mimpi tersebut. 

 

2. Tentukan Gol Agar Bisa Mencapai 

Impian 

 
Ingin Liburan Hemat Ikuti 5 Tips Jitu 

Berikut Ini! - Copy link4 Langkah Mengubah 

Karir Tanpa Harus Kembali ke Universitas,  

Tertarik Mencoba? 

Jika telah mengetahui apa yang 

diinginkan di masa depan, maka Anda perlu 

mengambil tindakan dan mulai menetapkan 

tujuan jangka panjang, menengah, dan tujuan 

jangka pendek. 

 

3. Keluar dari Zona Nyaman Anda 
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5 Alasan Kenapa Anda Harus Senantiasa 

Mengembangkan Diri. Setiap orang pasti 

memiliki rasa takut akan sesuatu hal dan inilah 

yang harus Anda hadapi. Misalnya saja, Anda 

takut berbicara di depan banyak orang. 

Padahal berbicara di depan umum bisa 

dilakukan oleh siapa saja yang bersedia 

mengatasi rasa takutnya. Buatlah sebuah daftar 

tentang berbagai hal yang menakutkan dan 

ingin Anda lakukan. Jangan pernah berhenti 

melakukan hal-hal yang menakutkan. Sebab, 

melawan rasa takut akan memberikan 

kepuasan dan peningkatan di dalam diri Anda 

sendiri.   

 

4. Hadapi Rasa Takut 

 
Sangat mudah untuk mengabaikan rasa 

takut dan mengharapkan perasaan tersebut 

pergi. Hanya saja, cara seperti ini tidaklah 

efektif untuk dilakukan. Jika ingin mengubah 

hidup menjadi lebih baik, maka belajarlah 

untuk menguasai rasa takut sampai perasaan 

takut tersebut tidak lagi menyelimuti Anda. 

Ketakutan adalah pikiran yang tidak nyata, 

tetapi kita mempercayai bahwa itu benar 

adanya. Perasaan takut dalam hidup akan 

menghalangi Anda untuk menjalani hidup 

sepenuhnya. Saat Anda berani menghadapi 

rasa takut, maka Anda telah memilih untuk 

mengubah hidup menjadi lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Meningkatkan Pengalaman Anda 

dengan Terus Belajar 

 
7 Alasan Mengapa Banyak Orang Gagal, 

Jadilah Seorang Pemenang! 

Setiap kali Anda mempelajari sesuatu hal yang 

baru, maka Anda akan mendapatkan lebih 

banyak pengetahuan dan pada akhirnya akan 

lebih percaya diri. Belajar akan membantu 

Anda untuk lebih mudah beradaptasi dan 

fleksibel terhadap situasi yang baru. Belajar 

juga akan mendorong untuk menjadi lebih 

kreatif dalam pemikiran. Ada banyak cara 

yang bisa Anda lakukan untuk terus belajar 

dan meningkatkan pengetahuan. Salah satu 

cara sederhana yang bisa dilakukan adalah 

dengan membaca buku yang berkualitas. Atau 

Anda juga bisa mengikuti pendidikan dan 

pelatihan yang disediakan oleh berbagai 

lembaga yang kompeten di bidangnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Motivasi 
 

Edisi Oktober 2019 | Kekuatan Sugesti  
 

 29 



 

 

 
 



 

 

  
 
 

  

 | Sugesti  dalam Gambar 
 

Edisi Oktober 2019 | Kekuatan Sugesti  
 

 31 



 

 



 

 

  
 

 
alam suatu penelitian yang dilakukan oleh para profesor di USA, ada 2 ekor monyet 
yang dimasukkan ke dalam satu ruangan kosong secara bersama-2. Kita sebut 
saja monyet tersebut Monyet A dan B. Di dalam ruangan tersebut terdapat sebuah 

tiang, dan diatas tiang tersebut nampak beberapa pisang yang sudah matang. Apa yang 
akan dilakukan oleh 2 monyet tersebut menurut anda ? 

