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| Redaksi

Modal Utama Untuk Memulai Bisnis
Bukan Uang, Tapi Modal Yang Satu Ini

S

ambil menikmati segelas kopi
tubruk panas, kembali berbagi
inspirasi
melalui
majalah
sugesti, mumpung si kecil ami sudah
bubug sama mamanya jadi saya bisa
membuka macbook dan membiarkan
para virtual untuk membisikkan ide apa
yang mau saya bagi untuk anda.
Banyak orang selalu berpikir
bahwa modal utama dalam memulai
bisnis adalah modal uang, padahal itu
salah besar. Lalu apa?
Modal utama untuk memulai
sebuah bisnis adalah modal Kekuatan
Pikiran, percuma saja anda memiliki
modal uang tapi pikiran anda belum
benar, pikiran anda belum mau untuk
sukses maka yang ada modal uang
anda habis dan keuntungan malah nol
besar. Sering saya bertemu para

peserta AMC yang cerita bahwa dia
mengalami kerugian dalam bisnis,
modalnya habis, bahkan karena
modalnya dari hutang maka harus
pusing melunasinya. Mungkin hal
seperti ini sudah sering dialami,
termasuk anda? Anda melihat teman,
atau tetangga atau orang lain
membuka sebuah bisnis misalnya
warung kopi, anda melihat warung
kopinya ramai, lalu anda sibuk
meminjam uang untuk modal warung
kopi. Setelah warung kopi itu jadi
ternyata warung kopi anda tidak
seramai dengan warung kopi orang
yang anda lihat itu, modal anda lamalama habis juga. Lalu anda berpikir
bahwa anda tidak cocok membuka
bisnis warung kopi.
Kasus ini yang sering terjadi,
bahkan tadi siang saya dicurhati
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seorang teman yang juga bingung
bahwa modal uangnya mau habis tapi
keuntungan tidak didapat. Coba dia
bertanya
kesaya
sebelum
membelanjakan modal uangnya, pasti
dia tidak sampai mau rugi seperti ini.
Modal utama dalam memulai bisnis
sudah dimiliki oleh semua manusia,
yaitu
Pikirannya.
Tidak penting
bisnisnya apa, tidak penting usahanya
apa, semua bisnis itu dasarnya bagus.
Mau bisnis saham, mau bisnis
asuransi, mau MLM, mau buka warung
sebagainya, semua bagus. Yang tidak
bagus adalah pikiran anda, pikiran
pelaku bisnisnya.
Maka seharusnya sebelum anda
memulai sebuah bisnis, yang harus
anda lakukan dulu adalah memahami
bagaimana menggunakan kekuatan
pikiran anda dengan benar, sehingga
dengan memahami “cara berpikir yang
benar” anda bisa menarik klien banyak,
membuat ramai toko anda, bahkan ada
alumni AMC yang terbukti bisa
mendapatkan modal uang dengan
gratis. Dengan hanya memahami
bagaimana berpikir yang benar.
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Selama ini kita selalu didoktrin
bahwa, untuk memulai bisnis harus ada
uangnya, padahal tidak. Kalau mau
memulai bisnis maka ya sudah mulai
aja, tapi ingat anda harus sudah
memahami
cara
mengenali,
mengontrol
dan
memaksimalkan
Pikiran dengan benar. Saya teringat
ada om saya yang ingin meminjam
modal untuk buka usaha membuat
batako, saya sengaja eksperimen
dengan memberinya modal 5juta,
tanpa mengajarinya untuk belajar
pikiran. Hasilnya selama 3 bulan,
modalnya terus berkurang sementara
keuntungan tidak ada. Benar berarti
teori AMC saya bahwa bukan uangnya
yang penting tapi Pikirannya, lalu saya
mulai ajari om saya itu tentang AMC,
bagaimana berpikir yang benar,
bagaimana
menarik
pelanggan,
menarik uang. Ajaibnya, selang 2
bulan, om saya itu mendapat modal
usaha dari pemerintah sebesar 10,5
juta dan bisnis batakonya pun sekarang
berjalan dengan lancar, tentu saya
kebagian bagi hasilnya juga setiap
bulan.
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Tujuan saya membuat AMC, supaya
setiap orang tidak lagi sia-sia
membuang modal uangnya dalam
memulai bisnis, tentu rugi kan kalau
anda memiliki uang lalu anda membuka
sebuah bisnis kemudian modal uang
anda habis begitu saja? Maka kenalilah
pikiranmu dengan benar, karena itulah
modal utama yang sudah Tuhan
berikan kepada kita. Bukan hanya
untuk menjalankan sebuah bisnis,
tetapi untuk menjalani kehidupan
supaya tercipta kehidupan yang penuh
kesuksesan dan kebahagiaan.
Selamat membaca majalah sugesti
edisi
bulan
oktober
ini
yang
mengangkat tema tentang bisnis.
Dapatkan solusi dan inspirasi dari
semua artikel yang ada.

Edisi Oktober 2020

| Kekuatan Sugesti

03

| Catatan Kecil

BUKAN JENIS BISNISNYA ATAU
PEKERJAANNYA YANG HARUS DIUBAH,
Tapi Inilah Yang Perlu Diubah Untuk
Memperbaiki Hidup Kita
Banyak orang mengalami kegalauan yang
sama dengan akun bbm tadi, sepertinya anda juga
ya? hehe. Melihat teman anda bergabung di bisnis
A, andapun tertarik juga dengan bisnis A. Lalu
melihat teman yang satunya bergabung di bisnis
B, maka anda juga tertarik dengan bisnis B. Eh,
anda melihat ada orang lain menjalankan bisnis C
maka anda pun latah ikut bisnis C. Sementara
hasilnya tidak ada, malah uang anda habis untuk
pendaftaran saja.

K

etika saya membuka whatsapp, membaca
sebuah
broadcast
yang
berisikan
penawaran menjadi member di sebuah
bisnis jaringan, bukan isi penawarannya yang
membuat saya menarik melihatnya tapi pengirimnya.
Saya hafal sekali nama akun ini, sering
membroadcast tentang penawaran bisnis jaringan
yang berganti-ganti. “apa dia menjadi membernya
semua ya, atau berganti-ganti” tanya saya dalam hati.
Eh tiba-tiba “syahrini” nyletuk : biasa mas,
galau itu. Melihat temannya gabung bisnis A, ikut
bisnis A. Melihat temannya gabung bisnis B, maka
ikut juga bisnis B, padahal ya sama aja jenis
bisnisnya ya itu-itu aja.
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Lalu
kemudian
anda
mengeluh
“sepertinya saya tidak cocok di bisnis ini”. Nah,
kondisi seperti inilah yang sebenarnya perlu
diubah, kondisi latah berganti-ganti bisnis,
kondisi latah berganti pekerjaan, hanya karena
melihat orang lain lebih baik ketika
menjalankannya. Seharusnya bukan bisnisnya
yang anda ubah, bukan pula pekerjannya. Tapi
yang perlu anda ubah adalah “pikiran” anda.
Karena yang membuat seseorang itu
mendapat penghasilan besar, yang membuat
seseorang itu mendapatkan kesuksesan bukan
karena jenis bisnisnya, bukan pula karena
pekerjaannya tapi dari “pikirannya”. Coba
perhatikan, ada orang penjual sate madura yang
punya rumah bagus, ada penjual nasi bebek yang
bisa umroh setiap tahun. Tapi ada juga pebisnis
properti yang gagal, bahkan banyak juga profesi
dokter, orang2 teknik yang hidupnya kurang baik.
Bahkan anda mungkin pernah membaca berita
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kalau ada pengemis dijakarta yang penghasilannya
jutaan rupiah kan.

