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| Redaksi

Hutang itu Bisa Menjadi Ringan

Asal Paham Bagaimana
Mengelola Pikiran
alam “kesibukan” memberikan
kelas amc online yang Se-tiap
hari. Saya tetap berbagi untuk
menulis di blog ini. Tema majalah
sugesti kali ini membahas tentang
hutang, untuk menjawab beberapa sms
yang masuk ke handphone saya 2 hari
ini. “pak firman, saya memiliki hutang
yang menjerat hidup saya bagaimana
solusinya”, “hutang saya 100juta
rasanya susah terbayar”, “berikan saya
doa yang mujarab untuk cepat
membayar hutang saya pak firman”,
“besok saya harus membayar hutang
lalu apa yang harus saya lakukan
sekarang”. Apakah anda juga memiliki
“persoalan” yang sama?

D

Maaf, saya tidak bisa membalas
panjang dan lebar jika melalui sms,
whatsapp . Jadi saya coba ulas melalui

majalah sugesti edisi bulan juli ini.
Hutang, bagi sebagian besar orang
dianggap sesuatu yang menakutkan,
sesuatu yang memberatkan. Tapi coba
anda perhatikan bagi pengusahapengusaha besar yang setiap hari
membuat hutang baru demi kelancaran
bisnisnya, mereka begitu antusias
untuk berhutang, padahal hutang
mereka lebih besar daripada hutang
anda. Tetapi kenapa mereka masih
bisa tersenyum, masih bisa jalan-jalan,
masih bisa berbahagia? Sementara
anda, merasa hutangnya berat jadi
stress, lalu terjerat dengan hutang
akibatnya malah hidup menderita.
Objeknya sama, yaitu hutang,
tetapi kenapa pada kenyataannya ada
orang yang dengan senyum-senyum
bisa menikmatinya sedangkan ada
yang dengan cemberut melihat tagihan
hutangnya.
Dimana
letak
perbedaannya?
Yup,
dari
pola
berpikirnya, dari cara berpikirnya atau
bahasa
kerennya
dari
cara
memandang hutang itu. Jika anda
memandang hutang itu sebagai
sesuatu yang berat maka itulah yang
akan menjadi nyata dalam kehidupan
anda, tapi sebaliknya jika anda
memandang hutang itu sebagai
sesuatu yang menguntungkan maka
pasti hutang anda membuat kualitas
hidup anda meningkat.
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| Redaksi
Anda bisa membaca majalah
sugesti edisi bulan juli 2020 ini untuk
membuka pikiran anda tentang Hutang,
Baca perlahan artikel di majalah
sugesti edisi kali ini supaya hutang
anda bisa Cepat terlunasi. Anda bisa
belajar AMC yang hanya 3juta untuk
membuat semua hidup berubah
termasuk hutang anda.

Selamat
mendowload
dan
membaca majalah sugesti edisi bulan
juli 2020 ya
Salam,
Firman Pratama
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| Catatan Kecil

3 Tips untuk Membuat
Hutang Anda Lunas dengan Ajaib

M

emiliki hutang itu terkadang membuat
seseorang menjadi bingung, stres dan bisa
membuat sakit. Sehingga banyak orang
tergesa-gesa untuk mencari tips untuk membuat
hutang lunas dengan ajaib. Hutang satu orang dengan
orang yang lain secara angka pasti berbeda tetapi
sebenarnya yang membuat hutang itu terasa berat
sesungguhnya bukan angkanya tapi pikiran kita
sendiri.

Karena pikiran yang dipenuhi logika-logika
was-was, takut tidak bisa bayar dan sejenisnya.
Logika -logika ini yang menghantui sehingga selalu
muncul di pikiran. Mau tidur ingat hutang, bangun
tidur juga ingat lagi hutangnya. Efeknya anda
menarik ketakutan terus, dan hutang juga tidak lunas.
Coba teruskan membaca artikel kali ini ya supaya
membuat hutang anda lunas dengan ajaib.
Saya juga pernah mengalami memiliki
hutang dengan kondisi yang berat. Dulu waktu saya
masih kuliah di stttelkom bandung. Waktu itu saya
tidak ada orang yang bisa saya minta bantu tolong,
ke orang tua juga tidak mungkin. Akhirnya coba
coba selesaikan dengan “cara saya sendiri”.
Alhamdulillah ada jalan yang bisa membuat saya
menyelesaikan hutang yang sebenarnya bukan
masuk ke saya uangnya, tapi karena teman-teman
mahasiswa tahunya saya maka ya sudah terkesannya
saya yang menikmati uangnya.
Apa yang saya lakukan waktu itu kemudian
menjadi ilmu yang saya terus ulangi ketika memiliki
hutang dan ajaibnya hutang-hutang menjadi ringan
rasanya dan bisa lunas dengan lebih cepat.
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Saya ringkas ada 3 tips untuk membuat
hutang anda lunas dengan ajaib. Apa saja 3 tips
itu?

Pertama, Ubah Persepsi
“Hutang itu Berat”

tentang

Ini adalah langkah awal yang harus diubah
di pikiran kita. Yang membuat berat itu bukan
jumlah hutangnya. Hutang 10 juta, hutang 100
juta, hutang 1M sebenarnya sama saja.

Buktinya ada kan orang yang hutanya 100
juta tapi masih bisa tertawa bahagia. Tapi
sebaliknya ada orang yang hutangnya hanya 1 juta
tapi stresnya, bingungnya melebihi orang yang
memiliki hutang 100 juta. Apa penyebabnya?
Semua karena persepsi di pikirannya sendiri.
Orang yang hutang 100 juta dia memiliki persepsi
bahwa hutang senilai itu adalah “kecil”, maka dia
pun menjalaninya dengan ringan. Dan efeknya
dia bisa cepat melunasinya. Sementara ada orang
yang berhutang juga 100 juta tapi menganggap
nilai sejumlah itu adalah besar maka jadinya
berat.

Berpikirlah besar tentang diri anda dan
berpikirlah kecil kepada hutang anda.

| Kekuatan Sugesti
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Kedua, Terimalah Semua Peluang yang
Hadir ke Hadapan Anda
Jangan mengatakan Tuhan tidak memberikan
rejeki atau tidak memberikan jalan kepada anda.
Karena sesungguhnya tuhan selalu memberikan kita
jalan peluang setiap saat.

Hanya mungkin anda saja yang menolak
peluang-peluang yang sudah Tuhan hadirkan
kedalam hidup anda. Misalnya, merasa tidak punya
bakat, merasa tidak punya pengalaman dan berbagai
alasan penolakan lainnya. Sehingga peluang yang
sudah Tuhan hadirkan menjadi sia-sia saja. Coba
mula sekarang, berani untuk menerima semua
peluang ya.

Artinya hindari mempunyai anggapan
bahwa hutang ini sebagai ujian, hutang ini sebagai
hukuman dan berbagai pikiran yang jelek lainnya
kepada Tuhan. Berprasangkalah bahwa Tuhan
memberikan ilmu besar, Tuhan sedang
menyiapkan level kekayaan lebih melalui hutang
ini. Dengan berprasangka baik maka pasti hutang
anda bisa lunas dengan ajaib.
Kerjakan 3 tips diatas dengan benar
supaya hutang anda tidak lagi “terasa” berat tetapi
menjadi ringan dan mudah
membayarnya.
Sehingga akhirnya hutang itu menjadi LUNAS
dengan ajaib.

Ketiga, Berprasangka baiklah secara
Penuh kepada Tuhan
Setelah 2 tips tadi maka yang terakhir harus
kita lakukan adalah berpikir yang baik-baik kepada
Tuhan. Berprasangka baiklah secara penuh kepada
Tuhan.
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3 Sugesti Ampuh Untuk Membuat

M

emiliki hutang dianggap sesuatu yang
lazim dimasyarakat kita, bahkan ada
ungkapan yang sering kita dengar “gimana
mau beli motor kalau ngga ngutang”, “anak
sekolah butuh biaya besar ya hutang dulu”. Bahkan
tadi dikampus saya “tanpa sengaja” mendengar
obrolan beberapa staf TU yang mengeluh tentang
hutangnya “aku gak bisa ngapa-ngapain, gajiku
habis buat bayar cicilan motor”. Bahkan tingkat
hutang masyarakat Indonesia bisa dibilang tinggi,
bisa dilihat dari maraknya pembayaran dengan
model cicilan menggunakan kartu kredit. Berhutang
itu yang wajar saja ketika memang tidak memiliki
dana tunai, biasanya yang muncul masalah ketika
sudah waktunya membayar, padahal yang
memutuskan berhutang awalnya kan anda sendiri.
Berarti yang membuat masalah adalah anda sendiri
gunakan sugesti hutang dan terapkan agar dirimu
dapat melunasi hutang.