Setelah membiasakan diri dengan keadaan lingkungan di dalam ruangan tersebut, 
mereka mulai mencoba meraih pisang-2 tersebut. Monyet A yang mula-2 mencoba 
mendaki tiang. Begitu monyet A berada di tengah tiang, sang profesor menyemprotkan air 
kepadanya, sehingga terpleset dan jatuh. Monyet A mencoba lagi, dan disemprot, jatuh 
lagi, demikian berkali-2 sampai akhirnya monyet A menyerah. Giliran berikutnya monyet 
B yang mencoba, mengalami kejadian serupa, dan akhirnya menyerah pula. 

 
Berikutnya ke dalam ruangan dimasukkan monyet C. Yang menarik adalah, para 

profesor tidak akan lagi menyemprot para monyet jika mereka naik. Begitu si monyet C 
mulai menyentuh tiang, dia langsung ditarik oleh monyet A dan B. Mereka berusaha 
mencegah, agar monyet C tidak mengalami `kesialan’ seperti mereka. Karena dicegah 
terus dan diberi nasehat tentang bahayanya bila mencoba memanjat keatas, monyet C 
akhirnya takut juga dan tidak pernah memanjat lagi. 
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Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh para profesor adalah mengeluarkan 

monyet A dan B, serta memasukkan monyet D dan E. Sama seperti monyet-2 
sebelumnya, monyet D dan E juga tertarik dengan pisang diatas tiang dan mencoba 
memanjatnya. Monyet C secara spontan langsung mencegah keduanya agar tidak naik. 
“Hai, mengapa kami tidak boleh naik ?” protes keduanya”. 

 
. Ada teman-2 yang memberitahu saya, bahwa naik ke atas itu berbahaya. Saya 

juga tidak tahu, ada apa di atas, tapi lebih baik cari aman saja, jangan keatas deh” jelas 
monyet C. Monyet D percaya dan tidak berani naik, tapi tidak demikian dengan monyet E 
yang memang bandel. “Saya ingin tahu, bahaya seperti apa sih, yang ada di atas … Dan 
kalau ada bahaya, masak iya saya tidak bisa menghindarinya ?” tegas monyet E. 
Walaupun sudah dicegah oleh monyet C dan D, monyet E nekad naik. Dan karena 
memang sudah tidak disemprot lagi, monyet E bisa meraih pisang yang d iinginkannya. 

 

Renungan 
================== 
Manakah diantara karakter diatas yang menggambarkan tingkah laku anda saat ini ? 
Karakter A dan B adalah orang yang pernah melakukan sesuatu, dan gagal. Karena itu 
mereka kapok, tidak akan mengulanginya lagi, dan berusaha mengajarkan ke orang lain 
tentang kegagalan tersebut. Mereka tidak ingin orang lain juga gagal seperti mereka. 
Karakter C dan D, adalah orang yang menerima petunjuk dari orang lain, hal-2 apa yang 
tidak boleh dilakukan, dan mereka mematuhinya tanpa berani mencobanya sendiri. 
Karakter E adalah type orang yang tidak mudah percaya dengan sesuatu, sebelum 
mereka mencobanya sendiri. Mereka juga berani menentang arus dan menanggung 
resiko asalkan bisa mencapai keinginan mereka. 

