


Salam Redaksi

Alhamdulillah, edisi ke-2 tahun 2018 “Suara STMKG” hadir kem-
bali mewarnai lingkup STMKG. Berbagai bentuk aspirasi dan 
inspirasi yang telah ditorehkan oleh sivitas akademika STMKG 
baik taruna-taruni, dosen, dan staf akademik STMKG direkam 
dan dipublikasikan dengan dikemas melalui cerita yang dis-
usun dengan baik melihat aktivitas enam bulan ke belakang. 
Sisi lain dari STMKG ditunjukan sebagai sarana komunikasi dan 
informasi yang menarik untuk mengulik dari berbagai torehan 
prestasi dan karya yang telah diraih. Majalah “Suara STMKG” 
menjadi sarana terdepan dan langkah nyata untuk menggerus 
ketertinggalan informasi seputar perkembangan lingkup akade-
mika STMKG dan menjadi bahan pembahasan bersama guna 
mendorong adanya kemunculan solusi bagi permasalahan yang 
ada terutama di lingkup keilmuan MKGI (Meteorologi Klimatolo-
gi dan Geofisika). Apresiasi yang tinggi bagi tim redaksi yang 
telah memberikan kerja keras terbaik dalam penyusunan edisi 
kali ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan 
guna peningkatan dan penyempurnaan penerbitan majalah 
kedepan. STMKG Jaya!
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2 SUARA STMKG

Indonesia Program Initiative on Maritime Observation and Analysis atau lebih dikenal sebagai 
InaPRIMA adalah sebuah program yang melibatkan para ilmuwan, peneliti, dosen, taruna/i dalam 
pengembangan informasi meteorologi maritim dengan melakukan pelayaran. Program ini dimulai 

sejak tahun 2015 dan akan berlangsung hingga tahun 2024. Informasi yang dikembangkan adalah Re-
search Moored Array for African-Asian-Australian Monsoon Analysis and Prediction (RAMA Buoy) yang 
real-time dan meningkatkan keakuratan prediksi cuaca. 
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Program InaPRIMA di tahun 2018 melibatkan beberapa instansi salah satunya adalah BMKG dan 
STMKG. STMKG mengirimkan 5 perwakilan untuk program ini yaitu Ejha Larasati Siadari, Khafid Rizki Prat-
ama, Muhammad Fuad Islami dan dua orang dosen yakni Hasti Amrih Rejeki, S.ST, M.Si dan Suharni, S.T, 
M.T. Dan salah satu perwakilan dari BMKG adalah Bayu Edo Pratama, M.Si. Mereka menempuh pela-
yaran selama 3 minggu dari Pelabuhan Cirebon ke perairan Barat Sumatera hingga Teluk Benggala dan 
berakhir di Pelabuhan Sibolga. 
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Ejha 
Larasati 
Siadari

Taruni STMKG yang akrab disapa Ejha ini mer-
upakan lulusan angkatan 2013 dan sekarang sudah 
ditempatkan di Pusat Meteorologi Maritim BMKG. 
Sebagai seorang taruni yang fokus pada bidang ini, 
program InaPRIMA dapat menjadi sebuah ladang 
ilmu yang sangat luas baginya. Ditambah lagi dukun-
gan dari STMKG yang berharap bahwa penelitian 
ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kualitas 
penelitian tentang meteorologi lautan dan osean-
ografi di STMKG. 

Ejha dalam pelayaran ini berperan sebagai 
peneliti. Selaku awak peneliti yang ikut berlayar, 
ia harus melakukan pengamatan data meteorologi 
maritim, atmosfer, oseanografi, pengamatan ma-
rine-geofisika, kegiatan deploy dan recovery buoy, 
dan pengamatan cuaca setiap jam selama rute pe-
layaran. Hal ini dilakukan karena data di Samude-
ra Hindia sangat penting untuk memprediksi iklim 
secara global. Karena iklim di Samudera Hindia 
mempengaruhi pola cuaca dan iklim dalam skala 
regional maupun global.

Pelaksanaan pelayaran yang dimulai di Pela-
buhan Cirebon ini tidaklah berjalan mulus. Ejha men-
ceritakan dalam wawancara bahwa mereka men-
galami kondisi cuaca yang buruk di wilayah Teluk 

Benggala dimana pada bulan Juni-Juli-Agustus 
merupakan musim dengan frekuensi pembentukan 
pusat tekanan rendah di wilayah tersebut cukup 
meningkat yang mengakibatkan angin kencang dis-
ertai hujan dan kenaikan gelombang laut. Namun, 
kendala-kendala tersebut wajib untuk dilewati demi 
kelangsungan program InaPRIMA ini. 

Ia juga menjelaskan bahwa dalam pelayaran 
ini, hasil yang didapatkan adalah data pengamatan 
atau observasi maritim dan sinoptik, data pemetaan 
topografi lautan dengan Ecosounder (Dual Beam 
Echo). Selain itu, pelayaran ini juga menghasilkan 
data pengamatan RAMA Buoy (Research Moored 
Array for African-Asian-Australian Monsoon Anal-
ysis and Prediction) yang real-time. Jika hasil ini 
diintegrasikan dengan portal MIDAS (Maritime In-
tegrated Data System), maka akan sangat berman-
faat dalam pemahaman terhadap cuaca dan iklim 
serta sektor kemaritiman Indonesia di masa depan.
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Hasti
Amrih Rejeki, 

S.ST, M.Si
Dosen STMKG yang juga merangkap se-

bagai Sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat (UPPKM) ini juga merupakan 
salah satu awak peneliti dalam kapal Geomarine 
III yang digunakan dalam Ekspedisi InaPRIMA 2018. 
Beliau menceritakan bahwa di lautan variasi peru-
bahan cuaca dan fenomena fisis cuaca dapat dili-
hat secara jelas dikarenakan tidak ada penghalang 
seperti gedung-gedung dan sebagainya. Maka 
dari itu, pengamatan dari lautan merupakan pen-
gamatan yang hasilnya didapatkan dengan jelas.

Beliau mengatakan bahwa pelayaran sela-
ma 3 minggu ini adalah pengalaman yang sangat 
bagus untuk beliau. Beliau mendeskripsikan bahwa 
pengamatan dilakukan selama 24 jam. Pengamatan 
juga dibagi menjadi 3 shift dan diantara peker-
jaan-pekerjaan yang dilakukan saat pengamatan 
adalah pengamatan radiosonde dan recovery dan 
deploy buoy. Beliau juga berkata bahwa bantuan 
taruna/i STMKG yang ikut dalam pelayaran ini san-
gat membantu dan sangat dibutuhkan. Kedisiplinan 
dan keakuratan sangat diperlukan dalam pen-
gamatan ini.  

Pelayaran dan pengamatan ini tidaklah mulus, 
namun mengalami kendala. Cuacanya cenderung 

tidak bersahabat, bahkan tinggi gelombang men-
capai 5-6 meter. Sibakan air gelombang mencapai 
permukaan kapal yang tingginya sekitar 12 meter. 
Terlebih saat kapal meninggalkan buoy 3 dan menu-
ju titik buoy 4 dan 5 yang terletak di sekitar lintang 
15o LU. Akibat itu, ekspedisi diselesaikan pada 12 
Juni 2018, dari yang awalnya direncanakan selesai 
pada 14 Juni 2018. Kapal pada akhirnya mendarat 
di Pelabuhan Sibolga.

Akhir kata, beliau mengatakan bahwa beliau 
sangat senang karena STMKG mendukung penuh 
keikutsertaan beliau dalam acara ini. Beliau juga 
berharap bahwa di program InaPRIMA tahun de-
pan, taruna/i STMKG dapat berpartisipasi lagi. Hal 
ini diharapkan agar dapat membuktikan ke-eksis-an 
STMKG sebagai Center of Exellence dari ilmu mete-
orologi, klimatologi dan geofisika.
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Bayu Edo 
Pratama, 
M.Si

Bapak Bayu Edo Pratama merupakan salah 
satu perwakilan BMKG dalam ekspedisi InaPRIMA. 
Beliau yang merupakan pegawai di Pusat Meteo-
rologi Maritim ini bertindak sebagai Chief Scientist 
dalam pelayaran InaPRIMA. Beliau menjelaskan 
bahwa kegiatan ini merupakan implementasi ker-
jasama antara BMKG dengan NOAA (National 
Oceanic and Atmoseric Administration) Amerika 
Serikat yang telah dilaksanakan sejak 3 tahun se-
belumnya terkait observasi dan penelitian cuaca 
kelautan di Samudera Hindia. 