Saya pernah menulis artikel tentang
masalah yang sebenarnya dibuat oleh diri kita
sendiri. Coba dibaca lagi ya artikel berikut ya :
Kalau Hal Ini Anda Lakukan, Pasti Semua Masalah
“Lenyap” dari Hidup Anda
Masalah apapun itu penyebabnya dari Pikiran
orang itu sendiri, ketika seseorang itu sudah bisa
mengenali, mengontrol dan memaksimalkan
Pikirannya maka pasti masalah itu jauh dari diri
seseorang. Termasuk dengan masalah Hutang,
Kondisi berhutang itu menjadi masalah jika
memang dibuat masalah, menjadi beban ketika
memang dibuat beban. Kenapa bisa seperti itu?
Coba perhatikan ya, yang memiliki hutang itu bukan
hanya anda saja, banyak orang juga berhutang,
bahkan para milyuner juga berhutang, tetapi karena
mereka “memandang” hutang itu sebagai sarana
memicu produktivitas maka mereka menjadi
semakin kaya. Tetapi jika memandang hutang
sebagai beban ya jadinya beban dan terasa berat.

Edisi Juli 2020

| Kekuatan Sugesti

07

| Kekuatan Diri
Semua bermula dari bagaimana cara kita
memandang tentang hutang itu. Kalau istilah saya
dalam AMC, semua tergantung dari persepsi anda,
ketika persepsi diubah maka otomatis semuanya
berubah. “Change Your Perception To Change
Your Life” itu tagline AMC (Alpha Mind Control)
sebagai solusi dalam mengubah sesuatu hal yang
dianggap masalah menjadi bukan masalah.
Menganggap hutang sebagai beban atau
menganggap hutang sebagai sarana produktivitas?
Itu tergantung bagaimana pikiran anda.

hutang-hutang saya menjadi mudah untuk saya
lunasi secepatnya”

Sugesti Kedua
“Meskipun hutang saya banyak, tapi saya
percaya Tuhan memiliki kekuatan lebih besar
dalam membantu saya menyelesaikan hutanghutang itu. Saya memiliki keyakinan bahwa hutang
ini membawa saya menuju kehidupan yang lebih
baik, saya menyadari bahwa dulu saya yang
memutuskan berhutang maka saya pasti memiliki
kemampuan melunasinya”

Sugesti Ketiga
“Ketika hutang ini saya anggap beban maka
memang terasa berat, tetapi ketika hutang ini saya
anggap sebagai sebuah produktivitas maka pasti
hutang ini cepat selesai. Saya percaya bahwa
solusi dari hutang ini sebentar lagi datang dalam
kehidupan saya sehingga bisa dengan mudah
melunasi hutang-hutang ini”

Untuk membantu anda dalam mengubah
persepsi tentang hutang supaya bisa segera
terlunasi maka anda bisa mengucapka 3 kalimat
sugesti dibawah ini dengan tenang dan
meresapinya ke dalam diri anda.

Sugesti Pertama

Sugesti-sugesti ini menjadi mudah terjadi
ketika anda menerapkan dengan sungguhsungguh dan meresapinya ke dalam diri. Oke,
silahkan dipraktekkan dan terus membaca majalah
kekuatan sugesti sebagai satu-satunya majalah
digital dengan sugesti positif bagi pembacanya.

“Hutang itu adalah sesuatu yang membantu
saya dalam mewujudkan semua impian saya.
Karena saya sudah terlanjur berhutang maka saya
percaya bahwa semua ini adalah kebaikan untuk
saya, sehingga saya percaya bahwa semua

08
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BISAKAH MENJADIKAN REKAMAN
HIPNOTIS SEBAGAI JAMINAN
KEJUJURAN?

S

eringkali
masih
banyak
kesalahpahaman dimasyarakat yang
menganggap bahwa proses Hipnosis
bisa membuat seseorang bicara jujur.
Biasanya saya mendapat pertanyaan seperti
itu, yaitu tentang hipnosis membuat
kejujuran dalam kasus rumah tangga,
seperti beberapa hari lalu, saya ingat ada
seorang suami yang menelepon saya, lalu
bertanya “pak firman, saya ada masalah
rumah tangga, saya merasa istri saya
selingkuh karena pernah saya membuka
sms yang isinya sayang-sayang, tapi istri
saya bilang kalau itu hanya iseng saja, saya
ingin menghipnotis istri saya agar dia jujur
sejauh mana hubungannya dengan lelaki
lain itu”. Pernah juga kasusnya sebaliknya,
yaitu seorang istri yang ingin mengetahui
kejujuran suaminya tentang rasa sayang
dan kemana uang dikeluarkan. Ya, tidak
jauh dari urusan rumah tangga. Apakah bisa
seperti itu?Persepsi di masyarakat yang
menganggap bahwa

Edisi Juli 2020

hipnotis bisa dijadikan sarana membuat
kejujuran adalah hasil dari tayangan tv,
dimana ada seseorang yang tampak tertidur,
tampak lho ya, bukan tidur beneran, orang
itu ditanya- tanya lalu menjawab yang
seolah-olah jujur. Dikatakan seolah-olah
jujur sebab tidak diketahui apa ukuran
jujurnya. Apakah karena berbeda bicara
ketika mata masih terbuka dan setelah mata
tertutup, lalu dianggap pernyataan yang
keluar dari orang yang tampak tidur itu
dianggap jujur? Tidak benar juga kan
seperti itu. Contohnya,ketika saya
ditanya,”makan apa tadi?”, ketika mata
masih terbuka saya bilang makan soto, tapi
ketika saya pejam mata, maka saya
mengatakan “makan sate”. Lalu yang mana
dianggap jujur? Yang soto, apa sate?
Tidak bisa kan dijadikan sebagai
jaminan bahwa yang jujur adalah saat saya
bicara sambil mata terpejam. Kecuali ada
rekaman cctv dimana saya makan tadi, baru
itu dijadikan sebagai bukti bahwa saya
makan apa. Banyak orang menganggap apa
yang ada di acara itu adalah sebuah bukti
kejujuran padahal kan hanya perbedaan
penyataan antara saat membuka mata
dengan memejamkan mata. Karena alasan
inilah, rekaman hipnotis tidak bisa
dijadikan alat bukti, dan tidak bisa
dijadikan jaminan kejujuran, apalagi di
KPK dan kepolisian, sama sekali tidak
dianggap.

| Kekuatan Sugesti
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Lalu, apakah bisa dengan hipnotis
seseorang
bicara
jujur?
kalau
pertanyaannya bisa atau tidak bisa, maka
saya sebagai pakar pikiran mengatakan
BISA, ya..dengan menghipnotis seseorang
bisa mengetahui seseorang itu jujur atau
tidak. Yang menjadi persoalan adalah
apakah orangnya bersedia atau tidak. Kalau
orangnya bersedia, maka pasti bisa untuk
mengetahui jujurnya, tapi kalau orangnya
menolak maka ya pasti ada sesuatu.
Saya teringat, pernah diminta
bantuan oleh salah satu perusahaan layanan
tv kabel di surabaya, mereka mengatakan
sering kehilangan perangkat dihari minggu,
dimana karyawan libur tapi ada beberapa
karyawan yang piket, nah semua karyawan
ini tidak ada yang mau mengaku. Dan
celakanya, belum ada cctv di gudang
perangkat. Saya diundang untuk melihat
siapa yang berbohong, saya gunakan
metode hipnosis versi saya untuk melihat
kejujuran orang-orang itu. Dari 3 orang
yang saya lakukan “hipnotis” meskipun
tidak tertidur, akhirnya saya sampai ke satu
kesimpulan ada 1 orang yang memang
mencuri, dan dengan sedikit “sugesti
mengharukan”, si pelaku ini mengaku
sambil menangis bahwa dia yang
mengambil perangkat tv kabel di gudang
dan dijual karena anaknya sedang sakit
sehingga butuh dana tambahan.

11

Jadi, kalau pertanyaannya apakah
bisa membuat jujur, maka saya jawab bisa.
Tapi, kalau anda bertanya apakah
JAMINAN untuk bicara jujur maka saya
jawab belum tentu, dan tidak bisa
menjamin. Yang bisa menjamin benar
kejujuran adalah perangkat deteksi
kebohongan.

Kekuatan Sugesti | Edisi Juli 2020
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Menagih Hutang melalui Instagram
Menjadi Tersangka

Coba Menggunakan
Telepati Pasti Aman
aya membaca sebuah berita yaitu Menagih
hutang melalui Instagram malah menjadi
tersangka dituntut penjara 2 tahun.
Peristiwa ini sebenarnya sudah sejak awal tahun
2020. Tetapi baru sidang penuntutan minggu
lalu. Sekarang kalau salah posting saja bisa
dengan mudahnya diadukan ya dengan tuduhan
pencemaran nama baik.

S

Menagih hutang memang pekerjaan yang
menggemaskan. Karena yang mau ditagih
biasanya suka menghindar dan memiliki banya
alasan. Padahal dulu waktu awal meminjam
baiknya bukan main, betul kan? Lucu memang
ketika melihat sikap orang-orang yang ketika
ingin meminjam uang, mengumbar janji. Tapi
begitu ditagih jadinya beribu alasan. Padahal itu
uang kita, dan kita niatnya membantu. Saya
sangat memahami jika mbak F ini merasa
kehabisan cara untuk menagih uangnya yang
katanya dipinjam itu. Akhirnya dipililah untuk
melakukan pengumuman publik melalui
instagram.

