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PENGANTAR REDAKSI

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,
    Bersyukur atas karunia hidup dan segala yang masih diberikan Allah SWT kita masih dapat memberikan
layanan informasi melalu buletin ini, apa yang telah redaksi rangkai dalam buletin dapat memberi stimulus
baru kepada anak-anak disekitar pembaca dan anggota Taman Bacaan Alfabet untuk terus neluangkan waktu
membaca. Bacaan merupakan sumber Infomasi, sumber Ilmu, wawasan, dan sebagainya secara verbal.

    Buletin ini di terbitkan adalah sebagai penunjang menguatan minat baca anak-anak di Indonesia agar
tercipta kembali budaya baca yang berbudi, keprihatinan yang dalam di sadari oleh tim dan redaksi hingga
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anak untuk membaca dan belajar, di tengah akses hiburan yang begitu mudah, video games, handphone dan
televisi.

    Kami berharap apa yang kami lakukan ini mendapatkan dukungan dari masyarakat, para orang tua, sekolah,
guru dan pendidik agar Taman Bacaan Alfabet beserta kegiatan lainnya tetap berjalan, maju dan menjadi
bagian penunjang dari proses pembelajaran anak setelah di sekolah.

Akhirnya.. inilah edisi kami kali ini dapat terbit, semoga bermanfaat..
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6 KECAMATAN DI DEPOK MENGADAKAN
UJIAN PAKET A dan B

Cimanggis
Limo

Sawangan
Beji

Sukmajaya
Pancoranmas

Cimanggis
Limo

Sawangan
Beji

Sukmajaya
Pancoranmas

Pontren

Paket B

Paket A

Progam Studi Daerah/Kecamatan Jumlah Peserta

SMPN 2 Depok
Jl. Bangau Raya Depok

Pancoranmas

SDN Depok Baru 8,
Jl. Bangau Raya Depok

Pancoranmas

17
49
49
47
76
140

(378)
3
4
13
22
15
16
6

(79)

LOKASI

Ujian yang berlangsung dari tanggal 18 - 20 Nopember
2009 berjalan lancar, walau terdapat beberapa siswa yang
tidak mengguanakan seragam ujian di hari pertama.
Kecamatan Pancoranmas memiliki peserta ujian tertinggi
dari kecamatan lainnya.

Maju terus Pendidikan Indonesia. (bda)

Foto : Doc Alfabet

Foto : Doc Alfabet



Witta mengatakan padaku bahwa dia kehilangan
buku kumpulan soal-soal ujian Seleksi Penerimaan
Mahasiswa Baru. Buku itu dipinjamnya dari seniornya
beberapa bulan lalu, sebelum dia mengikuti ujian
tersebut di Bandung. Dia sudah tidak ingat dimana
menyimpan buku itu. Apalagi setelah dia mulai masuk
kuliah dan tinggal di rumah kos bersama denganku,
dia sangat sibuk mengatur segala keperluannya sehari-
hari.

Menurutnya, sewaktu mengikuti ujian itu dia
menumpang di rumah kos kakak kelasnya waktu di
SMA selama hampir dua minggu. Kakak kelasnya itu
banyak membantu keper luannya da lam
mempersiapkan ujian, termasuk meminjamkan buku-
buku dan bekas soal ujian tahun lalu. Kakak kelasnya
juga menghubungi teman-teman kuliahnya dan
meminjam sebuah buku kumpulan soal SPMB dari
seseorang bernama Iman. Belakangan kuketahui kalau
laki-laki itu ternyata adalah Mas Iman, salah seorang
anggota rohis di fakultasku.

Kemudian lima bulan sesudahnya, saat
ia mulai menikmati hari-harinya sebagai
mahasiswa, tiba-tiba kakak kelasnya
yang dulu itu menelepon padanya. Kakak
kelasnya berkata bahwa Mas Iman telah
menghubungi dirinya, dan menanyakan
buku  itu karena adik Mas Iman
membutuhkannya. Maka Witta pun
diminta untuk menghubungi Mas Iman
oleh kakak kelasnya i tu  dan
membereskan permasalahan mereka.

"Tapi Mas Iman tahu 'kan kalau kamu
yang meminjam buku itu?" tanyaku saat
dia menceritakan tentang bukunya yang
hilang itu setelah sholat maghrib. Kami
sholat maghrib berjamaah di ruang tamu rumah kos
kami.

"Iya, tapi kami nggak pernah bertemu langsung.
Waktu itu Mas Iman sibuk banget, jadi buku itu
dititipkan pada kakak kelasku"

"Kakak kelasmu tahu nggak kalau buku itu hilang,
eh, maksudku belum ketahuan dimana rimbanya?"

"Belum. Aku nggak mau merepotkannya lagi, kasihan.
Kalau dia tahu, dia pasti sibuk mencarikan buku itu.
Jadi biar kuselesaikan sendiri. Aku hanya bilang kalau
aku Insya Allah akan menghubungi Mas Iman dan

mengembalikan bukunya"wajahnya tampak begitu
murung. Dia mendekat dan meletakkan kepalanya
di lenganku sambil berkata lagi, "aduh, bagaimana
dong? Aku malu sama Mas Iman. Mana belum kenal,
lagi! Aku ini memang benar-benar bodoh!"katanya.