Kegiatan ini dipaparkan oleh beliau juga 
didukung oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Geologi Kelautan (PPPGL) dan Badan Litbang Ke-
menterian Energi dan Sumber Daya Mineral den-
gan menggunakan fasilitas kapal Geomarine III. Be-
liau mengatakan bahwa kegiatan ini adalah sarana 
bagi BMKG untuk transfer knowledge dengan pe-
neliti Meteorologi – Oseanografi dari NOAA dan 
Indonesia. Ekspedisi ini dilakukan dengan harapan 
agar InaPRIMA bisa menjadi wadah bagi peneliti 
Meteorologi – Oseanografi di Indonesia khususn-
ya BMKG mengenai fenomena di Perairan barat 
Sumatera dan Samudera Hindia yang diduga mem-
punyai peranan penting dalam pembentukan pola 

cuaca di Benua Maritim Indonesia.
Beliau bersyukur dalam pelayaran ini beliau 

mempunyai tim yang luar biasa. Meskipun terhalang 
kendala cuaca buruk dan gelombang tinggi, beliau 
dan tim dapat menyelesaikan 3 lokasi buoy dengan 
baik. Beliau juga memberikan informasi bahwa eks-
pedisi ini akan dilakukan kembali pada sekitar bulan 
Februari 2019.

InaPRIMA merupakan sebuah sarana ilmu 
yang sangat luas. Keikutsertaan para awak selama 
3 minggu di atas kapal merupakan sebuah kontri-
busi nyata bagi bangsa di bidang meteorologi, kli-
matologi dan geofisika. Pengembangan seperti ini 
harus terus digalakkan di Indonesia. Dan STMKG 
sebagai institusi keilmuan yang bergerak di bidang 
ini, harus terus menjadi yang terdepan layaknya 
Center of Exellence.
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Karisma Kusuma Nagari
41.16.0017
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BEHIND THE SCENE:
      INFOBMKG
BEHIND THE SCENE:
      INFOBMKG

Saya mendapat tantangan dari atasan untuk bisa 
menyebarkan informasi secepat mungkin tanpa melalui 
proses yang panjang. Apalagi saat itu sudah ada akun 
twitter yang memuat info gempa tetapi tidak resmi 
dan mengatasnamakan BMKG.  Hal ini mendorong 
kami untuk langsung membuat akun dengan nama 
info BMKG di twitter, kemudian facebook dan insta-
gram pada tahun 2010. Nama info BMKG kami pilih 
karena pada saat itu username dengan nama BMKG 
telah digunakan oleh pihak lain. Jadi kita tambahkan 
info didepannya. Karena sudah ada akun atas nama 
BMKG sebelumnya, jadi kami harus belajar dan men-
cari tahu bagaimana caranya agar akun info BMKG 
yang lebih dahulu dalam memberikan informasi MKG.

mengenai cuaca dan iklim di Indonesia. Popularitas 
akun ini meningkat ketika turut mensukseskan acara 
Asian Games 2018. Namun, tahukah kalian siapakah 
sosok di balik pembuatan akun ini? Beliau adalah ba-
pak Akbar, S.kom, M.kom, selaku Kepala Sub Bidang 
Operasional Teknologi Informasi yang merupakan 
orang penting dalam perintisan serta pengembangan 
akun dan aplikasi mobile info BMKG. Banyak rintangan 
yang harus dilalui oleh bapak Akbar beserta tim da-
lam perjalanannya untuk mengembangkan akun info 
BMKG. Namun, mereka tidak menyebutnya suatu rin-
tangan, tetapi sebagai sebuah tantangan dari atasan 
untuk bisa menyebarkan informasi secepat mungkin 
tanpa melalui proses yang panjang. Ayo kita simak 
perjuangan dan lika-liku perkembangan info BMKG.

kun info BMKG saat ini telah menjadi me-
dia yang sangat efektif dan mudah diakses 
oleh masyarakat sebagai media informasiA Latar belakang dibuatnya akun 

info BMKG

KASUBID OPERASIONAL 
TEKNOLOGI INFORMASI
INFOBMKG

HEADLINE

Akbar, S.kom, M.kom
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Tantangan pertama saya yaitu ketika mendapat 
perintah untuk memuat info cuaca. Deskripsi informa-
si cuaca lebih banyak dan kompleks dibandingkan 
dengan info gempa serta terdapat keterbatasan 
karakter dalam memposting pada akun twitter. Solu-
si yang di dapat oleh saya dan tim adalah dengan 
menggunakan “bit.ly” untuk menyampaikan infor-
masi cuaca melalui twitter. Jadi, masyarakat hanya 
perlu untuk mengklik agar mendapatkan informasi 
cuaca yang telah dibagikan. Tantangan berikutnya 
muncul ketika media sosial melarang penggunaan 
bot dan kebetulan Info BMKG menggunakan bot 
pada saat itu. Tetapi masalah dapat terselesaikan 
ketika pihak twitter yang mengizinkan akun informasi 
bencana untuk menggunakan bot dan langsung di 
verifikasi atau di centang biru. Namun, hal ini tidak 
terjadi untuk akun Instagram dan juga facebook.

Tantangan dalam mengelola akun 
info BMKG

Mengenai kekurangan kita tidak memiliki wali data, 
pakar admin, tenaga designer grafis untuk pem-
buatan template serta admin-admin tidak memil-
ki basic dalam bidang MKG. Sebenarnya, Sub 
Bidang Operasional Teknologi Informasi itu untuk 
membantu dalam hal teknis saja seperti otomati-
sasi penyebaran informasi. Namun, karena  semua 
akun dipegang oleh subbid saya,  jadi mau tidak 
mau kalau ada yang bertanya mengenai postingan 
harus bisa kami jawab. Karena basic setiap admin 
kami bukan dalam bidang MKG, kita menemukan 
sedikit kesulitan dalam mengawal data yang kita 
posting. Mengenai template, hal tersebut tuntut-
an dari instagram yang merupakan media sosial 
yang mengandalkan visual. Sampai sekarang be-
lum ada template baku untuk akun kita di instagram.

Kekurangan yang membatasi
gerak para admin

Jadi, adanya aplikasi mobile ini berawal dari 
suatu keisengan yang berujung menjadi sebuah 
inovasi. Pada saat pertama, aplikasi tersebut ha-
nya bisa digunakan di iOS saja dan ternyata 
aplikasi ini banyak di unduh. Kami terus melaku-
kan pengembangan dan akhirnya aplikasi terse-
but bisa digunakan di iOS maupun android. Fi-
tur - fitur yang ada pada aplikasi mobile info 
BMKG juga semakin banyak dan mudah diakses.

KASUBID OPERASIONAL 
TEKNOLOGI INFORMASI

Cerita menarik tentang aplikasi 
mobile Info BMKG

Jadi begini, tipe-tipe netizen di berbagai media 
sosial itu berbeda-beda. Jadi, saya dan tim ha-
rus bisa membagi tugas siapa yang menangani 
twitter, facebook, dan instagram. Kita harus bisa 
menjawab pertanyaan netizen tentang gempa wa-
laupun yang diposting mengenai peringatan dini 
cuaca. Walaupun sebagian netizen sering mem-
berikan komentar yang sedikit aneh, tetapi tugas 
kitalah sebagai admin untuk meluruskan pendapat 
mereka dengan gaya bahasa yang santai dan se-
suai karakteristik tiap sosial media.  Selain itu, su-
dah kewajiiban setiap admin untuk mempelajari 
apa yang diposting. Walaupun tidak begitu paham

Berbagi cerita mengenai suka 
duka menjadi admin info BMKG

tentang cuaca atau gempa tetapi sebagai admin 
harus bisa menjawab pertanyaan netizen dalam 
kolom komentar. Terkadang yang membuat kami 
kaget adalah ketika yang kita posting menjadi viral. 
Itu semua merupakan kekreatifan admin-admin agar 
informasi yang ada bisa menarik perhatian mas-
yarakat sehingga masyarakat dapat lebih waspada. 
Selain itu, kita juga harus memilih waktu yang tepat 
untuk menyampaikan informasi mitigasi. Seandainya 
akun info BMKG sedang naik daun disitulah saat 
yang tepat untuk memberikan informasi mitigasi. Ka-
lau popularitas akun sedang rendah, info apapun 
itu pasti tidak akan menarik minat masyarakat. Jadi 
kami harus pandai dalam memilih waktu yang tepat.  