Tapi memang sih ketika menagih hutang
secara publik apalagi di Instagram yang bisa
dilihat banyak orang bisa menjadi penyebab
pencemaran nama baik. Jadi kasus ini juga
menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak mudah
menjelekkan orang lain dimedia sosial. Karena
ada undang-undang yang memang mengaturnya.
Tapi mungkin si mbak F ini sudah gemes ya
untuk menagih secara langsung hutangnya.

Menagih hutang itu sebenarnya adalah bagian
dari aktivitas untuk mempengaruhi orang lain.
Sehingga menagih hutang bisa juga dilakukan
dengan teknik ALPHA TELEPATI. Ada banyak
orang yang sudah menerapkan teknik Alpha
Telepati untuk menagih hutangnya dan berhasil.

Edisi Juli 2020
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Nanti saya tunjukkan beberapa bukti dari orangorang yang sudah menerapkan teknik Alpha
telepati untuk menagih hutang.

Apa manfaatnya menggunakan Alpha
Telepati untuk menagih hutang?
Pertama, Kita tidak perlu Capek Marah
Marah itu membutuhkan energi yang besar,
sehingga jika marah pasti merasa letih. Dan tidak
jarang berdampak kepada kesehatan anda. Lalu
apakah anda mau rela mengorbankan kesehatan
anda hanya untuk menagih hutang kepada orang
yang memang susah? Bukankah lebih baik anda
santai saja menggunakan alpha telepati. Kurangi
marah-marah ya hanya karena untuk menagih
hutang.

15

Kedua, Tidak ada Batasan Waktu
Dengan menggunakan Alpha telepati
terbukti bisa digunakan untuk menagih hutang
yang sudah lama. Bahkan ada seorang alumni
AMC yang menggunakan ALPHA TELEPATI
untuk hutang yang lebih dari 5 tahun yang lalu.
Efeknya apa? Berhasil, tanpa ditagih langsung
eh yang berhutang tiba-tiba datang untuk
membayar. Selama orang yang anda tagih itu
masih hidup maka pasti masih bisa ditagih
melakukan Alpha Telepati.
Ketiga, Aman dari Tuntutan Pencemaran
Nama Baik
Seandainya mbak F itu sudah mengenal
Alpha Telepati maka pasti tidak akan
mengambil keputusan untuk mempublikasikan
menagih hutang melalui instagram. Karena
dengan melakukan teknik Alpha telepati sudah
cukup untuk menagih hutangnya. Dengan Alpha
Telepati itu membuat orang yang berhutang itu
dengan sukarela untuk membayar hutangnya.
Jadi seolah tidak terpaksa. Tentu hubungan
secara manusia tetap baik. Tapi jika sudah
seperti kasus mbak F yang menagih hutang
melalui Instagram ini tentu membuat hubungan
antar 2 manusia bahkan 2 keluarga menjadi
buruk.

Kekuatan Sugesti | Edisi Juli 2020

| Alpha Telepati
Memiliki buku Alpha telepati adalah
investasi yang sangat bernilai untuk anda.
Bayangkan saja hanya dengan 500ribu saja sudah
bisa memiliki buku Alpha telepati. Pesan disini.
Kalau hutang anda nilainya jutaan atau puluhan
juta tentu nilai 500ribu ini menjadi sangat kecil
sekali bukan. Menjadi lebih lengkap jika anda

Edisi Juli 2020
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Pahami 5 Sugesti ini
Ketika Kondisimu Sedang Terjebak
Hutang yang Memberatkan

K

alimat sugesti ketika memiliki hutang
berat diperlukan oleh seseorang yang
sedang bingung, stres dan putus asa.
Bahkan karena putus asa sampai terjadi bunuh
diri, banyak kasus bunuh diri itu akibat terjebak
karena hutang, hal seperti ini bukan hanya di
Indonesia tapi juga di belahan dunia lainnya.
Kondisi hutang yang berat memang memerlukan
sugesti yang tepat dalam menghadapinya. Solusi
yang utama harus disiapkan ada dalam
memberikan sugesti positif dalam pikiran,
dengan pikiran yang jernih maka solusi untuk
hutang yang memberatkan pasti segera datang.
Supaya pikiran kita bekerja dengan baik dalam
memberikan solusi hutang maka diperlukan
sugesti-sugesti yang positif dan penuh solusi.
Ingat, semua kondisi yang terjadi dalam hidup
manusia itu sesungguhnya hasil sugesti di
pikirannya sendiri, termasuk hutang yang berat.

Artikel kali ini membahas tentang sugesti bagi
anda yang sedang terjebak hutang berat, karena
banyak pertanyaan yang masuk ke hape saya, ke
inbox fb saya tentang hutang ini. Saya
menyarankan untuk belajar AMC saja, agar bisa
bertatap muka dengan saya sehingga saya bisa
mudah membenahi pikiran anda yang membuat
anda menarik hutang berat itu. 5 sugesti yang
akan saya berikan ke anda adalah tips yang
sudah saya buktikan sendiri ketika dulu berada
dalam kondisi terjebak hutang berat. Ya, dulu
saya pernah berada dalam kondisi seperti itu,
dan itu masa saya kuliah, Anda bisa bayangkan
bagaimana kondisinya. Sedang kuliah tapi
dikejar hutang yang berat. Jadi saya tahu rasanya
kondisi seperti itu, sehingga saya bisa
membuatkan sugesti untuk anda.
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Keempat, Bersemangatlah. Coba genggam
tanganmu lalu munculkan lagi semangatmu.
Siapkan dirimu untuk segera menerima solusi.
Katakan kalimat sugesti ini : “Saya percaya
Tuhan itu Maha Pemberi Solusi, dan dengan
meningat-Nya maka saya pasti semangat
kembali untuk menerima solusi”

Saya harapkan, anda mau memahami
dan menerapkan 5 sugesti yang akan saya
jelaskan dibawah ini, jika ingin lebih jelas maka
anda bisa mempelajari AMC dengan mengikuti
kelasnya. agar anda memiliki “kekuatan baru”
dalam menghadapi kehidupan ini. Oh ya, anda
simak dulu video saya tentang melakukan
perubahan diri dengan cepat. Supaya anda
paham bahwa memang Pikiran adalah kunci
utama dalam hidup ini.

Kelima,
Pasrahkan
kepada
Tuhan,
berdoalah dengan sungguh-sungguh.
“Tuhan, aku percaya tidak ada kondisi yang Kau
berikan melebihi kemampuanku, tunjukkanlah
cahaya solusi dari hutang yang memberatkan ini,
Aku percaya Engkaulah sumber solusi dari
segala kondisi”

5 Sugesti yang harus anda pahami ketika
kondisimu sedang terjebak hutang yang
memberatkan adalah :
Pertama, Terima dulu Kondisi itu. Daripada
anda mengeluh, daripada anda ngomel-ngomel,
daripada anda mencari-cari kesalahan orang
apalagi menyalahkan Tuhan maka lebih baik
anda terima dulu kondisi seperti itu. Katakan
kalimat sugesti ini dengan sungguh-sungguh :
“Saya bahagia menerima hutang ini, dengan rasa
bahagia ini saya percaya pasti ada solusi”
Kedua, Hiruplah Udara Segar. Berikan udara
yang segar bagi kepala anda, keluarlah dari
rumah anda, keluarlah dari kamar anda. Sambil
menghirup udara segar, berpikirlah yang indahindah saja, berpikirlah yang nyaman saja.
Katakan kalimat sugesti ini : “Dengan segarnya
udara ini, saya percaya solusi terhadap hutang
ini pasti ada untuk saya”
Ketiga, Temui orang yang anda cintai. Saat
menemui mereka, genggam tangan mereka lalu
katakan kalimat sugesti ini kepada mereka
“Doakan aku..supaya bisa menyelesaikan
hutang ini dengan cepat ya, kamu jadi
semangatku.
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Hidup seseorang itu bersumber dari
sugesti di pikirannya, sehingga anda harus
paham benar apa itu sugesti dan paham secara
benar bagaimana pikiran itu bekerja. Karena itu
menjadi kebutuhan bagi setiap orang termasuk
anda untuk memahami AMC sebagai panduan
dalam menciptakan kehidupan yang penuh
kebaikan.
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Rothschild
Keluarga Kaya Pengendali Uang
Dunia Selama 230 Tahun
“
Jika ada yang bertanya siapa keluarga paling kaya di dunia, nama keluarga Rothschild
mungkin terlintas di pikiran banyak orang. Keluarga keturunan Yahudi-Jerman itu
memiliki kekayaan hingga US$ 500 miliar dari dinasti perbankan yang dibangun dan
dikelola bersama secara turun temurun.