Lalu dia melanjutkan, "seharusnya aku
mengembalikannya langsung waktu itu! Ini semua
salahku. Seharusnya aku nggak menunda-nundanya.
Saat itu, kupikir bisa mengembalikannya kapanpun
kalau aku sudah agak santai. Tapi aku malah lupa
dan buru-buru pulang ke Ciamis setelah ujiannya
selesai. Aku lupa sama sekali sama buku yang
kupinjam itu"dia tampak sangat kebingungan.
Dilepaskannya lenganku, dan wajahnya tertunduk
diatas kedua lututnya, hingga tubuhnya semakin
mengkerut di dalam mukenanya. Kasihan sekali
anak ini.

"Kamu benar-benar sudah mencarinya? Barangkali
terselip disuatu tempat"

Dia mengangkat wajahnya dengan cepat.
"Baru di kamarku sendiri, sih. Sepulang
kuliah tadi aku langsung membongkar
kardus-kardusku. Tapi nggak ada! Buku
itu nggak ada"

"Sudah dicari dengan teliti? Barangkali
kamu nggak melihatnya karena panik"

"Nggak tahu. Tapi tadi aku sudah
mencarinya, dan nggak ketemu"

"Sudah, jangan panik dulu. Coba kita cari
lagi. Mudah-mudahan buku itu nggak
benar-benar hilang"

Dia menghela nafas. Berkali-kali. Dia
t idak berkata  apa-apa,  hanya
menganggukkan kepalanya saja.

"Nggak usah terlalu sedih begitu. Malam ini kita
cari sama-sama, deh. Besok kan libur"

Dia mengangguk lagi dan bergumam, "makasih".

Sastra ; Cerpen 22 Nopember 2009
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Nama :  Ismawati
Umur :  28 Tahun
Asal :  Bandung
Pendidikan :  Politeknik Negeri

   Bandung
Pekerjaan :  Karyawan Koperasi

   Syariah Baraya, Bandung

Tentang Penulis
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Adu Temu Aplikasi di Yahoo! Open
Hack Day

JAKARTA, KOMPAS.com — Mulai
Sabtu (21/11) hingga Minggu (22/11)
besok, online portal terbesar di dunia,
Yahoo!, menggelar acara khusus bagi
para hacker di Tanah Air untuk
mengembangkan aplikasi terintegrasi
milik Yahoo!.

Acara bertajuk Yahoo! Open Hack
Day ini merupakan yang pertama
digelar di Asia Tenggara. Dalam
jumpa pers di sela-sela acara tersebut,
Pontus Sonnerstedt selaku Senior
Business Director & Indonesia Lead
Yahoo! Southeast Asia mengatakan, acara ini tidak hanya untuk
membantu pengembangan teknologi informasi, tetapi juga bisnis
online di Tanah Air.

"Open Hack Day merupakan
bagian dari strategi Yahoo! untuk
memberi kesempatan bagi para
pengembang, penerbit, dan
pengiklan di Indonesia untuk
menciptakan pengalaman situs
secara inovatif, relevan, bersifat
pribadi, serta membangun bisnis di
antara pengguna Yahoo!," kata
Pontus.

Head of Yahoo! Development
Network kawasan Asia Tenggara
Michael Smith menyatakan, Yahoo!
tidak dapat bergerak sendiri untuk
memenuhi semua keinginan
pengguna situs. Karena itu, Yahoo!

perlu mengajak para hacker dan pengembang aplikasi untuk
turut serta membangun aplikasi yang dapat menjangkau
manfaat lebih luas. "Indonesia dapat menjadi bagian penting
dalam pengembangan Yahoo!" katanya.

Setidaknya ada 200 hackers yang hadir mengikuti acara
ini sejak dibuka pada Sabtu pagi di ruang Mawar Balai
Kartini, Jakarta. Mereka mendapat arahan dari Yahoo!
Asia Tenggara tentang bagaimana memanfaatkan Yahoo!
Application Platform (YAP), Yahoo! Placemaker, Yahoo!
Blueprint, dan beragam aplikasi lain yang dikembangkan
oleh perusahaan internet asal California, AS, tersebut.

Selama 24 jam berikutnya, mereka secara individu ataupun
berkelompok dipersilakan membangun aplikasi web yang
terintegrasi dengan layanan Yahoo!. Kalau sedang jenuh
atau lelah, peserta boleh rehat sebentar atau bermain
PlayStation di ruang sebelah. Pada Minggu, mereka akan
mempresentasikan aplikasi karya sendiri tersebut di
hadapan peserta lain.