Harapan kami sebagai Sub Bidang Operasional 
Teknologi Informasi yaitu otomatisasi penyebaran 
informasi. Selain itu, untuk menutupi kekurangan di 
atas kami butuh tenaga desain grafis agar tem-
plate lebih bagus lagi serta bisa memuat informa-
si yang menarik perhatian masyarakat. Selain itu 
saya mengharapkan adanya data terbuka agar 
data-data ini bisa diolah dan digabungkan dengan 
data lain agar menjadi informasi yang lebih lengkap. 
Dan juga bisa dikembangkan oleh developer untuk 
menyebarkan data-data yang didapat oleh BMKG. 

Harapan dan dukungan yang 
dibutuhkan

HEADLINE
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MENJAWAB  DENGAN  KARYA

 “Karya” adalah sebuah kata yang mewakili apa yang diharapkan di pundak 
pemuda. Karya tidak selamanya selalu berwujud benda nyata, namun benda “tak kasat mata” 
pun merupakan sebuah karya. Seperti halnya kemerdekaan bangsa ini yang dapat kita nikmati 
dan rasakan dampak maupun manfaatnya. Untuk menghasilkan sebuah karya tentunya diperlu-
kan kreativitas. Kreativitas sebagai kemampuan untuk mencipta memang telah menyatu dengan 
jiwa pemuda, tinggal bagaimana pribadi kita menjunjung dan menampakan kreativitas tersebut. 
Bukan berarti seorang pemuda mengharap dirinya untuk dikenang, melainkan dengan adanya 
karya itu sendiri, semua orang akan memahami hakikat bagaimana cara seseorang menciptakan 
karya tersebut dan menepis anggapan masyarakat terkait apa yang bisa pemuda perbuat.
 Sebut saja presiden pertama Indonesia, Sukarno. Sukarno patut kita akui sebagai 
pemuda yang berkarya. Bung Karno sebagai founding father negara kita tercinta, Indonesia, 
merupakan seorang penulis dan di awal tulisannya dipublikasikan di majalah Oetoesan Hin-
dia dengan nama samaran. Pemikirannya yang menjunjung nasionalisme ini memicu perde-
batan di kalangan aktivis dan juga penulis pada masa itu. Visinya tentang kebudayaan dan 
politik diasah dengan membaca, diskusi, dan berkegiatan dalam organisasi politik di era In-
donesia kolonial. Semangat tinggi Bung Karno yang melalui kreativitas berupa sumbangsih 
ide dan gagasannya yang dituangkan melaui sebuah pena dan lidah pada kertas itu begitu 
menggemparkan di kalangan pemuda yang bergerak demi meraih kemerdekaan Indonesia.
 Perlu digaris bawahi bahwa pemuda Indonesia masih dan terus memiliki peran dan eksis-
tensi diri dalam rangka mengerahkan seluruh kemampuan –terutama akal, pikiran, dan hati– yang 
dimiliki untuk membangun bangsa dalam rangka menunjukkan potensi diri. Kehebatan Bung Kar-
no menjadi bukti bahwa potensi diri berpengaruh terhadap suatu perubahan ke arah yang lebih 
baik yang dalam konteks ini terkait kemajuan bangsa. Dengan adanya “karya” tentunya kita dapat 
memberikan jawaban bagi setiap orang yang menanyakan apa yang dapat kita perbuat. Kita 
dapat memberikan manfaat dan kontribusi dengan adanya “karya”. Karya merupakan ciptaan 
dari hasil jerih payah maupun kerja keras, dan perlu diketahui bahwa dengan adanya “karya” bu-
kan untuk meraih sebuah imbalan yang hanya berdampak sesaat, namun hakikat “karya” itu sendiri 
adalah sebagai pengakuan bagi diri sendiri. Bentuk pengakuan itu adalah potensi dari dalam diri 
yang terus memuncak seiring dengan kebermanfaatan dari karya yang telah diciptakan. Kreativi-
tas yang dimiliki terus mendorong seseorang untuk berkarya dengan potensi yang dimilikinya. (FM)

OPINI
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10 FAKTA MENARIK 
TENTANG STMKG 
YANG JARANG 

DIKETAHUI

1. Kampusnya berbentuk kotak
 Bentuk arsitektur bangunan STMKG ber-
bentuk kotak. Bangunan ini terlihat jelas merupakan 
model bangunan awal abad ke-20 karena STMKG 
yang dulunya bernama BPLMG ini berubah nama 
dan lokasi menjadi AMG. STMKG berpindah loka-
si ke jalan Perhubungan 1, Pondok betung, Pondok 
Aren, Tangerang, Banten.

2. Cuacanya cerah tapi dikelilingi awan
 Sering terjadi ketika hendak malaksanakan 
rutinitas di lapangan apel besar, ini terjadi karena 
ketika melihat langit yang jauh, kabut dari polusi di 
kota jakarta yang berlapis-lapis, sehingga terlihat 
seperti awan.

3. Semipesantren
 STMKG memiliki nuansa kerohaniannya yang 
kuat dengan berbagai kegiatan kerohanian.

4. Meskipun memiliki 3 pintu gerbang masuk, 
tetapi yang bisa dipakai taruna hanya satu 
Gerbang masuk formal untuk taruna adalah ger-
bang tengah, gerbang kanan dikhususkan untuk 
KaBMKG, gerbang kiri dibuka ketika mengeluarkan 
bis dan kegiatan olahraga.

5. Bu Gendut sangat menginspirasi untuk 
datang ke warungnya 
Bibi kantin yang sering disapa “Bu Gendut” ini memi-
liki cara yang khas untuk merayu taruna dan taruni 
agar berbelanja di tempatnya. Bu Gendut selalu 
menyapa taruna-taruni STMKG dengan kata “mau 
beli apa ganteng?” atau “mau beli apa cantik?”.

6. Hanya di STMKG, sari roti kalah dengan 
roti seribuan
Toko-toko di lingkungan STMKG lebih banyak menye-
diakan roti seribuan dibandingkan dengan sari roti. 
Untuk melaksanakan kegiatan fisik, para taruna bu-
tuh asupan karbohidrat sehingga beberapa kegia-
tan mewajibkan taruna membawa roti seribuan kare-
na harganya yang lebih ekonomis.

7. Taruna merupakan sumber penghasilan 
kelurahan
Dengan adanya sekitar 1.250 taruna STMKG, hal 
ini membuat taruna STMKG menjadi sumber peng-
hasilan tersendiri bagi masyarakat sekitar karena 
STMKG merupakan sekolah kedinasan yang belum 
memiliki sistem asrama. Indekos dan kebutuhan pa-
kan sering menjadi sorotan para taruna.

8. STMKG terkenal dengan sebutan “meteo”
Ketika keluar dari lingkungan STMKG, orang lebih 
mengenal STMKG atau BMKG dengan sebutan 
“meteo”, sepertinya STMKG dan BMKG harus lebih 
eksis dan viral lagi. 

9. Tidak pernah ada ruangan A304 di Ge-
dung A
Gedung A di kampus STMKG merupakan gedung 
perkuliahan tertua yang memiliki 3 lantai. Di lantai 3 
terdapat ruangan A301 sampai A305 tetapi tidak 
ada ruangan A304. Ternyata ruang A304 sendiri 
adalah Ruang Kuliah Umum alias RKU.

10.  Banyak bude di sekitar kampus
Semua ibu yang berjualan disebut “bude”. Ada bude 
ayam, bude wonogiri, bude jendela, bude goceng, 
bude darussalam.

Oleh: Anggi Pevriadi

FUN  FACTS



12 SUARA STMKG

Eyes are one of the most important part of our body. Our vision allows us to be aware of 
our surroundings. Eighty percent of everything we learn is through our sight. The structure of 
human eye is so complex with its function in a very similar way to a camera. When you look 
at an object, the light that reflected from the object enters the eyes through pupil and focused 
through the optical components within the eye. They said that ‘what you see is what you get’. 
But, how if what we see is not always the truth? 