D

inasti perbankan Rothschild dibangun pria
kelahiran Frankfurt, Jerman, Mayer
Amschel
Bauer.
Setelah
ayahnya
meninggal, tak hanya melanjutkan bisnis
keluarga, Bauer juga mengganti namanya
menjadi Mayer Amschel Rothschild.
Dari
generasi ke generasi, keturunan Rothschild
dipercaya sebagai keluarga yang paling kaya
sepanjang sejarah kehidupan manusia.
Setelah berjuang selama lebih dari 230 tahun,
keluarga Rothschild akhirnya berhasil memiliki
hampir semua bank sentral di dunia. Hanya tiga
negara di mana bank sentralnya tidak menerima
tambahan modal dari dinasti Rothschild yaitu Iran,
Kuba, dan Korea Utara.
Maklum, semasa hidupnya, Rothschild
berjanji akan menerbitkan dan mengendalikan
uang di seluruh negara. Sementara itu, guna
melestarikan harta dan kekayaannya Rothschild
mengatur garis keturunannya sendiri dengan
tegas di mana anak cucunya harus menikah
dengan saudaranya sendiri.
Bagaimana kisah Rothschild membangun
kerajaan perbankannya hampir di seluruh dunia?
Berikut ulasan singkat sepak terjang keluarga
super kaya Rothschild seperti dikutip dari Forbes,
Jewish Encyclopedia.

Siapakah pendiri dinasti perbankan
Rothschild?
Adalah Mayer Amschel Bauer, pendiri
dinasti perbankan Rothschild yang lahir pada
1743 di Frankfurt, Jerman. Ayahnya, Amschel
Moses bekerja sebagai penukar uang dan
pedagang kain sutra. Ayahnya juga bekerja
sebagai pemberi kredit dan pemilik rumah
pembukuan.

Namun Moses bukanlah pria kaya meski
telah bekerja dengan keras dan Pangeran William
dari Hesse menjadi pelanggannya. Usai kematian
sang ayah, ia memutuskan untuk meneruskan
bisnis keluarganya. Mayer Amschel Bauer juga
mengubah namanya menjadi Mayer Amschel
Rothschild.
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Saat itu dia kembali ke Frankfurt setelah
sebelumnya dia bermukim di Hanover, Jerman,
untuk bekerja di sebuah bank. Rothschild
menerima banyak pelajaran tentang sistem
peminjaman uang dari ayahnya. Pria yang sempat
magang di sebuah bank itu belajar dengan sangat
cepat tentang proses keuangan dan transaksi.
Dinasti perbankan Rothschild dibangun
pria kelahiran Frankfurt, Jerman, Mayer Amschel
Bauer. Setelah ayahnya meninggal, tak hanya
melanjutkan bisnis keluarga, Bauer juga
mengganti namanya menjadi Mayer Amschel
Rothschild. Dari generasi ke generasi, keturunan
Rothschild dipercaya sebagai keluarga yang
paling kaya sepanjang sejarah kehidupan
manusia.

Siapakah pendiri
Rothschild?

Setelah berjuang selama lebih dari 230
tahun, keluarga Rothschild akhirnya berhasil
memiliki hampir semua bank sentral di dunia.
Hanya tiga negara di mana bank sentralnya tidak
menerima tambahan modal dari dinasti Rothschild
yaitu Iran, Kuba, dan Korea Utara.
Maklum, semasa hidupnya, Rothschild
berjanji akan menerbitkan dan mengendalikan
uang di seluruh negara. Sementara itu, guna
melestarikan harta dan kekayaannya Rothschild
mengatur garis keturunannya sendiri dengan
tegas di mana anak cucunya harus menikah
dengan saudaranya sendiri.
Bagaimana kisah Rothschild membangun
kerajaan perbankannya hampir di seluruh dunia?
Berikut ulasan singkat sepak terjang keluarga
super kaya Rothschild seperti dikutip dari Forbes,
Jewish Encyclopedia.

Usai menikah, Rothschild jadi makin kaya
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dinasti

perbankan

Adalah Mayer Amschel Bauer, pendiri
dinasti perbankan Rothschild yang lahir pada
1743 di Frankfurt, Jerman. Ayahnya, Amschel
Moses bekerja sebagai penukar uang dan
pedagang kain sutra. Ayahnya juga bekerja
sebagai pemberi kredit dan pemilik rumah
pembukuan.
Namun Moses bukanlah pria kaya meski
telah bekerja dengan keras dan Pangeran William
dari Hesse menjadi pelanggannya. Usai kematian
sang ayah, ia memutuskan untuk meneruskan
bisnis keluarganya. Mayer Amschel Bauer juga
mengubah namanya menjadi Mayer Amschel
Rothschild.
Saat itu dia kembali ke Frankfurt setelah
sebelumnya dia bermukim di Hanover, Jerman,
untuk bekerja di sebuah bank. Rothschild
menerima banyak pelajaran tentang sistem
peminjaman uang dari ayahnya. Pria yang sempat
magang di sebuah bank itu belajar dengan sangat
cepat tentang proses keuangan dan transaksi.
Saat mulai berbisnis dia pun dekat dengan
pelanggan sang ayah. Prince William yang
merupakan pimpinan terpandang di negaranya.
Penjualan koin langka dan barang antik pada
pangeran dan masyarakat lainnya berubah
menjadi basis kekayaan Rothschild. Pada 1769,
Rothschild diangkat menjadi agen pengadilan
yang tak hanya menyediakan berbagai peluang
bisnis tapi juga membuatnya jadi kaya raya.
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Pada 1770, Rothschild menikahi Gutle
Schnapper dan menerima banyak harta dari ayah
mertuanya. Dari pernikahannya, pasangan
Rothschild itu dianugerahi lima anak perempuan
dan lima anak laki-laki.
Rothschild pun memutar jalur bisnisnya dari
penjualan barang antik ke bidang perbankan.
Pada 1785, dia mulai menyediakan dana
pinjaman pada para pelanggannya.
Kedekatannya dengan Pangeran William
membuatnya sadar bahwa meminjamkan uang ke
pemerintah jauh lebih menguntungkan daripada
ke masyarakat biasa. Dengan begitu dia bisa
meraup keuntungan jauh lebih besar dan
pinjamannya pun dilindungi pajak negara.
Dia lalu mulai menyediakan layanan
perbankan untuk Pangeran Wilhelm yang
memjadi pewaris tahta Landgrave of HesseKassel di tahun yang sama. Bisnisnya
berkembang saat Revolusi Perancis berlangsung
karena semua bisnisnya terhindar dari pajak.

Rothschild
perbankan

mulai

aktif

dalam

wajib

Wasiat
Rothschild
keturunannya

pada

seluruh

bisnis

Pada 1790, Rothschild melontarkan
ungkapan mengejutkan yang kemudian benar
dibuktikannya. Rothschild mengatakan dirinya
akan mengendalikan perputaran uang di seluruh
negara. "Hanya saya yang bisa menerbitkan dan
mengendalikan uang di suatu negara, dan saya
tidak peduli siapa yang menulis hukumnya,"
ungkap Mayer Rothschild saat itu.
Terbukti satu tahun setelahnya, Rothschild
berhasil mengendalikan perputaran uang di
Amerika Serikat (AS) melalui wakil dari kabinet
Washington, Alexander Hamilton. Saat itu, AS
mendirikan bank sentral bernama First Bank of the
United States.
Bank tersebut akan dimiliki keluarga
Rothschild selama 20 tahun sebagai penanam
modal di bank tersebut. Pada 1811, hak
Rothschild atas kepemilikan bank tersebut habis.
Anaknya pun meneruskan perjuangan sang ayah
untuk mengakuisisi bank tersebut dan berhasil
dengan didirikannya Second Bank of United
States.

Keturunan
Rothshild
saudaranya sendiri

Kelima
anak
laki-laki
Rothschild
diperintahkan untuk membangun bank di
Frankfurt, Naples, Wina, Perancis dan London.
Lima anak panah dalam genggaman tangan yang
menjadi logo bank-bank Rothschild merupakan
simbol persatuan keluarga Rothschild. Logo itu
juga menjadi tanda bangkitnya dinasti perbankan
global Rothschild.
Mayer Rothschild takut kekayaannya akan
berkurang karena anaknya menikah dengan
wanita biasanya. Maka dia pun meninggalkan
wasiat agar keluarganya menikah dengan
saudaranya sendiri. Empat cucu perempuannya
menikah dengan sepupunya. Sementara satu
cucu perempuan lainnya menikah dengan
pamannya sendiri.

nikahi

Semasa hidupnya, Rothschild yang tutup
usia pada 1811, mengirim anak-anaknya untuk
mendirikan bank di sejumlah negara lain.