Pisang dalam cerita diatas menggambarkan impian kita. Setiap orang dalam hidup 
ini mempunyai impian yang tinggi tentang masa depannya. Namun sayangnya, banyak 
sekali hal-hal yang terjadi di sekitar kita, yang menyebabkan impian kita terkubur. Orang-
2 dengan karakter ABCD akan mengatakan kepada kita hal-2 seperti ini”,Sudahlah, 
jangan melakukan pekerjaan yang sia-2 seperti itu. Percuma. Saya dulu sudah pernah 
melakukannya berkali-2 dan gagal. Sebagai seorang teman yang baik, saya tidak mau 
kamu gagal seperti saya” atau mungkin kalimat “Kamu mau gagal kayak si X … lebih baik  
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lakukan sesuatu yang pasti-pasti saja deh”. Bukankah hal-2 seperti itu yang sering kita 
dengar sehari-2 ? 
Orang dengan karakter E akan selalu berpikir optimis dalam menjalankan sesuatu. 
“Kalaupun orang lain gagal melakukan sesuatu, belum tentu saya juga akan gagal” adalah 
kekuatan yang selalu memompa motivasinya. 
Dan kegagalan orang lain dapat dipelajari dan dijadikan batu loncatan untuk melangkah 
lebih baik, bukannya dijadikan suatu ketakutan. 
Nah, saya akan memberikan satu ilustrasi lagi. Saya akan membawa anda ke tahun 70-
an. Apa yang akan anda lakukan, bila suatu hari ada seorang mahasiswa bercelana jeans, 
kacamata tebal, bertampang culun, bajunya lusuh, datang menemui anda dan berkata 
“Saya punya suatu produk yang bagus, tapi saya tidak punya modal. Mau gak pinjamin 
saya modal 100 dollar ? Kalau produk ini sukses, kita berdua bakal jadi orang paling kaya 
di dunia lho”. 
Hampir semua akan menghina dan mentertawakan mahasiswa tsb, bahkan mungkin 
menganggapnya gila. 
Berapa orang yang akan menjawab “Wow, bagus sekali, coba jelaskan apa rencana anda, 
agar kita bisa sama-2 kaya ?” Mungkin satu orang diantara sejuta, mungkin juga tidak ada. 
Bagaimana kalau saya katakan bahwa mahasiswa tersebut adalah Bill Gates, yang kini 
sudah mencapai impiannya menjadi orang terkaya di dunia ? 
Bukankah itu dulu yang dilakukan Bill Gates pada awal karirnya . Dikelilingi orang type 
ABCD, ditolak, dilecehkan, dan berbagai macam hinaan lainnya. Untungnya, Bill Gates 
termasuk orang dengan karakter E. Dan dengan pengorbanan dan kerja keras, dia 
berhasil meraih impiannya. 
” Jangan biarkan orang lain membunuh impian anda. Maju terus, hadapi semua rintangan 
dan raih impian anda. 
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endaraan sepeda motor sekarang sudah 

menajadi alat transportasi roda dua yang 

paling banyak dipakai didunia saat ini. 

Jika melihat asal usul sejarahnya kamu 

tahu tidak bagaimana asal dari kendaraan sepeda 

motor? pasti kamu tidak tahu kan.. :D. Untuk itu 

mimin websejarah akan menceritakan bagaimana 

adanya sepeda motor itu. Sepeda motor pertama di 

dunia lahir di Jerman. Adalah Gottlieb Daimler dan 

mitranya, Wilhelm Maybach, dua pakar mesin 

empat langkah Jerman, yang menciptakan sepeda 

motor pertama di dunia. 

Pada tahun 1885, Daimler memasangkan 

mesin empat langkah berukuran kecil pada sebuah 

sepeda kayu. Mesin diletakkan di tengah (di antara 

roda depan dan belakang) dan dihubungkan dengan 

rantai ke roda belakang.  

Sepeda kayu bermesin itu diberi nama Reitwagen 

(riding car) dan merupakan sepeda motor pertama 

di dunia. Maybach mencoba Reitwagen sejauh 3 

kilometer di sepanjang Sungai Neckar, dari 

Cannstatt ke Untertürkheim, dengan kecepatan 12 

kilometer per jam. Pada waktu itu, Reitwagen tidak 

dijual untuk umum. Pemasangan  
 

mesin pada sepeda kayu itu merupakan rangkaian 

dari percobaan yang dilakukan oleh Daimler dan 

Maybach, sebelum memasang mesin empat langkah 

pada kereta kuda, yang menjadi cikal bakal lahirnya 

mobil. 

Tahun 1893, sepeda motor pertama yang 

dijual untuk umum dibuat oleh pabrik sepeda motor 

Hildebrand und Wolfmüller di Muenchen, Jerman. 