Kemarin, saya ada seorang ibu rumah tangga
yang mengambil kelas privat AMC di surabaya. Ibu
ini bercerita bahwa ingin memiliki bisnis tapi sering
mengalami kegagalan, ingin membuka warung mie
jogja tapi merasa ada saja penghalangnya. Ketika
dikelas kemarin, ibu ini “tersadarkan” bahwa
memang banyak “program di pikiran” nya yang
sebenarnya tidak mau uang, kalau menurut dia
“gellem duwek tapi isin yo mas” (mau uang tapi
malu-malu). Maka jadinya Tuhan juga menjadikan
malu-malu terhadap uang itu. Apakah hanya satu
orang itu saja yang seperti ibu ini, TIDAK, hampir
semua orang yang saya temui dikelas AMC baik itu
reguler maupun privat memiliki “masalah” yang
sama. Yaitu malu-malu dengan uang, bahkan tidak
suka dengan uang.

06

Tujuan saya membuat kelas AMC
memang untuk menjadikan panduan bagi setiap
manusia yang memiliki pikiran supaya bisa
mengenali, mengontrol dan memaksimalkannya
dengan benar. Sehingga sebenarnya tidak ada
istilah “saya tidak cocok dibisnis A, atau saya
cocoknya dibisnis B” (jadi ingat ramalan ya
hehe).
Karena pada dasarnya semua jenis bisnis
bagus, semua profesi bagus tergantung dari
Pikiran masing-masing pelakunya. Kalau
memang
Pikirannya
ingin
menikmati
keberhasilan, menikmati kesuksesan maka pasti
terjadi keberhasilan dan kesuksesan itu. Sehingga
sesuai judul artikel ini, yang harus diubah adalah
program Pikiran anda. Kenali Pikiran anda
dengan benar dan utuh supaya memahami
program-program pikiran
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Mau Berbisnis Tapi
Bingung Modal Uang?
Baca Tips Berikut ini

F

irman, ini aku mau buka warung kopi. Butuh
modal, bisa kasih pinjaman ngga ya?”
sebuah inbox dari teman saya di facebook ,
lalu saya jawab “butuh berapa ya, lalu sistem
kerjasamanya gimana?”. Eh malah dijawab, “nah
itu, aku bingung gimana kerjasamanya, ngga bisa
ya aku pinjam hutang aja”.

Hampir sebagian besar orang ketika ingin
memulai bisnis pasti yang dipikirkan adalah modal
uangnya dulu. Pasti ketika mau berbisnis yang
dibuat bingung dulu adalah modal uangnya dari
mana. Padahal modal utama untuk memulai bisnis
itu sebenarnya bukan uang, tapi Pikiran kita sendiri.
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Percuma saja sudah dapat modal uang tapi
Pikirannya belum mau untuk sukses dan kaya
maka jadinya percuma saja modal uangnya.
Hal ini yang salah dalam pemahaman
banyak orang, sibuk mencari pinjaman modal uang
kesana-kemari, bingung dengan modal uangnya.
Pasti selalu ketika ditanya mau bisnis apa ngga,
maka jawabannya “saya tidak punya modal”,
padahal ya dia punya gaji, punya tabungan lalu
bilangnya tidak punya modal. Nanti kalau terjadi
bahwa dalam hidupmu tidak punya uang gimana
ayo. Selama masih punya kepala dan masih
bernafas maka itu sudah modal yang cukup untuk
memulai bisnis.
Karena modal utamanya ada dalam kepala
kita semua, ada dalam kepala anda semua, yaitu
Pikiran anda. Permasalahannya adalah, apakah
anda sudah sadar bahwa anda memiliki Pikiran?
apakah anda sudah tahu caranya memanfaatkan
Pikiran untuk membangun bisnis anda? Ketika
seseorang itu masih berpikir bahwa dia butuh
modal uang untuk bisnis maka itu artinya belum
menyadari bahwa modal sesungguhnya untuk
berbisnis itu adalah Pikirannya.
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Saya teringat ada pengalaman seorang
alumni AMC dari banyuwangi, dia reseat
(mengulang) kelas, anda boleh mengulang supaya
semakin paham, karena AMC itu adalah metode
ajaib yang butuh dipahami dengan benar dan utuh,
alumni ini seorang laki-laki, dia cerita bahwa dia
sekarang
bisa
berbisis
tembakau
tanpa
mengeluarkan modal uang sepeserpun, barang
tembakau sebanyak 3 kuintal dia dapatkan dengan
percuma dari seorang pengepul besar, “ternyata
benar mas firman, dengan AMC maka bisnis tidak
lagi butuh modal uang, cukup dengan modal ilmu
AMC haha”, kata dia sambil tertawa ketika cerita ke
saya di akhir sesi kelas.

dalam AMC selalu saya katakan prinsip 3M yaitu
(mengenali, mengontrol dan memaksimalkan).
Jadi, tidak perlu bingung lagi untuk mencari
modal uang ya, yang harus anda lakukan adalah
memahami AMC dan menerapkannya sehingga
anda bisa mudah mendapatkan modal uang untuk
bisnis anda. Kenali diri dengan benar, kenali pikiran
dengan benar maka pasti disitulah kita menemukan
kekuasaan Tuhan sebagai modal utama dalam jika
anda mau berbisnis. Modalnya sudah adalah dalam
dirimu sendiri, yaitu PIKIRANmu.

Ketika anda menyadari bahwa modal untuk
memulai bisnis itu adalah Pikiran maka anda akan
selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa sebenarnya
Tuhan sudah memberikan modal untuk berbisnis itu
tanpa kita perlu mencari, tanpa perlu meminjam,
yang perlu dilakukan terhadap modal itu hanya
mengenalinya,
mengenali
bagaimana
menggunakan pikiran dengan benar, supaya bisa
dikontrol untuk membuat bisnis sukses, bahkan
untuk membuka bisnis tanpa modal uang,
kemudian baru dimaksimalkan untuk selalu
membantu dalam kehidupan kita. Itulah kenapa
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HIPNOTIS, HIPNOSIS, DAN
GENDAM APA YA?

S

aya sering mendapat pertanyaan
tentang
perbedaan
antara
HIPNOTIS,
HIPNOSIS
dan
GENDAM,? ada yang bertanya, kenapa
muncul istilah-istilah itu sehingga terjadi
kerancuan?Kemudian ada juga yang
mengatakan, memang beda ya belajarnya
antara Hipnotis, Hipnosis dan Gendam itu?
Mungkin bagi anda juga merasa bingung
juga kan?Ya itulah yang terjadi di
Indonesia, sehingga kebingungan ini justru
semakin dipertajam agar menimbulkan
berbagai kesan yang negatif terhadap
istilah-istilah
diatas.
Hmm..untuk
membandingkan pengertian diatas, saya
coba dengan istilah JAMU,HERBAL dan
BOBOK, dari ketiga istilah itu apakah
memiliki perbedaan? ataukah mengacu
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kepada satu benda yang sama?Coba anda
pikirkan lagi ya, JAMU,HERBAL dan
BOBOK. Kalau Jamu adalah bahasa
Indonesia, sedangkan Herbal adalah istilah
baru yang dibakukan, sedangkan BOBOK
adalah bahasa jawa, tetapi semuanya adalah
benda yang sama, yaitu ramuan tradisional
dari berbagai tumbuhan, ya kan?
Lalu
bagaimana
dengan
HIPNOTIS, HIPNOSIS dan GENDAM?
ketiga istilah ini, SAMA SAJA jika
diartikan adalah proses membuka area
kritis antara pikiran sadar dan pikiran
bawah sadar, jika bahasa saya adalah proses
membuka pintu gerbang pikiran bawah
sadar. Mungkin banyak dari anda yang
tidak setuju kan?anda mungkin mengatakan
ketiga hal itu berbeda. Baik saya jelaskan