Ketakutan harta keluarganya berkurang,
Mayer Rothschild meninggalkan surat wasiat
yang harus dipatuhi semua keturunannya.
Pertama, sejumlah jabatan utama dalam bisnis
hanya boleh dipegang keturunan Rothschild.
Dengan 10 anak, dia mengatakan, hanya anggota
keluarga laki-laki yang boleh terlibat dalam bisnis
keluarga. Seluruh keturunan Rothschild harus
menikah dengan sepupu-sepupunya sendiri guna
melestarikan kekayaan keluarga.
Dia juga meminta anak dan cucunya untuk
merahasiakan inventaris publik mengenai tanah
Rothschild.
Berapapun
warisan
yang
ditinggalkannya, tidak boleh dicampuri hukum
apapun. Putera tertua dari putera tertua akan
menjadi kepala keluarga, dan hanya bisa diganti
jika memperoleh persetujuan dari sebagian besar
anggota keluarga.
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Kuasai hampir seluruh bank sentral di
dunia, termasuk Indonesia

Sejak mengakuisisi Bank Sentral Inggris
dan Bank Sentral AS (The Fed), selama ratusan
tahun, anak cucu Rothschild sangat aktif
membangun
bisnis
perbankan
keluarga.
Tampaknya mimpi Mayer Rothschild untuk
mengendalikan seluruh uang di dunia sudah
tercapai. Setelah berjuang selama lebih dari 230
tahun, keluarga Rothschild akhirnya berhasil
memiliki hampir semua bank sentral di dunia.
Hanya tiga negara yang menolak bank sentralnya
menerima tambahan modal dari dinasti Rothschild
yaitu Iran, Kuba, dan Korea Utara.
Selama ratusan tahun tersebut, keluarga
Rothschild dipercaya sering mengancam para
pemimpin negara pemerintahan dan kabinet.
Keturunan Rothschild lalu menempatkan orangorang kepercayaan dari keluarganya untuk
mengatur dan mengendalikan bank-bank sentral
tersebut.
Keluarga
Rothschild
juga
mengendalikan tiap pemerintahan di level makro
dan tidak takut pada apapun. Tak heran, sekarang
keluarga keturunan Jerman tersebut juga berhasil
mengoperasikan bank keluarganya di 40 negara
di dunia.
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7 Tips Ampuh Melunasi Hutang
Dengan Cepat Yang Patut Dicoba!

H

ampir setiap orang pernah berhutang,
jika tidak ke bank ya ke tetangga atau
kerabat terdekat. Hutang adalah
masalah finansial yang mesti diselesaikan
sesegera
mungkin.
Karena
menunda
pembayaran hutang hanya akan menambah
kewajiban-kewajiban baru, terlebih jika Anda
meminjamnya dari lembaga keuangan ilegal
yang menetapkan bunga harian mencekik.
Tidak sedikit juga orang yang
menjadikan hutang sebagai sebuah kebiasaan.
Selesai satu hutang membuka hutang yang
lain. Sementara hutang tersebut tidak
diimbangi dengan investasi atau bisnis yang
menghasilkan keuntungan. Justru hutang
seringkali diambil demi pemenuhan kebutuhan
domestik.
Mereka yang menjadikan hutang
sebagai kebiasaan sering kehilangan harta
berharga seperti tanah dan rumah demi
terbebas dari hutang. Keputusan ini justru
menimbulkan hutang baru karena mereka
terpaksa menyewa rumah atau mengambil
cicilan rumah baru yang harganya tidak murah
untuk melunasi hutang.
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Jenis-Jenis Hutang
Di Indonesia ada dua jenis hutang yang
biasa disediakan oleh lembaga keuangan bank
maupun non bank yakni hutang jangka pendek
dan hutang jangka panjang.
•
Hutang Jangka Pendek
Sesuai namanya, hutang jangka pendek adalah
hutang yang diselesaikan dalam jangka waktu
pendek biasanya antara 3-12 bulan. Bank
biasanya menawarkan jenis hutang ini dalam
produk Kredit Tanpa Agunan (KTA) dan
kredit dengan agunan (multiguna).
Namun kini sudah marak hutang jangka
pendek yang ditawarkan oleh lembaga
keuangan non bank atau dari financial
technology (fintech).
Perusahaan fintech menawarkan hutang
dengan tenor maksimal rata-rata dua tahun dan
memberlakukan bunga harian. Perbedaan yang
paling mencolok antara KTA bank dengan
fintech adalah jumlah pinjaman yang
diberikan.
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Bank mampu memberikan kredit
mencapai ratusan juta rupiah, sementara
fintech biasanya hanya memberikan pinjaman
dibawah Rp 20 Juta. Sementara tujuan kredit
juga dibebaskan untuk apa saja asal bukan
sesuatu yang dianggap ilegal atau melanggar
hukum pemerintah.

Hutang Jangka Panjang
Sementara hutang jangka panjang
merupakan kredit yang diselesaikan dalam
jangka waktu lama biasanya lebih dari 2 tahun.
Pinjaman yang masuk kategori ini diantaranya
kredit kendaraan bermotor dan kredit
kepemilikan rumah.
Hutang jangka panjang lebih banyak
disediakan oleh bank, dengan bunga mengacu
pada kenaikan bunga Bank Indonesia. Hingga
saat ini belum ada fintech yang memiliki
produk hutang jangka panjang.
Baik hutang jangka panjang maupun pendek
berimplikasi
pada
kondisi
keuangan
seseorang. Karena itu para konsultan keuangan
menyarankan agar setiap warga tidak
mengambil hutang lebih dari 30% jumlah
pendapatan bulanan.
Sebab lebih dari itu debitur beresiko
mengalami gagal bayar dan kemungkinan
terjebak mengambil hutang baru atau
kehilangan agunan berupa barang berharga.
Hutang juga terbagi dalam hutang produktif
dan tidak produktif/konsumtif.

Hutang produktif
Adalah jenis kredit yang diajukan
untuk pemenuhan kebutuhan investasi atau
bisnis. Sehingga hutang diharapkan dapat
menciptakan keuntungan yang bermanfaat
untuk melunasi pinjaman.
Salah satu contoh hutang produktif adalah
KPR. Meski cicilan KPR cukup tinggi namun
nilai asetnya tidak pernah menurun. Jika kita
menjualnya kembali akan mendatangkan
untung
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Hutang konsumtif
Adalah kredit yang diajukan untuk
memenuhi kebutuhan konsumtif seperti kredit
pembelian kendaraan dan gadget. Nilai aset
dari hutang konsumtif seringnya akan hilang
dalam beberapa tahun, sehingga kredit di akhir
masa periode bukan memberi manfaat justru
menyedot pendapatan.
Bagi Anda yang masih berpikir untuk
mengambil hutang dalam jumlah besar, coba
perhitungkan kesanggupan membayar. Atau
masih punya hutang yang belum juga
terselesaikan? Cobalah ikuti tips berikut agar
bisa melunasi hutang dengan cepat.
7 Kiat Melunasi Hutang dengan Cepat

1. Kurangi Gaya Hidup

Seringkali
ketidakmampuan
kita
melunasi
hutang
diakibatkan
karena
manajemen keuangan yang buruk lantaran
gaya hidup kelewat tinggi. Idealnya persentase
biaya hidup sehari-hari tidak lebih besar dari
30% jumlah penghasilan bulanan.
Namun hal ini sering gagal dilakukan
karena gaya hidup tinggi seperti belanja
barang mewah setiap akhir pekan atau hangout
ke tempat-tempat mahal setiap akhir pekan.
Anda bisa mengubah kebiasaan hangout
tersebut dengan beralih ke taman kota. Di
taman kota tidak ada jajaran toko barang
mewah sehingga nafsu belanja bisa diredam.
Ganti kebiasaan makan diluar dengan
memasak sendiri dirumah.
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Biasanya ini efektif mengurangi
pengeluaran hingga 50%. Upayakan 70% gaji
dialokasikan untuk membayar hutang,
sehingga masa hutang jangka pendek maupun
panjang bisa segera berakhir.
Pindah lokasi tempat tinggal juga
menjadi bagian dari mengurangi gaya hidup.
Jika Anda terbiasa tinggal di apartemen pusat
kota, tidak ada salahnya untuk coba menyewa
apartemen di pinggiran kota dengan harga
50% lebih murah. Ganti tunggangan Anda
sehari-hari dengan transportasi umum yang
bisa jadi menghemat pengeluaran harian.