These days people get so obsessed over Instagram, the users could spent 53 minutes per 
day on it. We were getting too caught up in sharing there and spending so much time scrolling 
through people’s live instead of fully living our own. Celebrities’ luxurious live has satisfied us 
and subconsciously, it becomes our scale of happiness. We are too focused on their glamor-
ous life and don’t realize that it is not completely the life that they have been through. Their 
life is not only revolved around camera, but there is also their personal life that we don’t 
notice it before.

Our eyes move 100.000 times a day and yet we do not see everything that we look at. 
Seeing is more than just looking. Seeing something doesn’t simply mean to be aware of it or 
even to understand it, but to feel it within your very being. Let’s try to see the other perspec-
tive, such as put yourself in somebody’s shoes. Something that looks beautiful and magnificent 
in our eyes doesn’t always has same meaning to other people. Even ‘6’ could turn into ‘9’ if 
we look from the other side.
Our way of seeing will give an impact to our judgment on something which must be seen ob-
jectively. We often ignore the little things which actually have other meaning. Seeing is more 
than just looking or understanding, it’s all about how we look it from the other perspective 
without ignoring every little things. Don’t let dazzling things make our eyes ‘blind’.

See  Without 

  Eyes

ENGLISH CORNER
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History is a gallery of pictures
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History is a gallery of pictures

GALERI
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Ketika keanekaragaman seni dan 
budaya Indonesia mampu men-

jawab perbedaan dan menyatukan 
seluruh elemen di STMKG dalam 

bingkai Culture Festival 2018

Menaklukan kerasnya ombak 
samudera untuk memperluas
ilmu pengetahuan

KALEIDOSKOP
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Sportivitas
dan semangat

pantang
menyerah

merupakan
kunci menuju
kesuksesan.

Selama
peradaban

ini masihada,
tidak ada

kata
terlambat 

dalam
melestarikan 

seni dan
budaya.

Melepas
bahagia
bersama,
menyambut 
awal dari
perjuangan 
sesungguhnya. 
Selamat wisuda
taruna-taruni 
STMKG
angkatan
tahun 2013.

STMKG
Bersatu:
ajang
mempererat 
ukhuwah
antar umat 
beragama
di STMKG. 
Perbedaan 
bukan halangan 
menjalin
persaudaraan 

KALEIDOSKOP
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Dibalik Kesuksesan Tim
Komurindo Kombat STMKG :

Anton Widodo S.Si
“Lakukan yang terbaik, berbuat baiklah karena berbuat baik adalah sebuah
investasi bukan jual beli, karena dengan berbuat baik mungkin kita
tidak akan mendapatkan  balasannya tapi percayalah bisa jadi anak kita,
saudara kita, atau siapapun yang mendapatkan balasannya.” –Anton Widodo

dalam ajang Komurindo-Kombat. Komurindo-Kombat 
(Kompetisi Muatan Roket Indonesia-Kompetisi Muatan 
Balon Atmosfer) merupakan kompetisi tahunan tingkat 
perguruan tinggi yang diselenggarakan sejak 2009. 
Kompetisi ini merupakan salah satu ajang bergeng-
si dalam bidang aerodimanika. Lalu, siapakah orang 
di balik ini yang mampu mendorong Taruna/i STMKG 
berani mengeksplorasi dirinya?

TMKG sudah tergolong berhasil untuk mem-
perkenalkan almamater melalui berbagai 
event, salah satunya adalah mengikuti dan lolos S

 Yuk, kita kenal lebih dekat dengan beliau. 
Beliau adalah Bapak Anton Widodo atau kerap 
disapa Pak Anton. Laki-laki kelahiran Tegal, 10 No-
vember 1984 ini memiliki  hobi yang sangat banyak, 
mulai dari menembak, menyelam, fotografi, dan yang 
paling dia sukai berkecimpung di bidang roket dan 
pesawat.  Ketertarikannya dengan bidang pesawat 
sudah ada sejak duduk di bangku Sekolah Dasar 
yang dibuktikannya dengan terus mengamati sistem 
kerja pesawat, hingga mulai merancang sebuah pe-
sawat pada tahun 2003 setelah mendapatkan materi

Anton Widodo S.Si

SOSOK
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Meteorologi Penerbangan saat mengikuti kuliah 
D3 Akademi Meteorologi dan Geofisika meski-
pun dengan ilmu yang sangat minim sekali. Ta-
hun 2010 beliau bertemu dengan pegiat-pegiat 
Aero yang semakin membuatnya banyak tahu 
faktor apa saja yang menentukan kerja pesawat.

 Pada saat kuliah di D3 AMG, beliau belum 
bisa mengikuti event berbau pesawat atau roket 
karena masih sangat minimnya event yang diseleng-
garakan. Tetapi semangatnya masih terus berlanjut 
saat menjadi dosen di STMKG. Motivasi mengapa 
beliau ingin mengajak taruna-taruni STMKG ikut 
bersemangat menekuni bidang roket dan mengiku-
ti event adalah berawal dari keinginannya untuk 
memperkenalkan STMKG dan mendapat penga-
kuan dari kampus lain, yang kemudian semakin 
didorong oleh pejabat-pejabat BMKG Pusat se-
menjak beliau berhasil mendemokan drone buata-
nnya pada saat Ulang Tahun BMKG tahun 2012.

 
 STMKG mengikuti Komurindo-Kombat 
pertama kali pada tahun 2017 yang mengirimkan 
masing-masing 1 tim perwakilan pada cabang 
Muatan Roket, Wahana Sistem Kendali, dan Mua-
tan Balon Atmosfer. Dengan target awal STMKG 
dapat lulus proposal, namun suatu keberhasi-
lan 2 Tim dari STMKG, yaitu dari Muatan Roket 
dan Muatan Balon Atmosfer mampu berkompe-
tisi hingga final, sedangkan tim Wahana Sistem 
Kendali STMKG belum bisa lolos ke babak final 
dikarenakan design roket dan isinya yang lebih sulit.

 Sistem kompetisi Komurindo-Kombat 
menggunakan sistem dua tahun sekali, dima-
na tahun 2018 ini diadakan seleksi pertahapnya 
dan final akan diadakan tahun 2019. Tahun 2018, 
Tim dari STMKG berhasil masuk ke final dengan 
posisi peringkat 4 pada saat kualifikasi ke final.

 Dengan motivasi beliau yang sangat 
tinggi, kemampuan tim roket STMKG semakin 
berkembang. Meskipun pada awalnya beliau 
memiliki tantangan untuk mengajak Taruna/i ST-
MKG berani dan percaya diri mengeksplor diri 
di bidang roket atau pesawat, yang sekarang 
tantangan tersebut sudah berhasil ditaklukkan.  
Kunci keberhasilannya membimbing Taruna/i ST-
MKG adalah selalu memberikan yang terbaik 
untuk apapun. Walaupun terkadang dalam suatu 
pertemuan hanya 5 hingga 10 menit, tetapi seti-
daknya ada satu informasi yang bisa diberikannya.

 Selain itu, beliau juga berharap kepa-
da Taruna-taruni STMKG untuk berkomitmen 
dan mempersiapkan diri bergabung ke Tim 
Roket STMKG dengan pesan “Jangan hanya 
mencari nama untuk diri sendiri tetapi beker-
jalah untuk stmkg. Ketika anda bekerja hanya 
mengatasnamakan nama anda, saya yakin hal 
yang akan dihasilkan hanyalah kecewa. Berjuan-
glah untuk membalas budi kepada STMKG!”Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri Kertayasa 4
2. SMP Negeri 2 Kramat 
3. SMA Negeri 1 Slawi
4. D3 AMG Jurusan Meteorologi
5. S1 Fisika Universitas Cendrawasih
6. S2 Geografi Universitas Indonesia

Rekam Jejak:
1. Sta. Met. Kelas I Sentani-Jayapura
2. Dosen STMKG

 (WG/NH)

SOSOK
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SERTU  CAHYO DWI  SETIAWAN :  ON DUTY  ATHLETE

  Sebagai seorang taruna, belajar adalah suatu kewajiban 
utama. Selain itu, memiliki fisik yang kuat merupakan suatu ke-
harusan. Tidak hanya menjalani kegiatan perkuliahan, taruna 
juga dituntut untuk bisa melatih dan mengembangkan hardskill 
maupun softskill yang dimiliki. Seperti halnya Sertu Cahyo Dwi 
Setiawan, yang akrab dipanggil Bang Cahyo, salah satu taruna 
tugas belajar (TB) dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan 
Udara (TNI AU/AURI). Ia adalah satu-satunya taruna tugas be-
lajar yang mewakili kontingen STMKG dalam ajang Olimpiade 
Perguruan Tinggi Kedinasan (OPTK) cabang olahraga basket.
  Basket menjadi salah satu olahraga kesukaan Bang Cahyo 
sejak sekolah menengah. Ia sempat mengikuti pertandingan 
basket antarsekolah hingga tingkat kabupaten. Dalam wak-
tu seminggu, Bang Cahyo bisa bermain basket dua sampai 
tiga kali bersama dengan anggota klub basket STMKG lain-
nya saat sore hari dengan tidak melupakan tugas utaman-
ya sebagai taruna Program Studi D-IV Meteorologi STMKG.