“Acara yang di laksanakan seluruh dunia dan setiap negara,
Indonesia mendapat giliran pertama di Asia, durasinya satu hari
24 jam berlokasi di Balai Kartini pada hari sabtu, 21-22 Nopember
2009 kemarin di diikuti tidak lebih 200 hacker pemuda dan pemudi
asal Indonesia untuk membuat aplikasi yang di terapkan dalam
App Yahoo, tim hacker di buat berkelompok dan hasil akhir di
peresentasikan kepada kelompok lain“ (bda).

Yahoo menguji Hacker Indonesia dengan
menciptakan Aplikasi untuk Yahoo.

http://tekno.kompas.com/read/xml/2009/11/21/14435999/adu.temu.aplikasi.di.yahoo.open.hack.day

Tekno



22 Nopember 2009

6

Nama Lengkap : Aluna Sagita Gutawa
Nama Panggilan : Gita Gutawa
TTL : Jakarta, 11 agustus 1993
Agama : Islam
Nama Ayah : Erwin Gutawa (Oom Erwin)
Nama Ibu : Lutfi Andriani (Tante Lulu)
Pendidikan  : TK Bhakti Mulya Jakarta, SD Bhakti Mulya, SMP Al Izhar, SMA Bina

Nusantara Simprug – Tangerang.
Zodiak : Leo
Hobi : Membaca, Menyanyi, akting, belajar, main, cari temen
Buku Favorit : Great of History Guiness Record, Harry Potter, Heaven of loveMusik

Favorit : Ada band, Muse, jazz
Film Favorit : Ajari Aku Cinta, Mr.boy, My Frist Kiss, Jungkir Balik Dunia Sissy
Fans Club Resmi : GitaLovers.com
Galeri Foto : GitaGutawa.net
Blog : GitaGutawa.org

SINETRON / FTV
Ajari Aku Cinta
Ajari Lagi Aku Cinta
Ajari Aku Mencintai Seseorang Dari

Hatinya

-IKLAN-
Indomie (2007-2008)
Kornet So Good (2007)
Sosis So Good (2007)
Bank Bukopin (2008)
Es Krim Walls Conello (2008)
Parfum She (2008)

PRESTASI / PENGHARGAAN
1996
1. Juara I lomba Fashion Show Hotel

Mercantile, Jakarta
2. Bintang Kelas TK Bakti Mulya 400,

Jakarta

1997
1. Juara II Busana Santai Pesona Anak

Indonesia , Ancol – Jakarta
2. Juara I lomba membaca do’a TK

Bhakti Mulya, Jakarta
3. Juara II lomba menari “Hari Ibu”,

Taman Mini Indonesia Indah

1998
1. Juara I Lomba mewarnai “Hari

Kemerdekaan”, Cinere Jakarta
2. Juara II Lomba renang gaya bebas,

Cilandak Sport Center
3. Juara Harapan II Mewarnai gambar

sejabotabek, Jakarta

1999
1. Juara II lomba ‘Abang None Cilik

Jakarta Selatan”, Jakarta

2. Juara II lomba Karaoke TK, Bakti
Mulya 400 Jakarta

2000
   1. Juara II lomba Busana Nasional

SD , Bakti Mulya 400, Jakarta

2001
1. Juara III Lomba Menggambar

Karyawisata, P & K Jakarta
2. Peringkat atas Matematika

‘KUMON’, Grand Melia, Jakarta

2002
1. Peringkat atas Matematika

‘KUMON’, JCC – Jakarta

2003
1. Juara I Lomba “Sains” Doctor

Rabbit, Jakarta

2000 s.d. 2004
1. Juara I Bintang Kelas SD Bakti

Mulya 400

2004
1. Penghargaan Dokter Cilik Tingkat

SD, Kebayoran Baru – Jakarta
2. Juara III Lomba Paduan Suara

Tingkat SD se JABOTABEK
3. 30 Besar Finalis “Anak Gemilang

Indonesia ”(pemilihan anak
berprestasi tingkat nasional),
diselenggarakan oleh Nutrisari

4. Juara Umum SD Bakti Mulya 400
5. Juara I trio vocal tingkat DKI,

karya-karya Pak AT Mahmud
2005
1. Nominasi 9th AMI Award 2005

untuk kategori

Duo/Kolaborasi/Group untuk lagu
“Yang terbaik bagimu” duet ADA
BAND album Heaven of Love

2. 17 Hits Maker 2005 versi Majalah
Seventeen

2006
1. Terpilih sebagai soloist lagu nasional

peringatan detik-detik proklamasi
kemerdekaan RI di Istana Negara, 17
agustus 2006 dihadiri bapak presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, bapak
wakil presiden Yusuf Kalla serta duta
besar negara-negara sahabat.

2007
1. Penjualan album perdana berjudul “Gita

Gutawa (Self Titled)” lebih dari 150
ribu kopi.