2. Catat Pola Pengeluaran

Deposito menawarkan laba 0,6-0,8%
pertahun sementara reksadana biasanya bisa
lebih besar bahkan mencapai 20% pertahun.
Kemudian untuk asuransi jika dirasa terlalu
banyak mengambil polis coba pilih satu jenis
saja yang memberikan perlindungan paling
dibutuhkan.
Jumlah premi asuransi yang dibayar
setiap bulan bisa Anda alokasikan untuk
melunasi kredit. Misalnya, jika Anda memiliki
dua jenis asuransi yakni jiwa dan kesehatan
Anda bisa memilih asuransi jiwa saja atau
kesehatan saja. Tidak mesti keduanya harus
dimiliki. Atau pilihlah asuransi yang juga
menawarkan manfaat investasi.
3. Jual Barang Berharga dan Barang yang
Tidak Terpakai

Terkadang ketidakmampuan seseorang
membayar hutang bukan karena kurangnya
pendapatan, melainkan buruknya manajemen
keuangan. Setiap pengeluaran tidak pernah
dicatat dengan investasi dan tabungan yang
minim.
Jika Anda merasa hutang yang ada sudah
mulai membebani itu berarti alarm bahwa
kondisi keuangan sudah tidak baik. Catatlah
pengeluaran harian dan belanja bulanan seperti
kebutuhan makan, transportasi, tempat tinggal,
investasi,asuransi dan biaya hiburan.
Cut
beberapa
pengeluaran
yang
menyebabkan hutang konsumtif, mulai
perbanyak investasi dengan harapan return
yang diberikan bisa menambal hutang.
Investasi bisa Anda mulai dengan deposito
atau reksadana.
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Saat terlilit hutang Anda harus kreatif
mencari jalan keluar, salah satu yang bisa
dipilih adalah menjual beberapa barang
berharga yang sudah tidak terpakai, orang
jamak menamai barang tersebut sebagai
preloved.
Baju, sepatu, tas, furnitur, bahkan buku
masih punya kesempatan mendatangkan cuan.
Anda bisa membuka akun di e-commerce
carousell yang dibuat khusus bagi orang-orang
yang ingin menjual barang bekas.
Bagi Anda yang senang berbelanja barang
mewah, pasti memiliki koleksi yang masih
punya nilai jual tinggi. Daripada hanya
menjadi pajangan dirumah, tidak ada salahnya
dijual untuk menutup hutang yang masih
berjalan.
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Namun ketika barang yang tidak terpakai ini
tidak menghasilkan dana sesuai ekspektasi
jalan terakhir adalah menjual barang berharga
seperti tanah, properti atau logam mulia.
Memang barang berharga sulit
dilepaskan, karena bisa jadi nilainya bakal
meningkat beberapa tahun mendatang. Namun
daripada terlilit hutang yang tiada ujungnya,
lebih baik jual barang berharga saat ini.
Setelah hutang lunas barulah fokus kembali
menabung untuk membeli apa yang jadi
impian Anda.

5. Jangan Ambil Hutang Baru

4. Cari Penghasilan Tambahan

Jika Anda tidak memiliki barang
berharga yang bisa dijual untuk menutup
hutang. Maka mau tidak mau harus memiliki
penghasilan tambahan dari bisnis maupun
kerja sampingan.
Anda
bisa
memilih
pekerjaan
sampingan seperti, menjadi guru les, guru tari,
penulis, desain grafis atau bahkan menjadi
ojek/taksi online. Jika punya sedikit modal
bisa menjadi reseller/dropshiper untuk produk
online.
Jelasnya,
untuk
menambah
penghasilan bulanan Anda tidak bisa hanya
diam. Apapun perlu diupayakan kendati hanya
membuka warung kecil-kecilan di depan
rumah.
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Tidak sedikit masyarakat Indonesia
yang punya kebiasaan gali lubang tutup
lubang. Meminjam utang baru untuk
menyelesaikan hutang lama, yang pada
akhirnya menempatkan seseorang dalam
jeratan hutang seumur hidup.
Sebaiknya jangan mengajukan hutang
baru sebelum Anda menyelesaikan hutang
yang sudah ada. Sebab ini artinya beban
hutang justru menjadi dua kali lipat. Jangan
tergoda dengan adanya kartu kredit, karena
kartu kredit bukanlah tabungan melainkan
kartu utang.
Ketika Anda masih terjerat hutang dan
kemudian berbelanja menggunakan kartu
kredit ini artinya Anda sedang mengambil
hutang baru. Meski bank memberlakukan
cicilan 0% namun berhutang dalam kondisi
sedang terlilit hutang akan menempatkan
Anda sebagai debitur dengan riwayat kartu
kredit buruk.
Hal ini akan berimbas pada pinjaman
di lain waktu karena bank ogah memberikan
kredit untuk nasabah yang punya riwayat kartu
kredit macet.
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6. Buat Rencana Keuangan

Sering terjadi seseorang yang terlilit
hutang
dimana-mana
bingung
harus
menyelesaikan dengan cara apa. Karena utang
tersebar di banyak tempat dan tagihan
berdatangan tanpa jeda, membuat mereka
tidak bisa berpikir jernih.
Disinilah Anda harus mulai menata
rencana keuangan terutama untuk pelunasan
hutang. Jika tak mampu membayar jasa
konsultan keuangan Anda dapat melakukan
analisis untuk diri sendiri. Mulailah dengan
menulis daftar utang, mengurutkan dari jumlah
pinjaman paling tinggi hingga rendah beserta
bunganya.
Mencatat riwayat hutang akan
memudahkan kita menentukan skala prioritas,
mana utang yang harus dilunasi terlebih
dahulu. Utamakan utang dengan bunga
terbesar, sehingga bunga yang berjalan tidak
akan membengkak.
Namun
jika
berpikir
bisa
menyelesaikan hutang kecil dalam waktu
dekat itupun tak masalah. Terpenting adalah
membuat target bagaimana dan kapan hutang
dapat dilunasi.

Hal ini dilakukan jika besaran cicilan
rumah ternyata tidak sanggup Anda tutupi
dengan penghasilan saat ini, atau tiba-tiba
mengalami
pemutusan
kerja
yang
menempatkan Anda sebagai pengangguran,
sehingga harus berhutang untuk menopang
hidup.
Take over kredit untuk produk pinjaman
kepemilikan barang berharga selain dapat
membebaskan dari hutang juga memberi Anda
kesempatan mendapatkan uang cash yang
dapat digunakan untuk modal usaha.
Umumnya, kenaikan harga properti setiap
tahun lebih tinggi dari suku bunga. Artinya
kenaikan nilai aset bisa menutupi biaya
pinjaman hutang dan kemungkinan juga
menyisakan cash.

7. Take Over Kredit/Hutang
Jika hutang yang paling membebani
adalah hutang besar jangka panjang seperti
KPR, tidak ada salahnya untuk mengambil
langkah mundur dengan memutuskan take
over kredit atau menjual rumah yang dalam
masa cicilan.
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S

uatu ketika, hiduplah seekor ayam di sebuah pedesaan. Ayam ini sangat rajin,
setiap pagi ia tak pernah lupa untuk berkokok dan membangunkan tuannya.
Suatu hari, ayam ini sedang beristirahat di dahan pohon yang cukup tinggi.
Seekor rubah kebetulan lewat di situ dan ia sedang sangat lapar. Ia memutuskan
untuk menipu ayam tersebut.
“Hai, ayam! Aku baru saja membawa kabar gembira dari surga! Ada perintah baru dari
Allah bahwa semua binatang harus bersahabat! Sekarang semua jenis hewan harus
hidup dalam kerukunan,” begitu ujar rubah.
Dengan kaget, sang ayam pun bertanya, “Benarkah?” Rubah pun menjawab,
“Tentu saja! Aku barusan mendapatkan kabar ini langsung dari Allah! Jadi, maukah
kamu berteman denganku? Ayo turun ke sini!”
Sang ayam langsung berpikir dengan bijak. Ia pun menjawab, “Tentu aku mau
berteman denganmu, rubah. Tapi bagaimana bila kita tunggu beberapa saat?
Sekelompok teman kita akan datang juga.”
Rubah ini bertanya dengan kaget, “Temah? Siapa teman yang kamu maksud?”
Ayam ini berkata, “Ada sekawanan anjing hutan yang akan datang. Sebentar lagi pak
tani juga akan lewan dengan domba-dombanya.”
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Tentu lebih banyak teman akan lebih meriah, bukan?” lanjut sang ayam.
Dengan geram. Rubah pun akhirnya pergi karena ia sadar sang ayam tidak tertipu
oleh kebohongannya.
Moral: jangan mudah percaya pada sesuatu yang tidak ada bukti atau dasarnya.
Selalu bersikap cerdik dalam setiap saat

Edisi Juli 2020

| Kekuatan Sugesti

39

| Kolom Techno

Sejarah
Bank

P

ada zaman Babylonia, Yunani, dan Romawi
diduga usaha perbankan telah memegang
peranan dalam lalu lintas perdagangan. Tugas
bank waktu itu lebih bersifat tukar menukar uang,
sehingga orang yang melakukannya disebut
pedagang uang. Pada umumnya pekerjaan pedagang
uang hanyalah perantara menukarkan mata uang
asing dengan mata uang negeri sendiri atau
sebaliknya. Kemudian usaha ini berkembang
dengan menerima tabungan, menitipkan, ataupun
meminjamkan uang dengan memungut bunga
pinjaman.
Awal mula berdirinya bank di Dunia secara
singkat dapat diuraikan sebagai berikut. kira-kira
tahun 2000 SM di Babylonia telah dikenal semacam
bank. Bank ini meminjamkan emas dan perak
dengan tingkat bunga 20% setiap bulan dan dikenal
sebagai Temples of Babylon.