| Kekuatan Sugesti

11

| Hipnosis
satu persatu ya, sebagai praktisi di bidang
Pikiran, dan juga di bidang Engineer maka
saya terbiasa untuk memahami dulu secara
langsung dari berbagai istilah-istilah yang
ada.
Yang Pertama, HIPNOSIS, anda
tahu jika kata ini berasal dari bahasa Inggris
yaitu HYPNOSIS. DImana artinya adalah
ilmu yang mempelajari proses penembusan
area kritis dari pikiran bawah sadar yang
diteruskan dengan diterimanya sebuah
sugesti oleh seseorang. Itu pengertiannya,
begitu masuk di Indonesia maka
HYPNOSIS diubah sedikit menjadi
HIPNOSIS, karena memang harus
disesuaikan dengan aturan EYD.
Yang kedua, HIPNOTIS, ada
perbedaan T dan S ya?he.he., HIPNOTIS
itu juga berasal dari bahasa Inggris yaitu
HYPNOTIST, jika dibandingkan dengan
HYPNOSIS,
maka
terlihat
ada
penambahan T, jika dalam aturan bahasa
Inggris, pemberian akhiran T/ST adalah
menjadi orang. Seperti, DENTIST,
SOLOIST, nah itu hartinya HYPNOTIST
adalah
orang
yang
mempelajari
HYPNOSIS. Kata HYPNOTIST masuk ke
Indonesia lalu diubah menjadi HIPNOTIS.
Jadi jika ada kalimat, “orang itu sedang
belajar HIPNOTIS”, maka kalimat itu
sangatlah salah, harusny “orang itu sedang
belajar HIPNOSIS”.

Yang terakhir, adalah GENDAM,
nah sama halnya dengan JAMU, HERBAL
dan BOBOK. Maka GENDAM adalah
bahasa asli Indonesia, khususnya dari
bahasa Jawa. Jika saya tanyakan ke orangorang jawa tua, maka GENDAM adalah
ilmu kebatinan yang dapat memanipulasi
pikiran orang lain. Nah, sama-sama
kembali ke pikiran kan? Jadi ujungujungnya adalah PIKIRAN. Kalau begitu
sama saja kan he.he. Hanya saja karena
istilah GENDAM merupakan istilah
Indonesia, jadi dihubungkan dengan
kegiatan
ritual
mistis
untuk
mempelajarinya. Sedangkan HIPNOSIS
dibuat oleh pengetahuan barat yang
mencoba melihat bagaimana secara ilmu
pengetahuannya. Itu sama saja dengan
membandingkan dukun beranak dan
BIDAN.
Memang banyak praktisi hipnosis
bahkan yang mengaku hipnoterapist, masih
saja membedakan ketiga istilah itu, bahkan
saya pernah mendengar di radio ada
seorang praktisi pikiran yang jelas-jelas
membedakan GENDAM dan HIPNOSIS.
Saya mengatakan itu sama saja,
UJUNGnya sama, bahkan seharusnya kita
mulai berani mempertegas ke masyarakat
bahwa GENDAM itu adalah bukan apaapa, melainkan murni teknik komunikasi
saja. Hanya para dukun, spiritual dan
kawan-kawannya belum mengakui itu,
mereka masih menganggap hal itu
merupakan hasil kerja dari kekuatan lain,
ya itulah mereka?mereka belum ikut kelas
saya, jadi masih seperti itu, he.he..
Jadi ketiga istilah itu, HIPNOSIS,
HIPNOTIS dan GENDAM adalah
SAMA
SAJA
ya..bahkan
dapat
dipelajari dengan cara yang sama, tanpa
proses yang aneh dan mistis
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Alpha Telepati Juga Bisa Memberi
Kemudahan Dalam Bisnis,

Ini Buktinya

Dalam dunia bisnis sering menimbulkan
kondisi yang dianggap sulit bagi sebagian
pelakunya, biasanya dalam urusan mencari
pelanggan, mencari klien dan mencari
konsumen. Mungkin bagi anda yang
menjalankan bisnis, dalam bentuk apapun yang
berhubungan dengan jual beli pasti juga pernah
mengalami kondisi sulit seperti itu. Tadi siang
sehabis shalat dzuhur, saya duduk sejenak di
masjid lalu ada telepon ya ng masuk dari seorang
pembeli buku alpha telepati. “mas firman,
makasih atas bukunya, isinya begitu luar biasa
sudah mengubah pemahaman saya tentang
penglaris, dulu saya sibuk mencari wirid dan
amalan ke ustad2, tapi semenjak menerapkan
alpha telepati, saya bisa membuat warung makan
saya selalu laris”

Edisi Oktober 2020

Banyak pelaku bisnis memang pergi mencari
pegangan, bahasa lainnya amalan, atau wiridan
untuk memperlancar bisnisnya, padahal yang
membuat terjadinya sesuatu, yang membuat
lancar semuanya bukanlah bacaan wiridnya,
bukan juga pegangannya tapi kuncinya ada di
pikiran kita sendiri. Oh ya, saya ingat bulan lalu
ada seorang peserta kelas AMC Privat yang
cerita bahwa dia sudah pergi ke banyak tempat,
sudah puasa, sudah belajar ilmu-ilmu yang
katanya membuat bisnis lancar, bisa membuat
negosiasi lancar tapi semua butuh ritual yang
biayanya tidak sedikit. Memang semua ilmu
diluar sana itu biayanya mungkin lebih murah
dari kelas AMC, tetapi biaya itu diecer, artinya
anda dipaksa untuk selalu menuruti semua
keinginan dari si orang yang “mengaku” pintar
itu. Mulai dari sesajennya, mulai untuk
shadaqahnya dan berbagai hal yang terselubung
lainnya.
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Lalu begitu “hajat” anda terjadi, bisnis anda
lancar kemudian menganggap bahwa semua
amalan itu yang membuat terjadi? lantas
menganggap kalimat wiridannya yang membuat
bisnis lancar? itu salah besar. Karena yang
membuat semua terjadi, yang membuat bisnis
anda lancar itu karena Pikiran anda memang
sudah mau untuk lancar dan laris. Percuma saja
anda sibuk membaca kalimat wirid, percuma saja
anda melakukan berbagai amalan tetapi Pikiran
anda belum mau untuk laris, belum mau untuk
lancar maka hasilnya tentu tidak laris dan tidak
lancar.

Mempengaruhi disini bisa untuk negoisasi, bisa
untuk menarik konsumen, bisa untuk membuat
laris dagangan anda, bisa untuk mempengaruhi
klien.
Dari buku Alpha Telepati, jika anda ingin
lebih dalam memahami tentang Keajaiban
Pikiran maka bisa mengiktui kelas workshop
AMC. Tentu memahami pikiran melalui buku
dibandingkan dengan kelas langsung berbeda,
karena kalau di kelas maka saya bisa langsung
membimbing anda, dan ketika dikelas pasti anda
mendapat materi lainnya tentang keajaiban
pikiran seperti cara berdoa yang 99% terjadi, cara
membuat impian yang benar sampai cara
membuat sahabat virtual yang bisa membantu
anda. Dan, di kelas AMC anda pasti tersadarkan
bahwa sesungguhnya hal-hal yang selama ini
dianggap kesaktian dan hanya dimiliki oleh
orang tertentu itu ternyata SALAH, sebab
sejatinya semua orang sama saktinya, semua
orang sama-sama memiliki kekuatan ajaib yang
sudah Tuhan berikan, yaitu ada di Pikirannya.