2. Platinum Award Sony BMG Music
Entertainment Indonesia

3. Penghargaan SCTV Awards “Penyanyi
Ngetop”

4. Solis Cewek Terbaik dan Pendatang
Baru Terbaik pada Poling Musik HAI
2007 versi Majalah HAI

2008
1. Grand Prize (juara umum seluruh

kategori) pada the 6th International
Nile Children Song Festival (INCSF)
di Cairo, Mesir, 29 Januari – 3 Februari
2008

2. Guest star salah satu festival music di
Italia

3. Penghargaan Penyanyi Pendatang Baru
Terbaik dan Album Terbaik AMI Award
2008, 15 April 2008

4. Penghargaan New Kids On the Block
dari majalah Rolling Stone

5. Penghargaan Pop Solo Terfavorit
SCTV Music Award 2008, 23 Mei
2008

6. Penghargaan Album Pop terfavorit
SCTV Music Award 2008,23 Mei
2008

7. 1 dari 10 artis dari segala usia yang
tercantik se Indonesia, Pond’s Beauty
Competition 2008

8. Lulusan Terbaik SMP Al-Izhar
Pondok Labu Jakarta

9. Penghargaan young and talented artist
dari !nsert, Agusutus 2008

10. Penghargaan artis paling bersinar
tahun 2008 dari espresso

11. Penyanyi atau musisi termuda di
konser The Spirit of Ramadhan, 9
September 2008

2009
1. Terpilih sebagai Duta Pendidikan

Sampoerna Foundation
2. Meluncurkan album keduanya:

Harmoni Cinta, album yang tidak
sepenuhnya komersial, karena
sebagian besar hasil penjualan album
ini akan digunakan untuk membiayai
sekolah anak-anak dari keluarga
prasejahtera, melalui Sampoerna
Foundation.

3. Terpilih sebagai Duta Budaya
Indonesia, mewakili negeri ini tampil
di Seoul pada Juni 2009, dengan
memperkenalkan berbagai budaya
Indonesia. Di acara ini Gita juga
membawakan tarian Bali selain
sebuah lagu dari album keduanya:
Remember.

http://gitaloversdotcom.wordpress.com/profil/

Tokoh ; PROFIL
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TEMPO, YOGYAKARTA - Pendidikan agama menjadi
sorotan belakangan ini. Menurut staf pengajar Fakultas
Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Agus
Nuryatno, jika pendidikan agama diajarkan secara
eksklusif, doktriner, tanpa membuka ruang dialog, akan
menghasilkan pribadi yang eksklusif dan kurang toleran.
Karena itu, menurut dia, perlu dilakukan rekonstruksi
pendidikan agama.

"Sekarang bagaimana merekonstruksi pendidikan agama
sehingga dapat memberikan kontribusi dalam
membangun dan mempertahankan masyarakat pluralistik
demokratik," kata Agus dalam seminar "Membangun
Wawasan Bhineka Tunggal Ika melalui Penanaman
Nilai-nilai Agama" kemarin.

Selain Agus, pembicara lain dalam seminar itu adalah
guru besar filsafat STF Driyarkara Franz Magnis-Suseno
S.J., penulis dan sutradara Putu Wijaya, serta Ketua
Taman Siswa Tyasno Sudarto.

Menurut Agus, sejauh ini pendidikan agama
berkembang dalam dua arah yang berlawanan, yakni
menciptakan individu yang religius dan humanis atau
menciptakan individu yang religius tapi tidak humanis.

Ia menambahkan, pendidikan agama yang terbuka
dan kritis akan sangat berguna bagi pembentukan
relasi sosial yang toleran. Itu berimplikasi pada kualitas
kehidupan sosial yang menghargai perbedaan dalam
masyarakat majemuk.

Adapun Franz Magnis mengatakan agama seharusnya
memperjelas, memperdalam, dan memperluas nilai
dasar kemanusiaan. Menurut dia, nilai dasar
kemanusiaan terbagi dalam dua bentuk, yakni nilai
inti dan nilai jembatan. Nilai inti terlihat dalam
kebaikan hati dan kesediaan untuk bersikap adil.
Sementara itu, nilai jembatan berbentuk kejujuran
dan kebijaksanaan. "Pendidikan agama harus diarahkan
pada pembentukan nilai dasar kemanusiaan," kata
Franz Magnis.

http://www.sfeduresearch.org/content/view/386/65/lang,id/

Apabila jumlah angka dari nama itu melebihi 1390, maka angka
yang pertama (paling depan) harus dihilangkan, misal seperti
berikut :

Jadi angka yang pertama (paling depan) ialah angka 2, angka
2 ini harus dihilangkan hingga yang ketinggalan ialah 261.

Marilah kita cari tahu jiwanya angka 261 itu atau nasibnya
orang yang namanya dieja seperti tersebut diatas ini (wakujo).

200 = Sifat ragu-ragu
60 = Tercerai dari suami atau isteri.
1 = Kegemaran, bernafsu, nafsu mengejar kehormatan.

Dan selanjutnya 200 + 60 + 1 = 261 dan kalau jumlah 261 ini
kita kecilkan menjadi 2 + 6 + 1 = 9 .