Sesudah zaman Babylon, tahun 500 SM
menyusul di Yunani didirikan semacam bank,
dikenal sebagai Greek Temple, yang menerima
simpanan
dengan
memungut
biaya
penyimpanannya serta meminjamkan kembali
kepada masyarakat. Pada saat itulah muncul bankirbankir swasta pertama. Operasinya meliputi
penukaran uang dan segala macam kegiatan bank.
Lembaga perbankan yang pertama di Yunani timbul
pada tahun 560 SM.
Setelah zaman Yunani, muncul usaha bank
di Romawi yang operasinya sudah lebih luas lagi,
yakni tukar menukar mata uang, menerima
deposito, memberikan kredit, mentransfer modal
dan bersamaan dengan jatuhnya kota Romawi pada
tahun 509 SM, perbankan juga ikut jatuh.
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Tetapi pada tahun 527-565 M Yustinianus
menkodefikasikan
hukum
Romawi
di
Konstatinopel sehingga perbankan berkembang
kembali. perkembangan ini diawali dengan adanya
perdagangan dengan Cina, India, dan Ethiopia.
Bahkan mata uang Konstatinopel ditetapkan
sebagai mata uang internasional. Hubungan
perdagangan kemudian berkembang ke Asia Barat
(sekarang Timur Tengah) dan Eropa sehingga kotakota seperti Alexandria, Venesia dan beberapa
pelabuhan di Italia Selatan terkenal sebagai pusat
perdagangan yang pentng. Bank Venesia didirikan
oleh pemerintah pada tahun 1171 dan merupakan
bank negara pertama yang dipakai untuk membiayai
perang. Kemudian berturut-turut berdirilah Bank of
Genoa dan Bank of Barcelona pada tahun 1320.

Pada zaman Babylonia, Yunani, dan
Romawi diduga usaha perbankan telah memegang
peranan dalam lalu lintas perdagangan. Tugas bank
waktu itu lebih bersifat tukar menukar uang,
sehingga orang yang melakukannya disebut
pedagang uang. Pada umumnya pekerjaan pedagang
uang hanyalah perantara menukarkan mata uang
asing dengan mata uang negeri sendiri atau
sebaliknya. Kemudian usaha ini berkembang
dengan menerima tabungan, menitipkan, ataupun
meminjamkan uang dengan memungut bunga
pinjaman.
Awal mula berdirinya bank di Dunia secara
singkat dapat diuraikan sebagai berikut. kira-kira
tahun 2000 SM di Babylonia telah dikenal semacam
bank. Bank ini meminjamkan emas dan perak
dengan tingkat bunga 20% setiap bulan dan dikenal
sebagai Temples of Babylon.

42

Kekuatan Sugesti |

Sesudah zaman Babylon, tahun 500 SM
menyusul di Yunani didirikan semacam bank,
dikenal sebagai Greek Temple, yang menerima
simpanan
dengan
memungut
biaya
penyimpanannya serta meminjamkan kembali
kepada masyarakat. Pada saat itulah muncul bankirbankir swasta pertama. Operasinya meliputi
penukaran uang dan segala macam kegiatan bank.
Lembaga perbankan yang pertama di Yunani timbul
pada tahun 560 SM.
Setelah zaman Yunani, muncul usaha bank
di Romawi yang operasinya sudah lebih luas lagi,
yakni tukar menukar mata uang, menerima
deposito, memberikan kredit, mentransfer modal
dan bersamaan dengan jatuhnya kota Romawi pada
tahun 509 SM, perbankan juga ikut jatuh. tetapi
pada
tahun
527-565
M
Yustinianus
menkodefikasikan
hukum
Romawi
di
Konstatinopel sehingga perbankan berkembang
kembali. perkembangan ini diawali dengan adanya
perdagangan dengan Cina, India, dan Ethiopia.
Bahkan mata uang Konstatinopel ditetapkan
sebagai mata uang internasional. Hubungan
perdagangan kemudian berkembang ke Asia Barat
(sekarang Timur Tengah) dan Eropa sehingga kotakota seperti Alexandria, Venesia dan beberapa
pelabuhan di Italia Selatan terkenal sebagai pusat
perdagangan yang pentng. Bank Venesia didirikan
oleh pemerintah pada tahun 1171 dan merupakan
bank negara pertama yang dipakai untuk membiayai
perang. Kemudian berturut-turut berdirilah Bank of
Genoa dan Bank of Barcelona pada tahun 1320.
Bank-bank yang dimiliki oleh orang Cina adalah:
The Overseas Chinese Banking Corporation.
The Bank of China.
NV Batavia Bank, dan
NV Bank Vereeninging Oei Tiong Ham.
Keberadaan bank-bank swasta asing
tersebut lebih bersifat menguntungkan orang-orang
asing dan bukunya memajukan perekonomian
rakyat Indonesia. Namun, untunglah terdapat
beberapa tokoh (orang indonesia yang memikirkan
nasib perekonomian rakyat. Mereka mendirikan
berbagai organisasi yang kegiatannya untuk
meningkatkan perekomonian orang indoensia.
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Di antara sekian banyak organisasi yang
muncul di indonesia yang sangat terkenal adalah:
Bank Pyiyayi yang didirikan oleh Patih
Wiriaatmadja dii Purwokerto tahun 1896.
Indonesia Study Club, yang dipimpin oleh Dr.
Sutomo, mendirikan koperasi, sekolah tenun, pusat
kerajinan, dan bank. Bank yang didirikan di
Surabaya diberi nama Bank Nasional Indonesia
pada tahun 1925
NV Bank Boemi di Jakarta yang dipelopori oleh
Sumanang.
Bank Nasional Abuan Saudagar di Bukittinggi.

Masa Kemerdekaan
Setelah jepang menyerah pada Perang Dunia
kedua, Belanda kembali lagi ke Indonesia dengan
membonceng tentara Inggris. Akibanya, wilayah
Indonesia saat itu terbagi menjadi dua, yaitu Daerah
Republik yang dikuasai oleh pemerintah Republik
Indinesia dan Daerah Federal yang diduduki oleh
Belanda.
Di daerah Republik terdapat bank
pemerintah dan bank swasta. Bank pemerintah yang
ada pada saat itu adalah:
Bank Negara Indonesia (BNI) yang didirikan
tanggal 5 juli 1946.
Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang berasal dari De
Algemene Volkscredietbank.
Adapun bank - bank swasta yang ada pada saat itu
adalah:
Bank Surakarta Maskapai Andil Bumi Puteri di
Solo.
Bank Indonesia di Palembang.
Indonesia Banking Corporaton di Yogyakarta, dan
Bank Nasional Indonesia di Surabaya.
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Di daerah Federasi terdapat bank yang dimiliki oleh
swasta, yakni
NV Bank Soelawesi di Manado.
NV Bank Perniagaan Indonesia.
NV Bank Timoer di Semarang.
Bank Dagang Indonesia VV di Banjarmasin, dan
Kalimantan Trading Corpporation di Samarinda.
Dewasa ini di Indonesia terdapat banyak
bank yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta
nasional dan swasta nasional dan swasta asing,
namun, menurut fungsinya bank-bank tersebut
dapat dikelompokkan menjadi Bank Sentral yaitu
Bank Indonesia.
Bank Sentral di atur oleh Undang-Undang
Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang
Kemandirian Bank Sentral, sedangkan Bank Umum
dan Bank Perkreditan Rakyat diatur oleh UndangUndang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan. Sejumlah pasal UU tersebut
mengalami perubahan melalui Undang-Undang No.
Tahun 1998.
ASAL MULA KEGIATAN BANK
Pada awalnya diketahui sistem moneter saat
uang dibuat dari kepingan logam mulia. Contoh :
emas dan perak. Dengan jaminan emas dan perak
tersebut. Demikian pula dengan nilai uang yang
terdapat dari beratnya logam mulia tersebut. Sistem
moneter dalam dunia perdagangan adalah cikal
bakal dari lembaga keuangan.

Dalam sejarah perbankan, tercatat asal mula
kegiatan perbankan terjadi di zaman kerajaan
daratan eropa. Kemudian berkembang ke Asia,
Amerika, Afrika melalui perdagangan saat bangsa
eropa melakukan penjajahan.
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Penukaran uang adalah kegiatan perbankan
yang pertama. Maka dari itu, bank dikenal sebagai
tempat penukaran uang. Penukaran dilakukan antar
pedagang dengan kerajaan yang satu dan kerajaan
yang lain. Kegiatan penukaran uang sampai
sekarang dikenal dengan istilah perdagangan Valuta
Asing.
Kegiatan perbankan kemudian berkembang
menjadi tempat penitipan uang, peminjaman uang
(kredit), jasa pengiriman uang, penagihan surat
berharga, letter of credit, jasa bank garansi, jasa
kartu kredit, dll.