Satu-satunya ilmu untuk mengenali,
mengontrol dan memaksimalkan Pikiran adalah
AMC (Alpha Mind Control), salah satu materi
dari AMC adalah Alpha Telepati yaitu metode
untuk mempengaruhi orang lain tanpa bertatap
muka, atau mempengaruhi orang lain tanpa
diketahui oleh orangnya. Alpha Telepati
memang saya buat untuk menggantikan semua
amalan-amalan anda, menggantikan semua
wiridan anda, menggantikan semua jimat
penglaris anda, menggantikan semua pegangan
anda. Karena sesungguhnya anda tidak
membutuhkan itu semua, yang anda butuhkan
adalah cara untuk mempengaruhi orang kan?
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Bagaimana Cara Membuat Bisnis
Tetap Untung dalam Kondisi
Pandemi Corona

D

unia diklaim sedang mengalami
pandemi Corona. Tentu kondisi ini
membuat
bisnis
menghalami
hantaman,
kenapa?
karena
dilakukan
pembatasan dari pergerakan manusia. Mall yang
biasanya ramai menjadi sepi, stasiun menjadi
sepi, terminal menjadi sepi, hotel sepi dan
berbagai tempat yang biasanya menjadi tempat
berkumpul manusia menjadi sepi. Bagaimana
caranya membuat bisnis tetap untung dalam
kondisi pandemi corona seperti ini? Apakah
bisa? Jika melihat dari kacamata ekonomi maka
tentu kita perlu melihat hukum supply and
demand. Kebutuhan yang meningkat dengan
ketersediaan yang sedikit adalah kunci dari
keuntungan bisnis. Artinya pasti ada bisnis yang
tetap untung dalam kondisi pandemi corona

seperti ini, karena manusia masih ada alias
pembelinya masih ada.

Situasi Bisnis
Corona

yang

terpukul

Buat anda para pemilik bisnis tentu tahu
efeknya ketika pemerintah mengumumkan ada
pembatasan sosial berskala besar maka artinya
masyarakat dikurangi pergerakannya dan
membuat bisnis juga terdampak. Perhatikan saja
counter di mall baik itu fashion, makanan dan
apapun menjadi sepi dan saat ini banyak yang
tutup. Fakta dilapangan juga menunjukkan
bahwa banyak perusahaan yang melakuka PHK
atau pengurangan karyawan. Khususnya yang
karyawan kontrak. Tentu alasannya karena
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bisnis perusahaan tidak untung dalam kondisi
pandemi corona ini. Wajar ketika terjadi
pengurangan karyawan. Apalagi disektor wisata
dan pendukungnya.

Makna Berdamai dengan Corona
Apakah semua jenis bisnis mengalami
gangguan yang berat? aapakah semua bisnis
mengalami dampak yang sama? maka tentu
jawabannya TIDAK. Buktinya masih banyak
produk yang dijual di minimarket dekat rumah
kita. Kalau lihat di marketplace juga masih
banyak terjadi penjualan. Masih banyak terjadi
transaksi. Artinya masih banyak bisnis yang
tetap untung dalam kondisi pandemi corona ini.
Mungkin bisnis anda juga tetap untung
meskipun kondisi pandemi corona ini.

Bisnis yang Tetap Untung di Pandemi
Corona
Bahkan beberapa minggu ini kita bisa
membaca berita banyak toko sepeda kebanjiran
pembeli. Bahkan ada sebuah toko sepeda di solo
yang sudah diserbu pembeli meskipun belum
dibuka. Mereka antri dan rela menunggu untuk
membeli sepeda. Dan harga sepeda juga mahal
lho banyak yang jutaan juga. Ketika sepeda
menjadi banyak diburu pembeli maka otomatis
semua hal yang berhubungan dengan sepeda
dicari oleh masyarakat. Berarti bisnis sepeda
tetap untung meskipun dalam kondisi pandemi
corona.
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Dari kenyataan ini seharusnya menjadi
pelajaran bagi para pengusaha, bagi para pemilik
bisnis untuk mau mengubah persepsi alias
mengubah pikiran tentan pandemi corona ini.
Mencoba melihat sisi yang positif dari situasi ini
karena mustahil sebuah situasi itu hanya satu
kondisi negatif saja. Tuhan itu tidak pernah
hanya memberikan dalam satu sisi saja. Pasti
berpasang-pasangan. Ada yang positif dan ada
yang negatif. Kembali kepada cara kita
melihatnya. Kalau melihat situasi ini dengan
kacamata yang jelek ya pasti yang terlihat hanya
jelek saja. Tapi jika anda melihatnya dengan
kacamata yang bersih maka pasti terlihat
keindahannya.
Percayalah, ketika ingin bisnis tetap
untung dalam kondisi pandemi corona ini maka
ubahlah persepsi kita dalam melihat situasi ini.
Mungkin ini yang dimaksud Bapak Presiden
Jokowi dengan “berdamai” dengan corona. Mau
sampai kapan kita terjebak dalam ketakutan,
terjebak dalam situasi yang dibuat negatif
seperti ini. Geserlah sudut pandang kita, lihatlah
semuanya dengan lebih luas. Lihatlah dengan
pikiran yang jernih dan positif maka pasti bisnis
kita tetap untung meskipun dalam kondisi
pandemi corona.
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BIOGRAFI

JEFF BEZOS
“
Jeff Bezos merupakan pengusaha Amerika, pelopor e-commerce, dan pendiri toko online
Amazon.com. Jeff juga pendiri Blue Origin, sebuah perusahaan yang bertujuan untuk membuat
perjalanan ruang angkasa terjangkau bagi orang awam.

A

papun yang sedang dikerjakan, ia selalu
memprioritaskan pelanggannya. Sebagai
seorang individu yang sangat cerdas,
ultra-driven, dan sangat ambisius, Jeff Bezos
terus berupaya mendorong pemanfaatkan terbaik
dari teknologi modern. Tertarik mengetahui kisah
suksesnya yang inspiratif?

Tertarik dengan bidang teknologi
sejak kecil

Lahir di Albuquerque, New Mexico, Jeff
dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai
peternakan. Meski tak berasal dari keluarga yang
berhubungan erat dengan teknologi, namun sejak
kecil Jeff telah menunjukkan ketertarikan yang
besar terhadap bidang elektronik dan teknologi.
Ketertarikan tersebut membuatnya lulus dengan
predikat summa cum laude dari jurusan S1 Teknik
Elektro dan Ilmu Komputer dari Universitas
Princeton. Berkat prestasinya tersebut, Jeff
bahkan mendapat penghargaan Phi Beta Kappa
dan Tau Bea Pi.

Pernah bekerja di McDonald
Kesuksesan Jeff Bezos tak lepas dari
perjuangan. Sebelum mendapatkan gelar sebagai
orang terkaya nomor 1 di dunia dengan harta USD
120 miliar (setara Rp1.652 triliun), Jeff pernah
bekerja di McDonald saat berusia 16 tahun.
Bekerja sebagai juru masak di McDonald, Jeff
belajar banyak hal. Salah satunya adalah
bagaimana caranya melayani pelanggan.
Sebagai pribadi cerdas, Jeff belajar banyak hal
secara detail selama bekerja di sana, mulai dari
cara membalikkan burger, perbaikan otomatisasi
perusahaan, hingga saat yang tepat mengangkat
kentang goreng.
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Hal-hal yang ia pelajari selama bekerja di
McDonald ia manfaatkan untuk usaha yang ia
jalani sekarang. Jeff menyadari bahwa
memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan
adalah hal utama yang perlu diperhatikan dalam
menjalankan usaha. Oleh karena itulah, ia
menjadikan pelayanan sebagai prinsip utama
Amazon.