Dengan menghitung pakai cara diatas ini, kita lantas dapat
mengetahui bahwa orang yang nama ejaannya berjumlah 261
itu keadaan nasibnya :

1. Tidak mempunyai ketetapan hati.
2. Hidup berpisah dari isteri tau suami.
3. Gemar dipuji-puji.

Akhirnya dapat dikatakan bahwa daya pengaruh angka 9 adalah
hidupnya senantiasa dalam kedukaan, berpenyakitan dan
mengharap sesuatu yang pasti tidak tercapai.

Kita sering mendengar bahwa bangsa indonesia baik suku jawa
dan sunda, juga bangsa keturunan Tionghoa indonesia akan
mengganti namanya atau nama anaknya guna mencari
kecocokkan, yaitu sebagai kias agar sehat wal'afiat dan dijauhi
dari kesialan.

“Tapi ingatlah bahwa semua itu
hanyalah buatan manusia semata
yang menentukan adalah Tuhan Yang Maha Kuasa.”

**http://www.mupeng.com/forum/showthread.php?t=13985
*Misteri Nama - Sudiro

.....lanjutan hal...8

inTIPS
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• CUCI SETRIKA  Rp 7.000,-/ KG
• CUCI SAJA Rp 5.000,-/KG

• SETRIKA SAJA Rp 5.000,-/KG
• BIAYA KIRIM Rp 15.000 (Antar-Jemput)

CUCI 3 KG - GRATIS 1 KG

Jl. Pulo Mangga No.12, Grogol - Depok
02198830078

gunting untuk dapat GRATIS 1 KG
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RAHASIA HURUF LATIN

Seperti kita ketahui bahwa huruf latin itu terdiri dari
26 buah, yaitu dari huruf A sampai Z yang menurut
seorang pujangga dan sarjana besar bangsa yunani sang
Phitagoras, masing-masing huruf latin mempunyai

A=1
B=2
C=3
D=4
E=5

F=6
G=7
H=8
I-9
J=600

K=10
L=20
M=30
N=40
O=50

P=60
Q=70
R=80
S=90
T=100

U=200
V=700
W=1400
X=300
Y=400

Z=500
HI=800
HV=900

harga sendiri-sendiri dan dapat dipergunakan untuk
menghitung jalannya penghidupan atau nasib manusia
dengan tepatnya.

Perhatikan "nilai" dari masing -masing huruf itu dibawah ini :
Daya pengaruhnya masing -masing huruf menurut harganya dalam angka dapat diterangkan sebagai berikut
dibawah ini :

1. Kegemaran bernafsu, nafsu
mengejar kehormatan.

2. Keruskan, kebinasaan dan mati.
3. Keagamaan, kepercayaan dan

tujuan kepada roh.
4. Keteguhan, kebijaksanaan,

pengaruh, kekuasaan dan tetap.
5. Kebahagian, kehormatan, dan

pernikahan.
6. Pekerjaan dan kesempurnaan.
7. Ketentraman, kemerdekaan,

kebahagian dan kesempurnaan.
8. Perasaan pada peri keadilan.
9. Kesediahan, kekurang

sempurnaan.
10. Berhasil bagus, kepandaian,

peruntungan di kemudian hari.
11. Cacat, keributan, hukuman dan

sering lupa kewajibannya, sakit
dan pengharapan.

12. Alamat baik.
13. Durjana dan tidak beribadat.
14. Pengorbanan.
15. Keibadatan, kebaikan dan

kesopanan.
16. Kecintaan dan kebahagiaan.
17. Kecelakaan dan tabiat sering

lupa.
18. Kekejaman.
19. Kebodohan dan ketololan.
20. Tabiat bengis, ketus dan

kedukaan.
21. Kebijaksanaa, penciptaa dan

keghaiban.
22. Hukuman, pembalasan Tuhan.
23. Tidak berpengetahuan tentang

agama.
24. Akan malakukan perjalanan

melancong.

25. Kecerdasan pikiran dan satu
kelahiran.

26. Tanda alamat baik dan
berfaidah.

27. Gagah dan tabah.
28. Semboyan dan sifat kecintaan.
29. Surat.
30. Kemashuran dan pernikahan.
31. Nafsu gemar kemashuran dan

kebajikan.
32. Pernikahan.
33. Ketelitian yang melewati batas.
34. Menanggung sengsara, sakit,

penyakit gila.
35. Kesehata dan rukun.
36. Kepandian luar biasa, otak

terang dan pengetahuan luas.
37. Hidup manis dalm rumah

tangga.
38. Cacat, tidak sempurna, tabiat

pelit dan ketus.
39. Gemar pujian.
40. Pesta, keramaian, bersuka-suka

dan pernikahan.
41. Kenistaan umum.
42. Umur pendek dan penghidupan

tidak bahagia.
43. Upacara, agama dan pendeta.
44. Pengaruh, kekuasaan dan

kebagusan.
45. Isi negeri.
46. Kemakmuran.
47. Hidup lama dan bahagia.
48. Pengadilan, hakim dan putusan

pengadilan.
49. Kemaruk pada uang.
50. Pengampunan, kelepasan dan

kemerdekaan.