Kelemahan API
- Pertumbuhan kredit perbankan masih rendah,
- Struktur perbankan yang belum optimal,
- Kurangnya pemenuhan layanan perbankan,
- Pengawasan bank harus ditingkatkan,
- Kapabilitas perbankan lemah,
- Profitabilitas dan efisiensi bank yang belum
konsisten,
- Kurangnya perlindungan nasabah.
- Perkembangan teknologi.

Sejarah Perbankan di Indonesia
Dimulai sejak zaman penjajahan HindiBelanda. Beberapa bank milik Hindia-Belanda
kemudian di nasionalisasikan oleh pemerintah.
Beberapa diantaranya yaitu :
- Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur),
- Bank Dagang Nasional Indonesia,
- Bank Gemari sekarang dikenal sebagai Bank
Central Asia.
- Dll.
Arsitektur Perbankan di Indoinesia
Pada tahun 2004 Bank Indonesia mulia
menetapkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API)
adalah suatu kerangka dasar pengembangan sistem
perbankan indonesia yang bersifat menyeluruh
dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun ke depan.
API bertujuan memberikan arah, bentuk, dan
tatanan industri perbankan di Indonesia. Visi dari
API ialah menciptakan sistem perbankan yang sehat
kuat dan efisien, menciptakan kestabilan sistem
keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi
nasional. Program API berkaitan dengan
peningkatan kinerja perbankanmelalui penerapan
standar Good Coorporate Governance.
Sasaran (Pilar) yang ingin di capai sesuai visi
API yaitu :
- Struktur perbankan domestik yang sehat, mampu
memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong
pembangunan ekonomi nasional,
- Sistem pengaturan dan pengawasan bank yang
efektif sesuai standar internasional,
- Berdaya saing tinggi dan memiliki ketahanan
terhadap resiko,
- Infrastruktur yang lengkap dalam perlindungan
konsumen.
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Workshop AMC Online
Bulan Juli 2020
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Curhat Pikiran
Pertanyaan:
Mas firman, saya baru membuka website tentang alpha telepati, apakah bisa
mempengaruhi anak saya yang malas belajar jadi rajin belajar ya, karena kebetulan
saya dan anak saya beda kota jadi saya tidak bisa mengawasinya terus. Saya ingin dia
rajin belajar mas. Mohon penjelasannya.
Ibu Rahma-Pekalongan, 0877xxxxxx
Jawaban :
Terima kasih bu sudah mampir ke website alphatelepati.com, ketika tangan ibu
terbawa ke alamat itu maka itu bukan sebuah kebetulan, karena pikiran ibu yang
menariknya untuk membuka website tentang alpha telepati. Kenapa tangan ibu
membuka web itu? karena memang alpha telepati solusi dari pertanyaan ibu, dengan
menggunakan alpha telepati maka ibu bisa "mengontrol" atau "mengatur anak ibu
meskipun anak ibu berada di kota lain. Kegunaan alpha telepati bukan hanya untuk
membuat anak rajin tetapi untuk keinginan apapun dari diri ibu kepada anaknya.Â
Dengan memanfaatkan teknik alpha telepati maka ibu bisa mengatur anak ibu tanpa
terlihat mengatur, dan tidak perlu sambil marah-marah, nanti anak ibu pasti berubah
dengan sendirinya. Sudah banyak pembaca buku alpha telepati yang merasakan
kemudahan dalam mendidik anaknya dengan menggunakan teknik alpha telepati.
Saatnya sekarang, ibu rahma yang menikmatinya
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Pertanyaan :
Saya senang dengan tulisan-tulisan mas firman, saya selalu membaca majalah sugesti,
isinya begitu inspiratif mas. saya selalu membaginya ke teman-teman saya. Saya mau
bertanya, bagaimana mas firman membagi waktu ya, dengan kesibukan mas firman,
ada kelas reguler, privat bahkan platinum 3 hari. Tetapi masih sempat juga menulis
bahkan aktivitas lainnya sebagai dosen dan manager juga. Pencerahannya mas,
gimana?
Rendy - Jakarta, 0812xxxxxx
Jawaban :
Wah terima kasih mas atau bapak rendy ya ini, terima kasih sudah membaca majalah
sugesti dan membaginya kepada teman-teman anda. Memang majalah sugesti sangat
tepat untuk dibagi kepada orang lain, daripada berbagi hal-hal yang berbau HOAX,
makaÂ lebhi bermanfaat kalau membagi majalah kekuatan sugesti kepada orang lain.
Majalah sugesti dijamin isinya adalah sugesti-sugesti positif yang jika dibaca tentu
memberikan hasil yang positif juga kepada pembacanya.
Menjawab pertanyaan anda tentang membagi waktu, kalau saya sih yang dibagi bukan
waktunya tetapi pikirannya, dengan membagi pikiran maka otomatis waktu akan
mengikuti sendiri. Cara membagi pikiran ini seharusnya dipahami oleh semua orang,
karena itu saya memuat kelas amc sebagai panduan dalam mengenali, mengontrol dan
memaksimalkan pikiran. Kita harus tahu dulu apa itu pikiran, harus memahami dulu.
Banyak orang salah dalam memahami pikiran, karena salah memahami alias gagal
paham maka jadinya tidak bisa membaginya. Saya buktikan ke diri saya, bisa
melakukan banyak hal dengan baik karena memang sudah terbagi pikiranya dengan
benar. Jadi, bukan waktunya yang dibagi melainkan pikirannya.
Pertanyaan :
Majalah sugesti adalah majalah yang selalu saya tunggu, isinya berbeda dengan bacaan
lainnya, banyak solusi mas disini. Oh ya mas, saya vicky dari belanda, saya tugas
belajar di belanda dan sudah sejak 6 bulan yang lalu saya mengikuti mas firman, baik
itu di blog, majalah ini selalu saya download dan saya share ke teman-teman disini.
Saya fans deh sama mas firman, tulisannya benar-benar membuka pikiran saya.
Saya memiliki pertanyaan, bisakah saya bekerja di indonesia tetapi memiliki
penghasilan seperti diluar negeri? Saya sedang galau, apakah saya harus kembali ke
indonesia ataukah tetapi di sini saja. Dijawab ya mas firman
vicky-belanda, vi_cheer@xxxx
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Jawaban :
Terima kasih mas vicky di belanda, salam saya buat teman-teman disana ya. Saya
senang bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman di belanda, meskipun hanya
melalui tulisan saja ya. Ngomongin penghasilan, sebenarnya tidak menjadi persoalan
apakah anda mau di belanda atau kembali ke indonesia, tergantung dari pikiran anda.
Kalau anda berpikir bekerja di belanda penghasilanya lebih besar maka itulah yang
terjadi, tapi kalau anda mau mengubah pikiran anda bahwa bekerja di indonesia itu
juga sama dapatnya maka ya itujuga pasti terjadi.
Besar kecilnya penghasilan seseorang bukan tergantung dari pekerjaannya, bukan
tergantung dari bisnisnya tetapi dari pikirannya. Kalau anda sudah pikirannya kaya
maka dimanapun anda berada maka pasti penghasilan anda besar. Kalau anda lebih
berat di indonesia karena ada keluarga atau hal yang lain, maka kembali saja ke
indonesia, jaga pikirannnya, dan bisa belajar AMC supaya bisa memahami bagaimana
menggunakan pikiran dgn benar. Sehingga bisa membuat penghasilan besar meskipun
tidak berada diluar negeri.
Pertanyaan :
Assalamualaikum pak firman, saya penggermar tulisan-tulisan anda di blog dan ingin
sekali ikut kelas AMC, insya Allah kita ketemu bulan mei pak di surabaya. Saya
bertanya dulu disini sebelum nanti dikelas. Kenapa mas firman mengatakan semua itu
dari pikiran, bukan hati. Sedangkan banyak orang, pemuka agama, bahkan trainer lain
mengatakan hati. Gunakan hatimu bukan pikiranmu, ini malah mas firman sendiri yang
mengatakan bahwa semuanya di pikiran. Gimana mas?
Abdul Rahman - Pati
Jawaban :
Waalaikumsalam, Terima kash pak sudah membaca tulisan-tulisan saya. Kenapa saya
mengatakan pikiran sebagai kuncinya? ya karena memang seperti itu adanya pak hehe.
Kalau yang lain, orang-orang itu mengatakan hati maka pasti mereka belum belajar
AMC, sehingga mengatakan kalau fungsi pikiran tidak penting. Nanti dikelas bapak
pasti paham, kenapa kuncinya adalah di pikiran. Banyak tulisan, banyak buku, banyak
training yang menjauhkan manusia dari pikirannya, padahal sesungguhnya kunci
kehidupan manusia ada di pikirannya. Sehingga ketika manusia bisa menggunakan
pikiran dengan benar maka disitulah manusia bisa mewujudkan semua keinginanya.
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Bagi anda yang memiliki pertanyaan seputar
kehidupan, bisa mengirimkan melalui
sms,whatsapp/line di 0856.46.000.981 atau acc
facebook di facebook.com/wahana.sejati