Namun, ketertarikan Jeff terhadap dunia
teknologi yang besar membuat posisi baik
tersebut tidak lantas membuatnya pus. Usai
keluar dari perusahaan investasi Bankers Trust,
Jeff pulang ke kampung halamannya untuk
mengembangkan bisnis teknologinya sendiri.
Bermodal tabungan dan bantuan sang ibu, Jeff
akhirnya mampu membangun kerajaan bisnis
pribadinya. Pada tahun 1995, akhirnya
Amazon.com lahir hingga berkembang besar
seperti sekarang.

Ide membangun Amazon.com

Jezz pun percaya bahwa setiap orang bisa
belajar dari manapun dan apapun yang dikerjakan
harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.
Dengan demikian, kamu dapat menyerap ilmu
lebih cepat dan mampu mengaplikasikannya di
kemudian hari.

Kehidupan
berkarir

setelah

lulus

dan

Sebagai salah satu pimpinan perusahaan
teknologi tersukses saat ini, Jeff sebenarnya sejak
kecil sudah memiliki ketertarikan yang besar
terhadap bidang teknologi. Setelah lulus dari
universitas, Jezz langsung mendapat tawaran
pekerjaan yang baik dari perusahaan bonafit yang
menawarkan gaji tinggi. Selama bekerja, Jeff juga
sempat singgah di salah satu perusahaan pialang
saham terkenal. Meski hanya seorang pekerja, ia
bisa dibilang telah mendapat posisi yang
menjanjikan.

25

Kekuatan Sugesti |

Ketika
Jeff
Bezos
mendirikan
Amazon.com pada tahun 1994, jumlah pengecer
online masih sangat sedikit. Pada Agustus 1994,
The New York Times menerbitkan sebuah artikel
yang dibuka dengan pertanyaan “Apakah Internet
telah overhyped?”. Artikel tersebut berisi tentang
keraguan terhadap figur yang menyebut bahwa
pengguna web mencapai angka 20 juta orang,
berspekulasi
tentang
konsekuensi
bagi
perusahaan yang telah menghabiskan uangnya
untuk proyek online.

Berbeda dengan New York Times, Bezos
optimis tentang potensi bisnis Internet. Ide bisnis
yang muncul setelah Jeff berdiskusi dengan John
Ingram of Ingram Book dan Keyur Patel ini selama
dua bulan pertama berhasil menjual buku ke 50
negara bagian Amerika dan lebih dari 45 negara.
Berhasil mencapai angka penjualn USD 20.000
per minggu, Amazon.com belum mencetak
keuntungan lebih dari 4 tahun. Namun, berhasil
mendapat keuntungan pertama pada tahun 2001
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dengan pendapat USD 1 miliar dan kini menjadi
salah satu perusahaan paling sukses di dunia.

Kisah berdirinya Amazon dan pesan
lain Jeff Bezos

Nah, itulah kisah sukses Jeff Bezon,
pendiri Amazon.com yang inspiratif. Semoga
informasi ini bisa menginspirasimu dan
membantumu untuk lebih maju, ya! Apakah kamu
punya rencana untuk memulai suatu bisnis? Jika
ya, nasihat terbaik dari Jeff Bezos ini penting
sekali untuk kamu simak!
Menurut Bezos, ada satu pesan yang perlu
dipahami oleh semua pengusaha pemula.
“Bersiaplah untuk mengambil risiko besar dan
gagal
dalam
bisnis,”
ujarnya.
Bezos
menyampaikan pesan ini dalam sebuah
konferensi yang digelar di Las vegas beberapa
waktu lalu. Ketika itu, ia ditanya tentang saran apa
yang akan diberikan kepada orang yang ingin
memulai bisnis. “Ambil risiko. Kamu harus mau
mengambil risiko. Jika kamu punya ide bisnis
tanpa risiko, itu mungkin sudah dilakukan. Tapi,
kamu harus punya sesuatu yang mungkin tidak
berhasil. Dalam banyak hal, ini akan menjadi
sebuah eksperimen,” terang Bezos.
Bezos
melanjutkan,
banyak
dari
eksperimen itu yang akan gagal, tapi “kegagalan
besar” adalah bagian penting dari perjalanan
menuju
kesuksesan.
Demikian
dilansir
Entrepreneur.com. “Kami mengambil risiko setiap
saat, kami selalu bicara tentang kegagalan. Kita
perlu kegagalan besar untuk menggerakan jarum.
Jika tidak, kita tidak akan cukup berayun. Kamu
harus benar-benar berayun keras dan gagal, tapi
tak apa-apa,” tambahnya.

Bezos mendirikan Amazon pada tahun
1995. Saat itu, jumlah karyawannya hanya 10
orang. Namun, saat ini, ia mampu mengubah
Amazon jadi salah satu perusahaan publik paling
berharga di dunia. Bahkan, nilai kapitalisasi
pasarnya telah mencapai ratusan miliar dolas AS.
Di sisi lain, Bezos juga menuturkan bahwa
selain mengambil risiko dan gagal, pengusaha
pemula juga harus memiliki semangat yang luar
biasa. Itu merupakan ‘senjata’ ampuh untuk
bersaing. “Kamu akan bersaing dengan mereka
yang bersemangat,” ungkapnya.
Di atas semua itu, tambah Bezos,
pengusaha juga harus ‘terobsesi dengan
pelanggan.’ Maksudnya, pengusaha wajib
memuaskan
dan
menyenangkan
semua
pelanggannya. Bagaimana, siap memulai bisnis
dengan terapkan nasihat terbaik dari Jeff Bezos di
atas?
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7 MOTIVASI BISNIS DARI JACK
MA UNTUK PEBISNIS YANG
INGIN SUKSES

S

iapa yang tak kenal Jack Ma? Pendiri
Alibaba Group ini adalah figur
inspirasional yang membuktikan bahwa
istilah from zero to hero bukan sebatas anganangan saja. Berkat usaha cerdasnya dan ide-ide
briliannya, usaha dan kesuksesannya dengan
Alibaba selalu meningkat. Kini tokoh bisnis
terkemuka asal Tiongkok ini sudah
memutuskan untuk pensiun dari Alibaba
Group.
Namun kegigihan, kisah inspiratif,
dan kata-kata motivasinya akan terus dijadikan
pelajaran bagi para pengusaha lainnya. Berikut
kami ulas tujuh pesan dari kutipan kata-kata
Jack Ma khusus untuk Anda para pengusaha
sukses.

7 Motivasi Bisnis dari Jack Ma untuk
Pebisnis yang Ingin Sukses
1.

Namun, gunakanlah pelajaran tersebut
untuk berinovasi. Dengan terus belajar dan
memperbarui strategi usaha, bisnis Anda akan
terus bersaing dan berkembang di bidangnya.
Selain itu, Jack Ma juga berpesan
untuk tetap mengutamakan pelanggan di atas
mempelajari pesaing. Karena, sematang
apapun strategi bisnis Anda, jika tidak
memberi manfaat serta layanan yang baik bagi
pelanggan Anda, maka usaha tersebut tentu
tidak akan berjalan dengan baik.