60. Tercerai dari isteri atau suami.
70. Semangat bergerak, pengetahuan

dan keindahan.
75. Dunia.
77. Pengampunan, penyesalan dan

bertobat.
80. Kesembuhan.
81. Ahli dalam kesenian.
90. Silau dunia, kesesatan dan

kedukaan.
100. Berkah yang maha agung.
120. Semangat cinta negeri, gemar

pada kebagusan.
200. Sifat ragu-ragu.
215. Kesengsaraan.
300. Kesentaosaan, kepercayaan dan

sifat suka ilmu pengetahuan.
318. Titah utusan maha agung.
350. Pengharapan dan keadilan.
360. Rumah, rombongan dan

berkawan.
365. Suka pada ilmu perbintangan.
400. Perjalan lama dan meletihkan
490. Pendeta dan agama.
500. Kesunyian.
600. Sempurna dan baik.
666. Manusia jahat, persekutuan dan

permusuhan.
700. Tenaga dan kekuatan.
800. Kesengsaraan, pengaruh,

pemerintahan dan kekuasaan.
900. Peperangan, pertempuran dan

pergulatan.
1000.Sifat kasih, pengampunan

(rachman rachim).
1095. Persediaan (tidak suka banyak

omong).
1260. Gangguan (pengangguran).
1390. Pengajaran dan pendakwaan.

.....bersambung hal...7

Spiritual
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“Belajarlah seoleh kau akan hidup
selamanya.” Mahatma Gandhi

Apakah anda penggemar isu kiamat
2012?

Ada apa sehingga manusia sangat
tertarik dan percaya dengan mudah

pada isu-isu seperti ini?

Katanya dunia akan berakhir pada
tanggal 21 Desember 2012! Runutan
angka yang menarik yang membuat anda
langsung terperangah dan menggumam,
"ah benar juga.. pasti bener nih
beritanya". Lantas tanpa telaah lanjut
anda pun berkata kiamat tinggal 3 tahun
lagi. Atau kalau anda tak percaya teori
kiamat, anda langsung berkomentar
"cuma Tuhan yang tahu kapan kiamat",
"ah kamu musyrik…", atau "itu info
disebarkan oleh orang tak beragama".
Sekali lagi semua informasi hanya ditelan
tanpa ditelaah.

Nah, karena dunia akan kiamat
sebentar lagi, berhentilah merencanakan
hidupmu, karirmu, tak usah lagi berpikir
untuk punya rumah, segeralah menikah
sebelum kiamat, dan pastikan kamu bisa
bersenang-senang menikmati hidup
sebelum kiamat. Atau, segeralah bertobat
jangan sampai saat kiamat kamu malah
belum bertobat. Tiga tahun lagi loh!.

Pembahasan yang aneh mungkin kata
sebagian orang. Hampir setiap saat kita
mendengar tentang berbagai teori
kiamat… dan kenyataannya kita masih
ada disini. Belum ada satu teori pun yang
membuktikan kebenarannya. Tapi kenapa
2012 begitu penting?

Katanya, kalender Maya akan
berhenti tahun 2012, dan kemudian jadi
semacam agama dan kepercayaan baru
mengalahkan kepercayaan yang ada di
masyarakat. Mengabaikan semua alasan
saintifik dan pada akhirnya membawa
masyarakat pada kekhawatiran baru.
Lupakan Nostradamus, Y2k, dan semua
prediksi kiamat lainnya, karena sekali
lagi menurut ramalan 2012, planet X
akan kembali dan menghancurkan Bumi.

Ok.. berhenti disini dan mari kita
telaah setiap alasan yang muncul tentang
kiamat 2012 ini. Dan buat anda para
penggemar nubuat Kalender Maya, saya
punya berita buruk buat anda semua.
Tidak akan ada kiamat di tahun 2012…
dan ini alasannya, silahkan disimak.

Apa itu kalender Maya? Ini
merupakan kalender yang disusun oleh
sebuah peradaban yang dikenal dengan
nama Maya pada kisaran 250-900 M.
Bukti kehadiran peradaban Suku Maya
ini bisa dilihat dari sisa kerajaannya di
hampir semua bagian selatan Meksiko,
Guatemala, Belize, El Savador dan
sebagian Honduras.

Dari bukti-bukti sejarah, masyarakat
dalam suku Maya memang memiliki

kemampuan menulis yang baik dan juga
kemampuan untuk membangun kota dan
perencanaan kota. Dalam hal
membangun, Suku Maya terkenal dengan
bangunan piramida dan berbagai
bangunan besar lainnya. Tak hanya itu
dalam kebudayaan, peradaban suku Maya
memberi pengaruh yang sangat besar
pada kebudayaan Amerika Tengah.
Pengaruh itu bukan hanya dalam hal
peradaban namun juga dalam hal
populasi pribumi di area tersebut. Sampai
saat ini sejumlah Suku Maya masih tetap
ada dan meneruskan tradisi mereka yang
telah berumur ribuan tahun itu.