Akademik menjadi nomor satu, karena merupakan 
tugas dan tujuan utama Bang Cahyo belajar ser-
ta menjalani pendidikan di STMKG. Basket hanya 
sekadar hobi sebagai pelepas penat di waktu luang 
sehingga tidak pernah mengganggu jam perkuliah-
an. Selama kurang lebih sudah tiga tahun menjalani 
pendidikan, Bang Cahyo telah mengikuti dua kali 
ajang OPTK, yaitu saat tingkat 2 dan tingkat 3. Bi-
asanya menjelang pertandingan,  latihan basket leb-
ih intensif bisa mencapai lima kali dalam seminggu. 
Dalam ajang tersebut, Ia banyak belajar dari lawan 
mainnya. Bertemu dengan lawan main yang lebih 
handal tidak membuat Bang Cahyo merasa rendah 
diri, tetapi justru menambah motivasi agar lebih giat 
belajar dan berlatih. Pertandingan tidak hanya un-
tuk mencapai kemenangan, namun juga mencari 
tantangan dan belajar cara bermain dari lawan. 

SOSOK
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SERTU  CAHYO DWI  SETIAWAN :  ON DUTY  ATHLETE

  STMKG menyediakan sarana untuk taruna/i nya dalam menyalurkan 
bakat mereka dalam bidang olahraga. Berbagai macam cabang olah-
raga seperti basket, voli, futsal, dan lain-lain memiliki keunggulan mas-
ing-masing. Sistem manajemen di setiap cabang olahraga di STMKG su-
dah teratur atas dorongan dan semangat dari taruna/i yang menjalankan. 
Harapannya, cabang olahraga yang diikuti bisa lebih aktif dan kompak 
antaranggotanya. Pesan penutup dari Bang Cahyo bahwa olahraga tidak 
pernah mengganggu kegiatan perkuliahan asalkan tiap pribadi dapat 
mengatur waktunya masing-masing. Hobi wajib disalurkan agar kemam-
puan yang dimiliki bisa dikembangkan dan tidak sia-sia. (DM/IHK/RS)

SOSOK
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SOSOK DIBALIK 

SINEMATOGRAFI DI 
STMKG

 “Bagi seorang pembuat film, penghargaan paling tinggi untuk karyanya ada-
lah bagaimana film itu disaksikan dan dilihat oleh orang lain dengan menun-
jukkan ekspresi yang berbeda-beda dalam mengapresiasinya” – M. Alfaridzi

Berawal dari mengikuti kompetisi FSL2N tingkat SMA hingga menorehkan prestasi di OPTK 2018 
menjadi pencapaian tinggi yang diraih oleh sosok di balik layar perfilman STMKG yaitu Taruna 
Muhammad Alfaridzi. Seseorang yang bertalenta memiliki tempatnya tersendiri dimata orang 
hingga tercipta relasi baik yang terbangun satu sama lain adalah pemikiran Taruna Alfaridzi 
menanggapi anggapan sebagai “orang yang berjasa” untuk STMKG di bidang Sinematografi.
Suka duka tak luput dirasakan oleh Taruna Alfaridzi. Kebanggan tersendiri yang Ia ra-
sakan adalah dapat menyiapkan tayangan video untuk Rakornas BMKG hingga menjadi 
perwakilan untuk mewawancarai pejabat eselon I, Sestama BMKG, maupun pejabat ber-
pengaruh lainnya. Di balik suka yang dinikmakti, berbagai duka yang mengiringi seperti ken-
dala teknik saat editing video dikarenakan laptop mengalami not responding, tidak adan-
ya tim khusus sinematografi sehingga mengharuskan melakukan segalanya dari konsep 
hingga pengambilan gambar secara mandiri, maupun revisi yang tak kunjung usai dengan ba-
tas waktu yang mendesak dan video yang batal ditayangkan pernah Ia rasakan. Hal terse-
but pastinya adalah pengalaman dan pembelajaran yang besar bagi taruna Alfaridzi kare-
na Ia meyakini setiap proses mempunyai cerita indah yang tidak bisa semua orang rasakan.
Kepuasan terbesar dan berkesan hingga saat ini yang Ia rasakan adalah karya After Mov-
ie Cufest STMKG 2017. Berbagai kenangan muncul saat penggarapan video tersebut, dimulai 
dari perjuangan rekan angkatan 2016 sebagai penyelenggara yang dinilai mendapat berb-
agai tanggapan kurang baik, hingga kelancaran akhir acara menjadi kepusaan tersendiri ba-
gianya. Apresiasi dari berbagai pihak pun muncul setelah ditayangkannya video after movie ini. 
Taruna Alfaridzi berharap masih dapat berkarya untuk STMKG khususnya di OPTK 2019 
bidang Sinematografi dan Wisuda Sarjana Terapan 2019. Hal tersebut selaras den-
gan pesan yang Ia dapat dari rekannya, “Jika kamu ingin sukses di suatu bidang, kesuk-
sesannya itu tidak diukur dari gelar juara yang didapat.” Ia merasa mimpi terdahulunya bisa 
terwujud dengan indah sekarang berkat kerja keras dan semangatnya selama ini (N_14)

SOSOK
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BIODATA SINGKAT
Nama : Muhammad Alfaridzi
NPT : 11.16.0084
Kelas : Meteorologi 5C
Tempat, tanggal lahir : Sampit, 19 November 1998
Riwayat pendidikan : 
• SDN Karang Sari Parenggean             (2004-2008 Kelas 1-4)
• SDN Percobaan                    Palangkaraya (2008-2010 Kelas 5-6)
• SMPN 8 Palangkaraya                  (2010-2013)
• SMAN 1 Palangkaraya             (2013 - 2014 / Satu Semester ) 
• SMAN 3 Sampit       ( 2014-2016) 
• STMKG (2016-2020)
Pengalaman organisasi di 
STMKG : 
• Marching Band Bahana 
STMKG
• Alensa STMKG  

SOSOK
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IPJ STMKG : PERBEDAAN DI BALIK LAYAR

 “Pondasi kuat penyokong suatu bangunan tidak pernah terlihat nyata, selalu dalam keadaan ter-

bungkus indah dengan semen yang sudah dicat. Begitu juga kita, bekerja di balik layar bukanlah hal 

yang menyusahkan, asalkan kerja itu memiliki kontribusi besar untuk STMKG serta menuai manfaat 

untuk orang lain” – Ryan Syaiffudin, Kabid IPJ 2018/2019

 Iptek dan Jurnalistik STMKG (IPJ STMKG) merupakan bidang di bawah kedepu-

tian IV Resimen STMKG yang mengurusi keilmuan dan pelaksanaan tugas Resimen di bidang 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan jurnalistik. Organisasi yang terdiri dari 16 orang taruna/i 

pada setiap angkatan ini dipimpin oleh seorang Ketua Bidang dengan dibantu pengurus ha-

rian dan ketua divisi jurnalistik, divisi teknologi, divisi internal serta divisi eksternal. Melalui IPJ 

STMKG, antaranggota dapat bertukar ide/ilmu, berkarya, serta melatih soft skill organisasi. 

 Social media developer. Berbagai media STMKG seperti majalah Suara STM-

KG, laman dan sosial media STMKG dikelola oleh IPJ sebagai media center yang di-

tuntut berkerja sama untuk menghasilkan informasi pelayanan publik yang mudah diter-

ima sebagai jembatan penghubung antara internal STMKG dengan dunia luar. 