Bijak Menghadapi Pesaing

“Anda harus belajar dari pesaing Anda, tapi
jangan pernah menjiplak. Jika Anda
menjiplak, maka Anda ‘mati’."
Pesaing bukanlah sosok yang harus
dipandang sebagai musuh bagi pelaku usaha.
Usaha milik pesaing juga merupakan hal yang
bisa Anda pelajari, baik dari segi produk,
pelayanan, strategi bisnis, dan lain sebagainya.
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2. Uang Bukan
Modal Sukses

Satu-satunya

“Kita tidak pernah kekurangan uang.
Kita hanya kekurangan orang-orang
pemimpi yang mampu bersungguhsungguh untuk mimpinya.”

Selain keuangan, mimpi dan semangat
merupakan faktor pendorong paling kuat
dalam membangun usaha. Ketika banyak
cobaan datang di jalan kita, impian lah yang
akan menguatkan untuk tetap berjuang
Kisah Jack Ma merupakan bukti dari
kegigihan dan kesungguhnya yang dapat
mewujudkan mimpinya. Meski ditolak oleh
30 perusahaan dan membanting setir
menjadi guru Bahasa Inggris, dengan
segala usaha dan ide-ide briliannya, ia dapat
menggarap usaha inovatif di bidang
teknologi tanpa memiliki latar belakang
dalam bidang tersebut.

3. Kenali Ranah Bisnis Anda
dan Ciptakan Inovasi
“Beradaptasi dan berubahlah sebelum ada
tren atau perubahan besar.”
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Mengetahui lawan dan medan perang yang
akan Anda hadapi adalah langkah awal yang
baik untuk memulai usaha Anda. Namun,
jangan terjebak dengan kenyamanan atas
pengetahuan Anda di awal berbisnis. Dunia
berubah dengan sangat cepat.
Perusahaan dalam segala bidang terus
bersaing memenangkan hati pelangganpelanggannya
dan
berinovasi
untuk
menciptakan tren baru. Maka dari itu
beradaptasi, belajar, dan memperbarui bisnis
Anda secara strategis merupakan hal penting
yang perlu diterapkan untuk bertahan di dunia
usaha.

4. Berdayakan Orang-orang Terbaik
untuk Usaha Anda
“Jika Anda ingin juara di abad 21, Anda
harus memberdayakan orang lain dan
memastikan mereka adalah orang-orang yang
jauh lebih baik dari Anda. Dengan begitu Anda
akan sukses.”
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Berawal dari ketidaksengajaan saat
menggunakan internet, inspirasi datang
kepada Jack Ma. Beliau melihat peluang bisnis
dari kemampuan bahasa Inggrisnya dan betapa
kurangnya informasi tentang produk-produk
dari Tiongkok. Peluang tersebut datang dan
terpikirkan oleh beliau ketika orang-orang
pada masa tersebut belum memikirkannya.
Pernah dengar istilah hargailah orang lain
agar dapat dihargai orang lain? Jack Ma adalah
pengusaha yang senang dan fokus kepada
bagaimana usahanya memberikan manfaat.
Beliau selalu bahagia ketika membicarakan
betapa usahanya membantu pelanggannya dan
membuka lapangan kerja bagi banyak orang.
Jack Ma juga menyampaikan untuk
mempekerjakan
orang-orang
yang
kemampuannya lebih baik dari kita. Karena
dengan begitu, pengetahuan dan usaha Anda
akan memiliki potensi berkembang secara
beriringan.

5. Selalu Awas Terhadap Peluang
yang Ada

Dengan semangat dan ide briliannya,
Jack Ma selalu bergerak dan mewujudkan
visinya dalam berbisnis hingga menghasilkan
kesuksesan yang melimpah hingga masa
pensiunnya saat ini.

6.
Pantang
Berkreasi

Menyerah

dalam

“Dalam jalan menuju sukses, Anda
akan sadar bahwa orang yang sukses bukanlah
orang yang suka merengek maupun yang
sering mengeluh.”

“Peluang-peluang yang tidak dapat dilihat
semua orang adalah peluang-peluang yang
sesungguhnya.”

Bagaimana jadinya jika Jack Ma
menyerah di tengah jalan saat lamaran
kerjanya ditolak oleh 30 perusahaan?
Bagaimana jadinya jika beliau tidak berusaha
mengembangkan
kemampuan
bahasa
Inggrisnya dengan baik?
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Mungkin inspirasi tidak akan datang
dengan cara yang sama seperti yang beliau
dapatkan sekarang. Bagi Jack Ma, kesuksesan
adalah sesuatu yang hanya bisa diraih dan
dijalani tanpa banyak berkeluh kesah.
Kelelahan itu pasti, karena segalanya
tidak mungkin terus berjalan sesuai dengan
keinginan kita. Hal tersebut sebaiknya diatasi
dengan istirahat yang cukup dan berusaha
sesuai dalam jangkauan kemampuan Anda.
Tetap imbangkan usaha dan menjaga
kesehatan Anda, ya!

7. Tempatkan Fokus terhadap
Pelanggan dan Pegawai Anda
“Kesuksesan dan keuntungan adalah hasil dari
fokus terhadap pelanggan dan pekerja, bukan
tujuan.”

Karena, siapa lagi kalau bukan
pelanggan dan pekerja Anda yang akan
membantu Anda mencapai impian Anda? Dari
ketujuh pesan-pesan motivasi tersebut, Jack
Ma banyak menekankan bahwa hal yang perlu
pelaku usaha fokuskan dalam menjalani
bisnisnya adalah bagaimana usahanya
memberi manfaat kepada pelanggan dan
pekerjanya.
Kesungguhannya
juga
menunjukkan bahwa status, pendidikan, dan
keadaan ekonomi seseorang tidak selalu
menjadi hal yang esensial dalam memulai
bisnis. Usaha dan kemampuan melihat peluang
lah yang mengantarkan Jack Ma menjadi
dirinya sekarang. Ikuti langkah emas Jack Ma
dan mulai tingkatkan fokus Anda kepada
pelanggan dan pekerja Anda bersama

Pelanggan dan tenaga kerja adalah
pelaku utama yang mempertahankan usaha
Anda untuk tetap berjalan. Memiliki visi atau
tujuan dalam usaha tentu juga merupakan hal
yang tak kalah pentingnya dengan dua elemen
tersebut. Namun, Jack Ma membuktikan
bahwa kesuksesan dan keuntungannya dalam
bisnis datang atas hasil kegigihan dan
fokusnya terhadap kepuasan pelanggan dan
kesejahteraan tenaga kerjanya, bukan hanya
dari visinya dalam berbisnis.
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P