Sepeda motor ini tidak menggunakan rantai. Roda 

belakang digerakkan langsung oleh kruk as 

(crankshaft). Sepeda motor inilah yang dimiliki oleh 

John C Potter, masinis pertama pabrik gula 

Oemboel, Probolinggo, Jawa Timur, tahun 1893. Ia 

memesan sendiri sepeda motor itu langsung ke 

pabriknya di Muenchen. John Potter tercatat sebagai 

orang pertama yang memiliki sepeda motor di 

Indonesia, yang pada waktu masih berada di bawah 

pendudukan Belanda, dan bernama Hindia Belanda 

(Nederlands Indie). 

Sepeda motor pertama kali masuk ke 

Amerika Serikat pada tahun 1895 ketika seorang 

pemain sirkus asal Perancis membawanya ke New 

York. Disebut-sebut, pada tahun yang sama, 

seorang penemu Amerika Serikat, EJ Pennington, 
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di Milwaukee, mendemonstrasikan sepeda motor 
yang didesain sendiri. Pennington menyebutkan, 

sepeda motor yang dia desain itu dapat dipacu 

dengan kecepatan 93 kilometer per jam, dan ia 

dianggap sebagai orang pertama yang 

memperkenalkan istilah motorcycle (sepeda motor). 

 

Produsen terbesar 
Tahun 1895, perusahaan pembuat sepeda 

Inggris, Triumph, memutuskan untuk juga membuat 

sepeda motor. Untuk itu, Triumph membeli sepeda 

motor Hildebrand und Wolfmüller dan mempelajari 

bagaimana membuatnya. Empat tahun sesudahnya, 

1902, perusahaan itu memproduksi sepeda 

motornya yang pertama, yang menggunakan mesin 

Minerva buatan Belgia. Pada tahun 1905, Triumph 

memproduksi sepeda motor secara utuh sendiri, 

yang menyandang mesin berkekuatan 3 PK dan 

kecepatan maksimumnya 72 kilometer per jam. 

 

 
 
Tahun 1903, William S Harley dan 

sahabatnya, Arthur Davidson, memproduksi sepeda 

motor di Milwaukee, Amerika Serikat, dan 

menamakan sepeda motor itu Harley Davidson. 

Tahun 1904, perusahaan Amerika Serikat lain, 

Indian Motorcycle Manufacturing Company, yang 

berlokasi di Springfield, Massachusetts, muncul 

dengan sepeda motor Indian Single.Sama seperti 

Triumph, tahun 1906, perusahaan Inggris lain, BSA, 

yang merupakan singkatan dari Birmingham Small 

Arms, memproduksi sepeda motor dengan 

menggunakan mesin Minerva, sebelum membuat 

mesin dengan kapasitas 350 cc, 500 cc, dan 595 cc 

sendiri. 

 

 

 

 

 

Sampai Perang Dunia I (1914-1918), Indian 

Motorcycle Manufacturing Company merupakan 

pabrik sepeda motor dengan produksi yang terbesar 

di dunia. Setelah Perang Dunia I, posisinya diambil  

alih oleh Harley Davidson sampai tahun 1928, 

ketika posisinya diambil alih oleh DKW (Jerman). 

Indian Motorcycle Manufacturing Company tutup 

pada tahun 1953 dan merek Indian diambil alih oleh 

Royal Enfield. 

Pada tahun 1921, sepeda motor BMW hadir 

dengan konfigurasi mesin 2 silinder horizontal 

berlawanan (boxer) yang ditempatkan dalam rumah 

mesin tunggal yang terbuat dari aluminium. BMW 

menggerakkan roda belakang dengan koppel (shaft 

drive). Pada tahun 1930-an ada sekitar 80 merek 

sepeda motor di Inggris, di antaranya Norton, 

Triumph, AJS, dan merek-merek lainnya yang tidak 

begitu terkenal, seperti New Gerrard, NUT, SOS, 

Chell, dan Whitwood. Perkembangan sepeda motor 

di Eropa, antara lain, juga dipicu oleh Perang Dunia 

II (1939-1945), di mana sepeda motor pun dibuat 

untuk keperluan militer. Dan, pada masa itu, BSA 

membuat 126.000 unit sepeda motor M20 untuk 

Angkatan Bersenjata Inggris. 