NGULIK
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2 017

2 016

 Bekerja di balik layar. Menurut Ryan Syaifuddin, Ketua Bidang Iptek dan Jurnalis-

tik periode 2018/2019, menjalankan tugas IPJ STMKG itu gampang-gampang susah. Gam-

pang ketika dapat bekerja sesuai passion sehingga hasilnya maksimal. Namun, juga susah saat 

harus bekerja di balik layar tanpa pengakuan. Profesionalisme dalam mengatur prioritas men-

jadi sangat penting untuk melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab yang diberikan.

 Ada sistem yang tersembunyi. Hal lain yang berbeda dari IPJ yaitu organisasi ini memi-

liki sistem pendukung. Sistem yang tidak pernah benar-benar terlihat tetapi menjadi pent-

ing karena selalu hadir diantara perjuangan menghasilkan karya. Sistem tersebut tak lain adalah 

keluarga, “Saya menemukan Rumah. Tidak hanya rumah sebagai tempat mengadu, berkeluh kes-

ah, dan kasih-mengasih, IPJ juga menjadi rumah untuk mengembangkan bakat, tempat men-

gapresiasi karya, serta sarana menjadi pribadi yang lebih baik.” -Divyana Meidita, IPJ’17.

 Sepotong harapan masa depan. Kedepannya, IPJ STMKG ingin memban-

tu STMKG mewujudkan Center of Excellence melalui karya dan mampu menjadi me-

dia center pada ruang lingkup yang lebih luas, yaitu memperluas hubungan antarpeguru-

an tinggi lain serta dipercaya untuk dapat mengembangkan jangkauan distribusi majalah 

Suara STMKG ke PTK lain juga merupakan impian terbesar dari Iptek dan Jurnalistik STMKG. (ASP)

NGULIK
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DEMUSTAR STMKG

Profil Ketua DEMUSTAR STMKG

ABDUL HAMID AL HABIB
periode 2018 / 2019

NPT   :   12.17.0074
Kelas   :  Meteorologi 6D
Asal :Purworejo, Jawa Tengah

Aspirasi

Kontribusi
Solusi

Hallo Sahabat Legislativa! 
Kalian pasti akrab dengan 
organisasi yang satu ini, 
yaaap…. Dewan Musyawar-
ah Taruna atau yang lebih 
dikenal sebagai DEMUSTAR 
STMKG merupakan sebuah 
organisasi legistatif di STMKG 
yang dibentuk untuk mewakili 
aspirasi cerdas taruna guna 
mengembangkan kegiatan 
ketarunaan dan akademik, 
menghidupkan sifat demokra-
tis dan kritis taruna terhadap 
segala aktifitas di lingkungan 
STMKG. Selain itu, DEMUSTAR 
sendiri memiliki tupoksi dalam 
hal pengawasan (audit kiner-
ja/ keuangan) dan merupakan 
wadah pengesahan AD/ART 
setiap organisasi yang ter-
dapat di STMKG.

 DEMUSTAR merupa-
kan organisasi yang bekerja 
di balik layar. Namun demiki-
an, tupoksi dari DEMUSTAR 
sangatlah penting bagi 
STMKG. DEMUSTAR memiliki 
beberapa komisi, yaitu Komisi 
Satu bertugas dalam bidang 
aspirasi, Komisi Dua bertugas 
dalam bidang pengawasan 
kinerja Resimen, Komisi Tiga 
bertugas dalam bidang pem-
buatan dan pengkajian AD/
ART serta penelitian pengem-
bangan internal organisasi, 
Komisi Empat bertugas dalam 
bidang pengawasan kinerja 
Polisi Taruna, dan Komisi Lima 
 Dalam periode 
2018/2019, Senior Taru-
na Abdul Hamid Al Habib 
sebagai Ketua DEMUSTAR 
mengangkat visi “Mengop-
timalkan kinerja DEMUSTAR 
Periode 2018/2019 sebagai 
Organisasi Legislatif tertinggi 
di STMKG yang Profesional, 
Akuntabel, Responsif, Trans-

 DEMUSTAR STMKG memiliki strategi dalam mewu-
judkan Visi-nya, yakni membentuk suatu Forum Legistatif 
PTK yang mewadahi beberapa PTK yang tergabung dalam 
FMKI, dengan tujuan meningkatkan kapasitas antar PTK 
dalam hal kelegislatifan. “Produk dari studi banding terse-
but yang sesuai dengan kebutuhan taruna STMKG akan 
kami coba terapkan di STMKG, misalnya legal drafting 
standar operasional prosedur rapat atau siding, legal 
drafting TAP Pengawasan, pekan aspirasi, Sarana Wadah 
Untuk Komunikasi (SRAWUNK), Sekolah Legislator Muda, 
dan lain sebagainya,” ujar Hamid.

  Pengurus DEMUSTAR STM-
KG berharap pada periode ini DEMUSTAR 
bisa lebih maju dan lebih merakyat bersama 
taruna/i STMKG. 
 DEMUSTAR akan memberikan cara 
yang terbaik agar setiap aspirasi dapat 
terealisasikan dan membantu Resimen dalam 
memberikan solusi ataupun langkah mitigasi 
dari kendala yang dihadapi. (DEMUSTAR)

paran dan Beretika” sehingga 
diperlukan adanya perbaikan 
dalam hal manajemen, inovasi 
terbarukan, dan menumbuhkan 
rasa cinta terhadap Organisasi 
sebagai bentuk pengabdian 
terhadap Almamater.

NGULIK
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CERPEN

kan setelah bangun tidur. Dia ingin melihat apakah ling-
karan hitam di matanya semakin bertambah, atau apakah 
ada jerawat lagi yang muncul di pipinya, atau apakah bi-
birnya dapat membentuk senyum yang simetris. Akan teta-
pi, hari ini dia mendapati sesuatu yang tidak biasa.

Tak ada bayangan di cerminnya pagi itu. 

Dia terdiam sesaat untuk mencerna apa yang terjadi. Tan-
gan kanannya dia tempelkan ke cermin, namun tetap saja 
tidak ada apa-apa di sana. Kemudian, teriakan panik kel-
uar dari mulutnya. Dia menoleh ke semua sudut ruangan 
kamarnya untuk mencari bayangannya.

Lalu dia menemukannya di sudut kamar. Bayangan terse-
but berdiri diam menatap pemandangan dari jendela 
kamar. Dia menghembuskan napas lega melihat sosok 
familiar tersebut. Lalu dia berkata kepada Bayangan, 
“Bayanganku, kembalilah kamu ke cermin.”

Bayangan tersebut menoleh. Tak disangka, Bayangan 
memperlihatkan wajah jijik ke arahnya. Dalam waktu 
sekian detik, Bayangan langsung keluar dari kamarnya 
melalui jendela. Dia ingin menjangkau Bayangan, tetapi 
Bayangan berlari dengan cepat. Akhirnya dia memutus-
kan untuk meninggalkan kamarnya dan berlari mengejar 
Bayangan. 

Sepanjang pengejarannya, orang-orang yang menjump-
ainya di jalan menatap heran. Orang-orang tersebut 
menanyakan apa yang dia kejar. Setiap kali dia menjawab 
bahwa dia mengejar Bayangan, orang-orang itu menert-
awakannya seakan mengetahui permasalahan yang diha-
dapinya. Mereka berkata, “Sudahlah, bayangan itu sudah 
tidak mau lagi menjadi bayanganmu. Mintalah bayangan 
lain kepada Tuhan.”

Akan tetapi, dia tetap tidak acuh. Dia hanya menyahut, 
“Seandainya dia memang tidak ingin lagi menjadi bayan-
ganku, setidaknya aku ingin tahu alasannya.” 

Lelah dan letih dia rasakan selama mengejar Bayangan. 
Sepanjang jalan orang-orang selalu menasihatinya den-
gan kalimat yang sama. Sempat terlintas kata menyerah. 
Namun, rasa penasarannya lebih menguasainya daripada 

rasa lelahnya. 

Akhirnya dia sampai pada sebuah tempat yang sangat 
asing. Tempat tersebut berbeda dengan tempat yang 
sudah dia datangi selama ini. Tempat itu adalah sebuah 
perkampungan yang memiliki aura redup. Sepertinya, sinar 
matahari pun tak mampu mencerahkan keredupannya. 
Dengan hati-hati, dia memasuki perkampungan tersebut 
karena dia yakin ke sinilah Bayangan berlari. 