ada suatu hari ada seekor kelinci yang sangat sombong. Ia menyombongkan
diri sebagai kelinci yang paling baik sedunia. Si kelinci selalu membanggakan
betapa cepat larinya. Ia mempunyai kaki belakang yang sangat kuat untuk
berlari seperti angin. Ia selalu memperlihatkan keahliannya berlari cepat kepada
teman-temannya.
Pada suatu hari si kelinci membual di depan teman-temannya dan
menunjukkan betapa cepat larinya. Ketika ia berlari, ia melompat di atas sebuah
cangkang di jalanan. Perlahan-lahan sebuah kepala dan empat kaki keluar dari
cangkang tersebut dan mulai bergerak di jalanan. Barulah si kelinci sadar, bahwa
cangkang itu adalah kura-kura yang tampak merangkak perlahan-lahan dijalanan.
’’Betapa lambatnya kamu,’’kata kelinci kepada kura-kura. ‘’kamu sangat lambat. Saya
tidak mengerti mengapa kamu tidak terganggu dengan gerakkan lambatmu.’’ Si kelinci
tertawa mendengar leluconnya sendiri mengenai kura-kura.
Kura-kura menatap dingin pada kelinci dan berkata, ‘’Setiap hewan bergerak
dengan langkahnya sendiri. Saya mungkin bergerak lambat, tetapi saya dapat pergi
kemana saja yang saya mau. Pada kenyataannya, saya dapat mencapai tujuan lebih
cepat dari pada kamu dan lebih kencang dari pada kamu.’ Si kelinci berpikir, bahwa
kata-kata si kura-kura sangat lucu. Ia tertawa mendengar, bahwa kura-kura berlari
lebih kencang darinya. ‘’Tidak mungkin,’’ kata si kelinci. ‘’Bagaimana mungkin kamu
lebih cepat dari saya? Saya dapat berlari secepat angin. Sementara kamu merangkak
sangat lambat, sehingga sulit dikatakan, bahwa kamu bergerak lebih cepat dari saya.
Saya mau lihat.’’
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Si kelinci kemudian menantang si kura-kura untuk lomba lari, sehingga mereka
akan lihat siapa yang lebih cepat. Lomba lari akan di adakan keesokkan harinya.
Setiap hewan ingin melihat perlombaan lari antara si kelinci yang cepat dan si kurakura yang lambat.
Serigala yang menghitung mundur saat mulai perlombaan. ‘’Lima, empat, tiga,
dua, satu, lari…’’ Dengan satu loncatan, si kelinci dengan cepat hilang dari pandangan
mata. Si kura-kura melangkahkan kakinya perlahan-lahan, selangkah demi
selangkah, sementara tatapan matanya terus bertuju pada jalan didepannya. Si kelinci
berlari sepanjang jalan. Setiap kali melihat kerumunan penonton di pinggir jalan, ia
membalikkan tubuhya dan melambaikan tangannya. Ia ingin mereka tau siapa yang
paling cepat larinya. Jauh, jau dibelakangnya si kura-kura terus melangkah, selangkah
demi selangkah, dengan lambatnya dan matanya yang terus menatap jalan di
depannya. Tidak lama kemudian si kelinci tiba pada suatu tanda di jalan. Tanda itu
menunjukkan, bahwa ia sudah berlari setengah jarak antara garis start dan finish. Ia
pun tidak lagi melihat kura-kura.

Si kelinci berpikir, ‘’ Saya sudah jauh di depan dan si kura-kura sangat lambat,
sehingga ia masih sangat jauh dibelakang. Perlu waktu lama bagi kura-kura untuk
sampai di sini. Saya kira saya dapat berbaring dulu di sini dan beristirahat sebentar
dibawah sinar matahari yang sangat hangat. Masih banyak waktu untuk
memenangkan pertandingan ini saat saya bangun nanti.’’
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Sementara itu, si kura-kura terus merangkak perlahan-lahan tanpa berhenti. Ia
terus bergerak. Waktu terus berlalu, si kelinci masih tertidur dengan lelapnya. Dengan
perlahan-lahan dan mantap, si kura-kura meneruskan langkahnya tanpa beristirahat.
Ia bergerakperlahan-lahan sepanjang jalan.
Akhirnya si kura-kura melewati si kelinci yang masih tertidur di tepi jalan. Si
kelinci tertidur lelap, sehingga ia tidak mendengar saat si kura-kura melewatinya.
Ketika kelinci terbangun dari tidur lelapnya, ia melihat kearah belakang untuk
mengetahui keberadaan si kura-kura. Namun ia tidak melihat kura-kura. Namun, ia
tidak melihat kura-kura. Ia berkata , ‘’ Ternyata si kura-kura lebih lambat dari yang
saya kira. Mungkin baru tengah malam ia tiba di garis finish.’’
Si kelinci merenggangkan kakinya dan kembalu ke jalan untuk melanjutkan
perlombaan lari. Si kelinci berlari dan menaiki bukit. Kemudian ia melihat
pemandangan yang menakjubkan. Di garis finish tampak si kura-kura. Penonton
bersuka ria, karena si kura-kura memutuskan pita garis finish. Si kura-kura di
umumkan sebagai pemenang. Si kelinci menghela nafas panjang dan si kura-kura
tersenyum. “ Bagaimana…kapan… di mana?’’ gumam si kelinci.
Si kura-kura berkata, ‘’ Saya menyusul kamu ketika kamu sedang tertidur. Saya
mungkin saja lambat, tetapi mata saya menatap tujuan. Dengan pelan dan mantap,
saya memenangkan perlombaan lari ini.’’

Pesan Moral dari Dongeng Sebelum Tidur : Fabel Kura-kura dan Kelinci adalah
jangan pernah menganggap remeh orang lain. Tatap impian dan pegang eratlah
supaya membuat kita terus bergerak
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SEJARAH ATM

B

isakah kamu membayangkan hidup di
tempat yang tidak ada ATM? Pastinya
bakal repot! Kita sudah terbiasa dengan
kenyamanan modern untuk dapat mengambil uang
tunai kapan pun melalui mesin ATM. Apalagi kini
ATM bisa ditemukan di pinggiran jalan, banyak
minimarket, dan hampir semua pusat perbelanjaan
besar. Orang nggak perlu lagi pergi mengantri di
bank atau menyesuaikan waktu buka-tutupnya bank
yang cuma sampai sore. Jelas beda jika
dibandingkan dengan zaman sebelum ada ATM~

Padahal mesin ATM-nya sendiri makin
canggih lho. Mau tahu gimana penampakan mesin
ATM pertama yang digunakan 50 tahun lalu?! Yuk
simak ulasan Hipwee News & Feature!
1. Orang bernama John Shepherd-Barron
tercatat sebagai penemu ATM. ATM pertama di
dunia hasil karyanya diresmikan pada tahun
1967 di London

Automated Teller Machine (mesin teller
otomatis) yang kini kita biasa sebut hanya dengan
kependekan ATM itu merupakan inovasi perbankan
yang ditemukan pada tahun 1967. Kalau itu, mesin
yang bisa mengeluarkan uang itu bagai temuan
magis yang sangat menakjubkan. Tapi sekarang
dengan semakin banyaknya transaksi online,
pengunjung ATM justru semakin menurun dari
tahun ke tahun.
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2. Dulu juga belum ada kartu dengan strip
magnet yang banyak dipakai saat ini. Saat
pertamakali
beroperasi,
pengguna
ini
menggunakan kertas cek

5. ATM pun terus mengikuti perkembangan
zaman. Mesin yang selama ini dikenal sebagai
‘hole in the wall’ karena selalu menempel di
tembok, kini juga banyak versi mobile-nya

3. Meski jauh beda dengan teknologi canggih
masa kini, fitur keamanan PIN 4 digit itu sudah
dirancang Barron sejak awal. Tadinya sih mau
dibuat 6 digit, tapi istrinya Caroline tidak bisa
ingat

6. Walaupun zaman sudah modern, masalah
utama dari semua mesin ATM di dunia itu sejak
dulu sama: keamanan!

4. Tak terasa kalau inovasi yang sudah jadi
bagian sehari-hari kehidupan kita ini, telah
berumur 50 tahun lebih. Tepat pada perayaan 50
tahunnya tahun 2017 yang lalu, orang
berbondong-bondong kunjungi ATM pertama
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7. Finger print recognition

10. ATM juga kini bisa ditemukan hampir di
semua pelosok dunia. ATM-ATM center seperti
ini pun pasti bisa kamu temukan di pusat
perbelanjaan

8. Kini bahkan ada ATM yang punya teknologi
face recognition atau pengenalan wajah. Jadi
mesin ATM bakal lebih sulit dikibuli sama orang
yang berniat jahat