Suku Maya dalam kehidupannya
menggunakan beberapa kalender
berbeda. Bagi mereka, waktu merupakan
penghubung dengan lingkaran spiritual.
Kalender memang digunakan untuk hal-
hal praktis seperti untuk kehidupan sosial,
pertanian, perdagangan dan berbagai
keperluan administratif. Namun
dipercaya ada elemen religi yang besar
di dalamnya yang memberi pengaruh.
Bagi suku Maya, setiap hari memiliki
roh pelindung yang berbeda sehingga
setiap hari memiliki fungsi yang berbeda
pula. Sangat berbeda dengan kehidupan
modern dengan kalender Gregorian yang
hanya menetapkan kalender sebagai

waktu yang terkait dengan hal-hal
administratif, kehidupan sosial dan
keperluan ekonomi.

Kebanyakan kalender Maya memiliki
rentang waktu pendek.

* Kalender Tzolk’in berakhir dalam 260
hari
* Kalender Haab’ memberi perkiraan 1
tahun Matahari yakni 365 hari.

Suku Maya kemudian
mengkombinasi kedua kalender ini
membentuk "Calendar Round", siklus
yang akan berakhir setelah 52 Haab
(sekitar 52 tahun atau kisaran panjangnya
satu generasi). Di dalam "Calendar
round" terdapat Trecena ( siklus 13 hari)
dan Veintena (siklus 20 hari). Tampaknya
sistem siklus ini berlaku dengan
mempertimbangkan jumlah hari dalam
52 tahun adalah 18980 hari.

Untuk bangsa Maya, sains dan agama
adalah satu. Mereka membangun sistem
matematika dan astronomi yang cukup
impresif terkait dengan kepercayaan
mereka. Pencapaian dalam hal
matematika bisa dilihat pada notasi posisi
dan penggunaan angka nol. Dalam
astronomi, mereka secara akurat
menghitung tahun Matahari,
mengkompilasi tabel posisi bulan dan
Venus serta memprediksi Gerhana
Matahari. Suku Maya juga memiliki
penanggalan untuk "siklus Venus" yang
cukup akurat. Kalender Venus ini dibuat
berdasarkan lokasi Venus di langit
malam. Hal yang sama tampaknya juga
dilakukan pada planet-planet lainnya.

Sistem "Calendar Round" ini memang
sangat baik untuk mengingat hari
kelahiran atau periode keagamaan.
Namun untuk merekam sejarah, kalender
ini tak bisa dijadikan patokan karena tak
dapat merekam kejadian yang lebih tua
dari 52 tahun.

Akhir Perhitungan Panjang = Akhir
Dunia?

Karena tak bisa merekam kejadian
sejarah yang lebih tua dari 52 tahun,
Suku Maya punya solusi lain. Dengan
metode yang cukup inovatif, mereka bisa
memperluas jangkauan "Calendar
Round" yang tadinya cuma 52 tahun itu.

Sampai di titik ini, kalender Maya
akan tampak sangat kuno, bahkan bisa
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dikatakan dibuat hanya berdasarkan
kepercayaan religi, siklus bulan, kalkulasi
matematika dengan siklus atau unit 13
dan 20 sebagai basik perhitungan disertai
campuran kepercayaan mitologi. Satu-
satunya prinsip kalender yang memiliki
korelasi dengan kalender modern hayalah
Haab yang mengenali panjang tahun
Matahari yakni 365 hari. Sebagai
jawaban atas penanggalan yang lebih
panjang, Suku Maya membuat sistem
penanggalan "Long Count" atau
"Perhitungan Panjang", kalender yang
akan berakhir setelah 5126 tahun.

Sistem penanggalan Maya untuk
"Long Count" ini memang menarik, dan
secara numerik dapat diprediksi dan bisa
dengan akurat menunjuk pada
penanggalan dalam sejarah. Penanggalan
ini bergantung pada basik perhitungan
dengan unit 20. Kalender modern saat
ini menggunakan basik perhitungan
dengan unit 10.

Nah bagaimana perhitungannya?

Tahun dalam "Long Count" kalender
Maya, dimulai dari 0.0.0.0.0. Tiap angka
0 merepresentasikan angka 0-19, dan
setiap angka merepresentasikan
perhitungan hari-hari di suku Maya.

Untuk hari pertama, kalendernya akan
seperti ini : 0.0.0.0.1 dan pada hari ke-
19 akan menjadi 0.0.0.0.19. Jika
mencapai angka 20, kalendernya akan
jadi : 0.0.0.1.0. Perhitungan ini akan
menunjukkan 0.0.1.0.0 untuk satu tahun
dan 0.1.0.0.0 untuk kisaran 20 tahun dan
1.0.0.0.0 utuk kisaran 400 tahun. Maka
untuk penanggalan 2.10.12.7.1, akan
melambangkan penanggalan untuk hari
ke-1 di bulan ke-7 dan tahun 1012.

Lantas apa hubungannya dengan
akhir dunia?