Di tempat itu, dia menemukan banyak orang. Mereka 
berinteraksi satu sama lain dengan wajah yang cerah, 
tak seredup tempatnya. Dia mengenali mereka sebagai 
manusia. Akan tetapi, ada aura berbeda yang menyeli-
muti orang-orang yang dia lihat. Dia ingin tahu jawaban 
ini, tetapi dia ingin fokus terlebih dahulu untuk menemukan 
bayangannya.

Tiba-tiba dia dihadang oleh seorang kakek. Kakek terse-
but memiliki aura yang sama dengan orang-orang yang 
berada di perkampungan itu. Sang Kakek tersenyum ke 
arahnya dan menghampirinya untuk bertanya, “Apa yang 
sedang kau cari, Nak?”

“Bayanganku.” Jawabnya. 

Kedua alis Sang Kakek yang berwarna abu-abu terang-
kat. Sepertinya takjub. Sang Kakek berkata, “Aku tidak 
pernah melihat manusia sungguhan masuk ke sini mencari 

Bayangan yang Lari
Meninggalkan Tubuhnya

D
ia bangun pagi seperti biasa. Kemudian dia bangkit 
dari kasurnya dan berjalan menuju cermin. Bercer-
min, itu adalah kebiasaan yang tak pernah ia lewat-

Oleh Audia Azizah Azani
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bayangannya.”

Seketika jantungnya berdegup kencang. Bulu kudukn-
ya berdiri karena menyadari bahwa Sang Kakek serta 
orang-orang di sekitarnya bukan manusia seperti dirinya. 
Dia kemudian memperhatikan Sang Kakek lebih cermat 
dan seluruh ingatannya akhirnya mengarahkannya pada 
sebuah sosok yang familiar: seorang politisi yang memiliki 
jabatan di daerahnya.

Sadarlah dia perihal aura berbeda yang menaungi per-
kampungan itu.

“Kakek….. bayangan?” Dia bertanya dengan hati-hati.

Sang Kakek mengangguk. “Iya. Tidak perlu takut, Nak. Aku 
juga bayangan seperti bayangan yang engkau kejar. Aku 
di sini bersama bayangan-bayangan lain yang terpisah 
dari tubuhnya. Kau tahu siapa pemilikku, kan?”

“Iya. Dia politisi terpandang di daerahku. Tetapi, menga-
pa?”

“Banyak hal yang melatarbelakangi berkumpulnya bayan-
gan-bayangan di tempat ini. Aku merupakan sosok bayan-
gan yang rendah hati. Namun, pemilikku ingin menjadi 
sosok yang memiliki kuasa. Setiap malam dia menuntutku 
untuk menjadi lebih congkak dan licik untuk mendapatkan 
kekuasaan. Aku tidak bisa seperti itu. Akhirnya aku kabur 

darinya dan dia tidak pernah mencariku kembali. Sepertin-
ya dia sudah mendapatkan bayangan baru.” Sang Kakek 
bercerita sambil matanya berkaca-kaca.

Dia pun luluh dengan cerita tersebut. Lalu dia kembali 
mengedarkan pandangan ke sekelilingnya, melihat bayan-
gan-bayangan yang berkumpul dan disatukan oleh nasib 
yang sama: kabur dari pemiliknya. Barulah dia mengerti 
mengapa Bayangan lari meninggalkannya.

Dia selalu menginginkan kesempurnaan.

Dia ingin Bayangan selalu terlihat sempurna agar orang-
orang memujinya, sekaligus iri terhadap kecantikannya. Dia 
kerap memarahi bayangannya sendiri ketika ada sedikit 
goresan yang dia rasa mengacaukan kecantikannya. Ter-
kadang dia menangis di depan cermin karena tidak ada 
yang memujinya hari itu. Lalu dia menyalahkan Bayangan 
yang tidak dapat menampilkan sosok yang dia inginkan.

Dia lalu bertanya, “Kakek, apakah aku bisa bertemu den-
gan bayanganku kembali?”

Sang Kakek berpikir sejenak. Lalu berkata, “Sepertinya dia 
sudah betah di tempat ini. Apakah kau yakin ingin kembali 
memiliki bayanganmu?”

“Ya. Awalnya aku mengejarnya ke sini hanya untuk meng-
etahui alasannya. Namun, setelah aku tahu, aku tak ingin 
lagi menuntut kesempurnaan dan ingin belajar mencintai 
kekuranganku. Buat apa menjadi sempurna ketika bayan-
ganku sendiri tidak menyukainya?”

Sang Kakek mengangguk mengerti. Lalu dia memanggil 
bayangannya untuk menghadap. Sang Kakek lalu berkata 
pada Bayangan, “Pemilikmu menginginkan kamu kembali,” 
Bayangan menatapnya dengan pandangan skeptis. Sang 
Kakek menambahkan, “Tidak banyak manusia yang berlari 
ke sini. Berilah dia kesempatan.”

Dia mengulurkan tangan ke Bayangan. “Jadilah bayan-
ganku lagi. Aku akan mencintai ketidaksempurnaanmu.”

Bayangan pun luluh dan tersenyum. Bayangan menyambut 
uluran tangannya dan berjalan pulang meninggalkan per-
kampungan bayangan, menyisakan kebanggaan pada 
wajah Sang Kakek yang berhasil menyatukan kembali tu-
buh dengan bayangannya.

Keesokan paginya, dia kembali bangun untuk menatap 
cermin. Tersenyum lega melihat Bayangan yang sudah 
kembali ke sana. 

CERPEN
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 Beberapa waktu lalu, Indonesia digempar-
kan oleh fenomena embun beku dan dinginnya suhu 
udara pada malam hingga pagi hari di musim ke-
marau. Masyarakat menganggap suhu udara pada 
musim kemarau lebih panas dibanding pada musim 
penghujan. Ada beberapa hal yang perlu menjadi 
pandangan baru bagi masyarakat, yaitu suhu ter-
endah dalam periode satu tahun terjadi pada mu-
sim kemarau. Hal tersebut relevan dengan kejadian 
beberapa hari terakhir, suhu udara di beberapa 
wilayah mengalami penurunan suhu yang cukup sig-
nifikan. Masyarakat menyebutkan bahwa penurunan 
suhu ekstrem di musim kemarau diakibatkan oleh 
fenomena aphelion. Aphelion merupakan istilah as-
tronomis yang menggambarkan posisi paling jauh 
bumi dari matahari. Namun, BMKG menyebutkan 
fenomena penurunan suhu udara boleh jadi diaki-
batkan oleh aphelion, tetapi kemungkinannya kecil.
 Setiap tahun bumi pasti pernah menempati posi-
si aphelion sekali dalam setahun, yaitu pada bulan 
Juli. Periode tersebut bertepatan dengan musim ke-
marau yang terjadi di Indonesia pada bulan Juni-Ju-
li-Agustus (JJA). Pada musim kemarau, kandungan 
uap air di Indonesia cukup sedikit sehingga per-
awanan di Indonesia minim yang artinya tidak ada 
penghalang sinar matahari untuk sampai ke per-
mukaan bumi sehingga penyinaran matahari opti-
mum di pagi hingga siang hari. Sehingga suhu uda-
ra pada siang hari di musim kemarau sangat tinggi.
Pada malam hari sebaliknya. Untuk mencapai keseim-
bangan radiasi, bumi meradiasikan balik gelombang 
panjang ke atmosfer dengan jumlah yang hampir 
sama dengan jumlah radiasi yang diterima pada pagi 
dan siang hari. Berlangsungnya proses ini, permukaan 
bumi mengalami penurunan suhu dan akan merasa 
lebih dingin. Komposisi dasar awan (tetes air) efektif 
dalam menyerap panas, kondisi ini menyebabkan suhu 
udara pada malam hari di musim kemarau relatif lebih 
rendah dibanding pada musim penghujan atau transisi.