9. Smartphone, kini banyak ATM menawarkan
fitur cardless atau tanpa kartu dengan bantuan
berbagai aplikasi
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11. Bahkan di ujung dunia sekalipun. Dua ATM
yang ada di Antartika ini disebut-sebut sebagai
ATM paling ‘kesepian’ di dunia

12. Nah begini penampakan ATM tertinggi di
dunia. ATM yang terletak di wilayah
pegunungan Khunjerab Pass di Pakistan ini juga
jadi daya tarik wisata
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15. Bahkan mulai ada juga mesin ATM yang
menawarkan jasa unik selain mengambil uang.
Di EcoATM ini, orang bisa menukarkan gawai
elektronik bekasnya dengan uang

13. Mesin ATM pun seringkali didekorasi sesuai
kebutuhan atau buat iklan. Kayak ATM dengan
tema gay di Australia ini
Menarik banget ‘kan perjalanan sejarah
sebuah barang yang kita lihat dan gunakan sehariharinya. Ternyata banyak banget yang belum kita
tahu meskipun tiap minggu atau bulan mengunjungi
mesin ATM. Menarik juga untuk membayangkan
bagaimana masa depan mesin yang satu ini, soalnya
semakin banyak orang yang tampaknya mulai
meninggalkan transaksi tunai. Nggak bawa uang
tunai pun, kini bisa tetap berbelanja dan nongkrongnongkrong cantik di kafe atau restoran. Ya kita lihat
bersama aja, sampai berapa tahun lagi mesin-mesin
ATM ini dapat bertahan.
14. Nah terus kalau di Indonesia ada ATM buat
drive through kendaraan roda dua, di Kanada
ada ATM buat pengendara ski

42

Kekuatan Sugesti |

Edisi Oktober 2020

| DOKUMENTASI

Workshop AMC Online
Bulan Oktober 2020

Edisi Oktober 2020

| Kekuatan Sugesti

45

| TESTIMONI PESERTA AMC

46

Kekuatan Sugesti |

Edisi Oktober 2020

45

| CURHAT PIKIRAN

Curhat Pikiran
Pertanyaan:
Terima kasih atas majalah sugesti yang selalu memberikan materi-materi yang
bermutu. Semua isinya mencerahkan saya sekeluarga. Saya ada pertanyaan untuk pak
firman, begini pak. Saya punya anak laki-laki, usia 16 tahun, tapi dia sepertinya tidak
ada se-mangat untuk hidup, seperti tidak punya motivasi untuk menjalani hidup, saya
jadi bingung pak harus bersikap seperti apa?
Sugiman - Jambi (sugi_34@xxxx.com)
Jawaban :
Terima kasih pak sugiman atas atensinya buat majalah sugesti, bapak juga bisa menyebarkan majalah digital ini buat teman-teman bapak lainnya ya. Masalah tentang
anak memang membuat orang tua agak bingung ya, tapi sebenarnya kebingungan pada
diri orang tua seharusnya tidak terjadi jika orang tua memahami ilmu untuk
mempengaruhi pikiran anak. Karena hidup seorang anak itu tergantung dari sugestisugesti yang ma-suk ke dalam pikiran anak sejak kecil, bagaimana sikap seorang anak,
bagaimana ke-hidupan seorang anak di usia dewasa itu akibat dari sugesti yang masuk
sejak anak masih dalam kandungan sampai saat ini.
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Untuk kasus anak bapak, maka sekarang cobalah berikan sugesti yang positif kepada
anak bapak, cobalah bapak memasang gambar-gambar tentang kesuksesan figur yang
dia suka dikamarnya. Dengan anak bapak melihat poster-poster tentang kesuksesan
maka pasti mempengaruhi isi pikirannya
Pertanyaan :
Saya adalah seorang ibu single parent 2 anak, dari manado, sudah 7 bulanan ini saya
menjadi pembaca setia majalah kekuatan sugesti. Suami saya meninggal karena sakit.
Jujur artikel-artikel dimajalah sugesti menjadi saya semangat menjalani hidup ini.
Bagaimana caranya saya lebih tegar dan lebih semangat untuk menjalani hidup ini, karena saya merasa hidup saya selepas suami meninggal menjadi lebih berat.?
Dianawati-manado , 08133xxxx
Jawaban:
Terima kasih ibu diana, yang sudah 7 bulan menjadi pembaca setia majalah kekuatan
sugesti. Saya harapkan ibu selalu membaca majalah kekuatan sugesti ini dan membagikannya kepada orang-orang lain, kepada sahabat dan teman-teman ibu supaya
makin banyak orang yang mendapat inspirasi positif dari majalah kekuatan sugesti ini.
Saya coba untuk menjawab pertanyaan ibu ya, sebagai single parent yang memiliki 2
anak memang bisa membuat seseorang menjadi merasa berat, karena selama ini terbiasa menggantungkan kepada suami, begitu suami mengalami takdir untuk meninggal
dunia maka pasti muncul kekagetan dalam hidup. Yang biasanya ada suami tempat
ber-gantung semua urusan, lalu berganti harus sendirian dalam mengurusi semuanya.
Maka solusinya adalah : Segera untuk MOVE ON.
Ibu harus menyadari bahwa suami sudah meninggal, sehingga ibu harus segera
menatap masa depan. Ibu pikirkan kebahagiaan diri ibu dan anak-anak ibu dimasa depan. Melangkahlah untuk masa depan ibu. Kalau ibu masih mengingat-ingat tentang
suami maka itu tidak akan memberikan dampak yang positif bagi hidup ibu justru yang
ada dampak negatif. Tentu ibu tidak mau kan hidup masa depan menjadi negatif?
Jika tidak mau, maka saatnya ibu dan mengambil sikap bahwa masa lalu sudah berlalu
dan siap untuk melanjutkan langkah ke masa depan yang semakin indah.
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Pertanyaan :
Majalah sugesti selalu saya download setiap bulan untuk menemani hari-hari saya,
isinya berbeda dengan bacaan yang lain. Dan asiknya saya bisa dapat GRATIS. Terima
kasih buat tim majalah kekuatan sugesti dan mas firman. Ada pertanyaan saya berikut
ini : Apakah Tuhan itu pilih kasih? Karena terkadang saya melihat beberapa orang
yang kelihatannya rajin beribadah, tapi hidupnya kok susah ya, rumahnya ngontrak
digang kecil, pekerjaannya tidak jelas. Padahal kan ibadahya rajin? bagaimana
menurut mas firman penjelasannya?
Ikhsan - Jakarta (085732xxxx)
Jawaban :
Terima kasih untuk selalu mendownload dan membaca majalah sugesti, anda bisa
membaginya kepada orang lain sehingga semakin banyak orang tersadar atas kekuatan
sugesti yang sesungguhnya.
Saya jawab ya pertanyaan anda? Apakah Tuhan itu Pilih kasih?
maka jawabannya TIDAK, Tuhan itu Maha Adil, kenapa saya katakan Maha Adil?
karena apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang itu sepenuhnya akibat dari
keinginannya sendiri, dan keinginan itu ada di pikiran masing-masing orang. Sehingga
bukan Tuhan marah kepada seseorang lalu hidupnya tidak nyaman, tapi yang membuat
hidup seseorang itu tidak nyaman adalah adalah hasil dari pikirannya sendiri. Ketika
seseorang mengalami situasi tidak nyaman maka itu adalah hasil dari pikirannya
sendiri, bukan TUHAN.
Ketika seseorang memahami ilmu AMC, maka seharusnya menyadari bahwa Tuhan
itu Maha Adil.
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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