Suku Maya, sangat terobsesi dengan
waktu. Pemahaman dan prediksi berbagai
siklus waktu akan memberi mereka
kemampuan untuk mengadaptasinya
dalam kehidupan di dunia. Menurut
kosmologi bangsa Maya, dunia ini telah
diciptakan 5 kali dan dihancurkan 4 kali.
Dalam skala yang sementara, berbagai
hari di dalam satu tahun dianggap cocok
untuk aktivitas tertentu, sedangkan
sebagian lainnya merupakan
ketidakberuntungan.

Nah, menurut kepercayaan suku

Maya, sesuatu yang buruk akan terjadi
jika kalender "Long Count" berakhir.
Berbagai pembagian dilakukan para ahli,
namun karena suku Maya mendasarkan
perhitungan numerik pada siklus 13 dan
20, maka bisa jadi hari terakhir kalender
mereka adalah 13.0.0.0.0. Kapankah itu?
Angka 13.0.0.0.0 merepresentasikan
5126 tahun dan "Long Count" ini berawal
pada 0.0.0.0.0 yakni 11 Agustus 3114
SM menurut penanggalan Gregorian.

Nah dengan demikian, kalender Maya

akan berakhir 5126 tahun kemudian
yakni 21 Desember 2012. Inilah yang
jadi dasar berpikir tentang kiamat di
tahun 2012.

Sepertinya saat sesuatu itu berakhir
termasuk ketika perhitungan kalender
kuno berakhir, masyarakat cenderung
berpikir pada kemungkinan ekstrim
bahwa peradaban juga akan ikut berakhir.
Entah dengan cara apa dunia itu akan
berakhir. Berbagai argumentasi
dimunculkan, antara lain Bumi akan
ditabrak oleh sebuah planet, asteroid atau
entah bencana apalagi. Intinya jika
kalender ini berakhir maka Bumi akan
tersapu dan hancur.

Ahli arkeologi dan juga orang-orang
yang keahliannya pada hal mitologi
percaya bahwa akan ada era pencerahan
yang muncul jika 13.0.0.0.0 tiba. Dan
ini juga tidak berarti akan kiamat atau
apapun. Tidak ada bukti yang
menunjukan dunia akan berakhir. Bahkan
jika memang ada maka suku Maya bisa
dikatakan berhasil memprediksikan
sebuah keajaiban religius.

Mitos terus berkembang, bahkan film
Indiana Jones and the Kingdom of
Crystal Skull sepertinya dibuat
berdasarkan mitos suku Maya. Dikatakan
13 tengkorak kristal akan dapat
menyelematkan kemanusiaan dari
akhirnya. Mitos di film ini mengatakan

jika ke-13 tengkorak kuno ini tidak
diletakkan bersama pada waktu tertentu,
Bumi akan bergeser dari sumbunya.
Menarik memang untuk sebuah film
dalam meraih penontonnya yang mudah
percaya pada mitos….

Tak hanya itu. Mitos yang
berkembang mengatakan Bumi akan
dihancurkan oleh tabrakan Planet X,
tabrakan meteorit, dihisap lubang hitam,
dibunuh oleh Flare Matahari, Bumi
hancur oleh ledakan sinar gamma dari
sistem bintang, datangnya zaman es yang
lebih cepat dan pergeseran kutub magnet.
Bahkan setiap prediksi disertai bukti-
buktinya sendiri. Dan pada akhirnya
begitu banyak pengikut kiamat 2012 ini.
Sayangnya tak satupun argumentasi yang
diberikan itu bisa dibuktikan
kebenarannya.

Fakta yang ada menyatakan Nubuat
Kiamat Suku Maya murni berdasarkan
kalender yang memang tidak didesain
untuk menghitung penanggalan setelah
2012. Hal ini disebabkan karena suku
Maya mendasarkan perhitungan pada
siklus 13 dan 20.

Arkeo-astronom Maya bahkan masih
memperdebatkan masalah kalender
"Long Count" ini. Pertanyaannya, apakah
kalender ini akan kembali ke 0.0.0.0.0
setelah 13.0.0.0.0 atau akan terus
berlanjut sampai 20.0.0.0.0 (sekitar
8000M) dan kemudian kembali ke
0.0.0.0.0.

Mengutip kata-kata Karl Kruszelnicki
dalam "Great Moments in Science":

"ketika Kalender mengakhiri
siklusnya, ia akan berputar kembali ke
siklus berikutnya. Dalam masyarakat
modern, setiap tanggal 31 Desember
tidak diakhiri dengan akhir dunia, namun
dilanjutkan oleh siklus berikut yakni 1
Januari. Karena itu 13.0.0.0.0 dalam
kalender Maya akan diikuti oleh 0.0.0.0.1
atau 22 desember 2012, yang hanya
menyisakan beberapa hari untuk
berbelanja keperluan Natal."

Siklus kalender Maya boleh berakhir,
namun siklus baru akan kembali
berulang….dan membawa hari baru bagi
penghuni Bumi.

Sumber : langitselatan.com

http://www.indospiritual.com/artikel_jangan-takut-tidak-ada-kiamat-di-tahun-2012.html
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