Seusai Perang Dunia II, tahun 1946, 

desainer Italia, Piaggio, memperkenalkan skuter 

Vespa dan langsung menarik perhatian dunia. Pada 

tahun 1946 itu juga, perusahaan pembuat 

perlengkapan radio Italia, Ducati, membuat mesin 

50 cc, Cucciolo, yang dipasangkan pada sepeda 

motor. Kapasitas Cucciolo pun kemudian 

diperbanyak, mulai dari 60, 65, 98, sampai 125 cc. 

Pada tahun 1949, Honda memproduksi 

sepeda motor Dream atau Model D, yang 

menyandang mesin dua langkah dengan kapasitas 

98 cc. Namun, suara mesin dua langkah yang berisik 

dan asap yang berbau tajam yang keluar dari knalpot 

membuat Honda mengembangkan mesin empat 

langkah. Tiga tahun kemudian, 1951, Honda 

memproduksi sepeda motor yang menyandang 

mesin empat langkah, Dream E, dengan kapasitas 

146 cc. 

Tahun 1951, BSA Group (Inggris) membeli 

Triumph Motorcycles dan menjadi produsen sepeda 

motor terbesar di dunia. Kedudukan BSA diambil 

alih oleh NSU (Jerman) tahun 1955. Namun, sejak 

tahun 1970-an hingga kini, Honda tercatat sebagai 

produsen sepeda motor terbesar di dunia. 
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Tahun 1952, Honda memproduksi sepeda 

motor bebek yang dikenal dengan nama cub. Sepeda 

motor jenis bebek ini sangat populer sehingga 

modelnya pun ditiru oleh perusahaan pembuat 

sepeda motor asal Jepang lainnya, seperti Kawasaki, 

Yamaha, dan Suzuki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pada tahun 1955, Suzuki memproduksi 

sepeda motor yang menyandang mesin berkapasitas 

125 cc, empat langkah, dan 1 silinder. Namun, 10 

tahun kemudian, Suzuki juga merambah ke mesin 

dua langkah, yang merupakan spesialisasinya. 

Tahun 1955, Yamaha memproduksi YA-1, sepeda 

motor yang menyandang mesin dua langkah dengan 

kapasitas 125 cc. Pada tahun 1970, 15 tahun 

sesudahnya, diproduksi Yamaha XS-1 yang 

menyandang mesin empat langkah yang 

berkapasitas 650 cc, dalam konfigurasi V. 

Kawasaki muncul agak belakangan. 

Kawasaki baru memproduksi sepeda motornya 

yang pertama, B8, pada tahun 1961. Sepeda motor 

keluaran Kawasaki itu menyandang mesin dua 

langkah dengan kapasitas 125 cc. Pada tahun 1973 

atau 12 tahun sesudahnya, Kawasaki memproduksi 

Kawasaki Z1, yang menyandang mesin empat 

langkah dengan kapasitas 900 cc. Sosok yang 

menarik, mesin yang andal dan mudah dirawat, 

serta harga yang bersaing membuat sepeda motor 

asal Jepang, yakni Honda, Suzuki, Yamaha, dan 

Kawasaki, sangat populer dan sampai kini 

mendominasi pasar sepeda motor dunia.  