Pada bulan Juli, monsun Australia sedang berlangsung. 
Angin yang bertiup akibat tekanan tinggi dari Austra-
lia membawa massa udara yang sifatnya dingin dan 

kering. Hal tersebut dikarenakan Australia mengalami 
musim dingin. Semakin tinggi perbedaan tekanan an-
tara Australia dengan Indonesia menyebabkan angin 
monsun bertiup semakin kencang, artinya semakin ban-
yak massa udara yang terbawa menuju wilayah Indo-
nesia. Mekanisme ini berimplikasi pada penurunan suhu 
udara yang semakin signifikan, umumnya di wilayah Indo-
nesia bagian selatan, yaitu Jawa, Bali, NTT, dan NTB. (*)

KEMARAU, KOK DINGIN?
Oleh: Anistia Malinda Hidayat
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 Dewasa ini, generasi manusia yang cukup han-
gat dibicarakan adalah generasi millennial. Generasi 
millennial atau disebut juga generasi Y merupakan 
sebutan populer yang ditujukan kepada sekelompok 
manusia yang lahir pada rentang tahun 1980an-
2000. Di Indonesia, peran generasi millennial menjadi 
isu yang dianggap penting,karena generasi milenial 
inilah yang nantinya akan diproyeksikan menjadi tena-
ga-tenaga kerja produktif yang akan menghasilkan 
berbagai inovasi produk dalam bidang industri dan 
jasa. Hal ini tentunya akan menjadi tujuan bangsa In-
donesia kedepan dalam rangka meningkatkan daya 
saing Indonesia pada taraf global serta memanfaat-
kan peluang adanya bonus demografi yang ada di 
Indonesia yang diprediksi akan memuncak pada ta-
hun 2030. Apabila Indonesia dapat memanfaatkan 
generasi milenial ini dengan baik, hal ini akan menjadi 
kesempatan emas bagi Indonesia untuk menggenjot 
roda ekonominya. Namun, ada beberapa tantangan 
yang harus diperhatikan secara serius baik oleh pe-
merintah maupun generasi millennial itu sendiri untuk 

mencapai tujuan-tujuan tersebut. Salah satu tan-
tangan utama yang harus menjadi fokus adalah 
lahir dan berkembangnya era revolusi industri 4.0.
 Era revolusi industri 4.0 merupakan era 
dimana peranan teknologi informasi menjadi 
sangat dominan dan sangat berpengaruh da-
lam kehidupan manusia. Pada era ini, manusia 
dipaksa serta dimudahkan untuk selalu terkonek-
si dengan sistem yang senantiasa terotomatisasi 
dengan perangkat teknologi maupun komputer. 
Beberapa pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi (IPTEK) pada era revolusi industri 
4.0 yaitu Internet of Things (IOT), Artificial Intelli-
gence (AI), Big Data Management dan lain-lain. 
Dengan adanya pengembangan iptek tersebut 
mengakibatkan fungsi manusia sebagai produ-
sen suatu produk baik barang dan jasa mulai 
tergantikan oleh kecanggihan serta kecerdasan 
buatan robotik. Efek domino dari akibat di atas 
menyebabkan berbagai profesi dan lapangan 
pekerjaan mulai punah peruntukannya bagi 

MEMBANGUN GENERASI MILLENIAL BERPRESTASI YANG SIAP HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0
(Oleh : Prabu Aditya Sugianto)
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manusia. Permasalahan ini tentunya menyebabkan 
banyaknya pengangguran di masyarakat. Sebagai 
contoh, menurut penelitian Forrester Research, di 
masa yang akan datang pekerjaan seperti pega-
wai bank, supir taksi, penjaga pintu tol, serta agen 
pelayanan konsumen lainnya mulai tergantikan 
oleh adanya teknologi Artificial Intellegence. Hal ini 
tentu sangat ironis. Di satu sisi kehadiran teknolo-
gi dapat membantu pekerjaan manusia, tetapi di 
sisi lain kehadirannya dapat menghilangkan peng-
hasilan hidup manusia. Jadi, bagaimana cara agar 
generasi millennial dapat meminimalkan dampak 
negatif pada sektor pekerjaan akibat adanya 
revolusi industri 4.0 tersebut? Yang menjadi kunci 
utama  bagi generasi millennial tentunya adalah 
inovasi. Mengapa inovasi? Hal ini dikarenakan 
sebagaimana inovasilah yang melahirkan adanya 
teknologi-teknologi tersebut. Dengan inovasi yang 
cemerlang, teknologi-teknologi baru dapat dilahir-
kan yang kemudian menyadarkan kita sebagai ma-
nusia bahwa kita yang seharusnya mengatur arus 

MEMBANGUN GENERASI MILLENIAL BERPRESTASI YANG SIAP HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0
(Oleh : Prabu Aditya Sugianto)

perkembangan teknologi, bukan sebaliknya. Disinilah 
peran kita sebagai ‘otak’ pendesain robot diagungkan. 
 Untuk melahirkan inovasi-inovasi cemerlang, 
banyak hal yang harus kita pelajari, diantaranya pen-
didikan teknologi informasi, sistem otomatisasi mesin 
dan lainnya. Hal ini tentunya harus didukung juga oleh 
pemerintah maupun swasta dengan menyelenggara-
kan berbagai pendidikan vokasi yang melatih manusia 
khususnya generasi millennial untuk selalu berinova-
si dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Pada akhirn-
ya, jika generasi millennial Indonesia serta pemerintah 
dapat menjalankan fungsinya dalam mengembangkan 
inovasi pada sumber daya manusia, maka kita tidak 
perlu takut dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

https://www.aquare.la/en/industry-4-0-web-3-0-and-digital-transformation/
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INOVASI 
BMKG

 
Indonesia menjadi sorotan dunia sebagai tuan rumah 
pelaksanaan Asian Games ke-18 yang berlangsung em-
pat tahun sekali di Jakarta dan Palembang dimulai 18 
Agustus hingga 2 September2018. Sebagai tuan rumah, 
Indonesia melakukan persiapan secara maksimal untuk men-
yambut altet dari 45 negara peserta. Beragam pihak disi-
bukkan untuk menyukseskan acara ini, salah satunya BMKG.

Oleh : Reynold Mahubessy 

Kerjasama BMKG - ESRI Indonesia

Kepala BMKG, Prof. Dwikorita Karnawati, 
M.Sc, Phd. menerangkan BMKG bertanggung-
jawab menyediakan data cuaca, sehingga per-
lu pantauan BMKG secara kontinyu dengan.

INOVASI INFO BMKG 4.0 UNTUK MENYUKSESKAN ASIAN GAMES 2018

peringatan sedini mungkin. Tantangan BMKG
adalah menyediakan informasi cuaca yang

tidak bersifat umum untuk kota di Indonesia, teta-
pi lebih detail di titik lokasi pertandingan olahraga

“Pusat Data BMKG telah dilengkapi dengan data 
satelit, stasiun cuaca, dan sensor yang terus mengum-
pulkan dan memproses data secara real time,” tuturnya

CEO Esri Indonesia, Dr. Achmad Istamar mengatakan 
melalui Big Data di BMKG dan Cloud dari ArcGIS on-
line milik Esri, data tersebut diproses menjadi data re-
altime setiap lokasi pertandingan. Aplikasi cerdas ini 
memiliki format mobile (Android) dan dynamic web 
dan memuat informasi kondisi cuaca saat ini, predik-
si cuaca, suhu, kelembapan, kecepatan dan arah angin.

ARTIKEL PILIHAN
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2018

ASIAN
GAMESKerjasama BMKG - ESRI Indonesia

INOVASI INFO BMKG 4.0 UNTUK MENYUKSESKAN ASIAN GAMES 2018

Menurut Dwikorita, informasi cuaca yang 
akurat membantu para atlet olahraga di 
area terbuka, seperti dayung, baseball, 
softball, panahan, rugby, hoki, dan renang, 
termasuk panitia dan keamanan untuk 
segera mengantisipasi kondisi alam saat 
itu. Hal ini mendorong BMKG bersama Esri 
Indonesia mengembangkan aplikasi ber-
dasarkan teknologi yang mampu menampil-
kan informasi cuaca guna kesuksesan ke-
giatan Asian Games secara realtime. 
 
 
 
 
 
Kolaborasi BMKG dan Esri Indone-
sia kali ini merupakan pengemban-
gan dari implementasi teknologi 
spasial yang sudah berjalan baik 
selama ini. Selain itu, Esri Indonesia 
berkomitmen mendukung BMKG 
dalam mewujudkan lompatan 
inovasi 4.0. Rencananya, kerjasama 
antara BMKG dan Esri Indonesia ini akan 
dilanjutkan dalam penyelenggaraan IMF Sum-
mit di Bali dan Papua Showcase tahun ini.

ARTIKEL PILIHAN
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