 

 

Namun, nama-nama Harley Davidson 

tetaplah merupakan sepeda motor yang populer, 

terutama di Amerika Serikat. Demikian juga dengan 

BMW, Triumph, dan Ducati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahun 2006, perusahaan Belanda, EVA 

Products BV Holland, mengumumkan kehadiran 

sepeda motor bermesin diesel komersialnya yang 

pertama, Track T-800CDI. Sepeda motor itu 

menyandang mesin diesel 800 cc, 3 silinder, buatan 

Daimler. Bagaimanapun, perusahaan-perusahaan 

pembuat sepeda motor lain, termasuk Royal 

Enfield, juga memproduksi sepeda motor bermesin 

diesel, paling tidak sejak tahun 1965. 
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| Curshat Pikiran 

Curhat Pikiran 

Pertanyaan : 

Assalamualaikum mas firman, saya senang membaca majalah sugesti, menonton 

youtube juga. Saya menyesal kenapa tidak ikut AMC, saya bulan lalu ada uang 5juta, 

lalu saya ikutkan bisnis. Eh sampai sekarang ternyata hilang mas. Kenapa bisa begitu 

ya, padahal saya yakin bisnis itu bagus. 

Irda-Sukabumi 

 

Jawaban : 

Terima kasih mbk irda udah setia membaca majalah sugesti dan juga menonton cahaya 

kehidupan, Menyesal itu sebenarnya tidak perlu dilakukan, karena setiap kejadian 

sebenarnya ya hasil keinginan sendiri. Yang harus dilakukan adalah bersyukur dan 

mengubah pikiran mbak irda. 

AMC adalah panduan untuk mengenali, mengontrol dan memaksimalkan pikiran. 

Sehingga seharusnya sebelum menjalankan bisnis harus memahami dulu AMC, karena 

percuma saja menjalankan bisnis jika pikirannya masih berisi program yang miskin. 

Tidak penting apa bisnisnya, yang penting adalah pikirannya 
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Pertanyaan : 

Saya seorang ibu dari bekasi, pekerjaan saya rumah tangga. Yang mau saya tanyakan 

ke mas firman. Dengan kondisi saya seperti ini, apakah bisa saya menjadi kaya tanpa 

mengandalkan uang dari suami? mohon jawabannya 

Wati-Bekasi 

 

Jawaban: 

Ibu wati di bekasi, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih juga sudah 

menjadi pembaca setia majalah sugesti. Untuk menjawab pertanyaan ibu, sebenarnya 

mudah saja. Coba ibu membuka diri, melihat sekitar ibu, lihat di media sosial, tentu 

banyak dijumpai ibu rumah tangga yang hebat memiliki banyak bisnis, memiliki uang 

banyak juga. Padahal basic mereka adalah ibu rumah tangga. Tidak ada yang salah 

dengan ibu rumah tangga, yang salah ada dalam pikiran ibu. 

Coba ibu bergaul dengan teman-teman ibu yang kaya, masuklah ke lingkungan ibu 

rumah tangga yang kaya. Lihat mereka, belajar dari mereka. Dunia itu luas bu, bukan 

hanya seluar rumah ibu saja. Semangat ya 

 

Pertanyaan : 

mas firman yang cerdas, saya mau nanya masalah hutang. Kenapa ya hidup saya ini 

seperti tidak pernah lepas dari hutang. Hutang satu ditutup dengan hutang yang lain, 

saya seperti berputar saja dilingkaran hutang. Suami saya padahal sebagai PNS. 

sulastri-martapura 

 

Jawaban : 

Terimakasih mbak sulastri atas pertanyaannya, apa yang mbak rasakan ini sepertinya 

juga dirasakan oleh banyak orang lainnya. Bukan hanya mbak, karena banyak orang 

itu berpikirnya "mana mungkin bisa memiliki mobil jika tidak berhutang", "mana 

mungkin bisa memiliki rumah jika tidak nyicil". Akibatnya hutang-hutang yang datang 

dan menumpuk, sementara kran penghasilan tidak diperbesar. Inilah yang membuat 

keuangan keluarga menjadi kacau, ketika jumlah hutang lebih besar dari penghasilan.  

Coba sekarang bicara dengan suami, mencari solusi untuk itu. Mbak bisa membaca 

kitab 101 sugesti untuk mengubah isi pikiran mbak dari yang terlilit hutang menjadi 

kaya raya 
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