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HIMATIKA

VISI

MISI

Menjadikan HIMATIKA FMIPA UNY yang interaktif, inovatif, dan menjunjung nilai kekeluargaan

 HIMATIKA (Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika) adalah satu-satunya 
organisasi mahasiswa di tingkat jurusan pendidikan matematika FMIPA UNY. HIMATIKA 
FMIPA UNY bergerak dan bertugas berdasarkan Pancasila, berlandaskan keilmuan, dan bersifat 
otonom sesuai dengan fungsinya.

Meningkatkan eksistensi 
HIMATIKA FMIPA 

UNY di kalangan 
internal maupun ekster-

nal

Mengakomodasi gagasan, 
inovasi, minat, dan bakat 

mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Matematika 

FMIPA UNY dalam 
bidang akademik maupun 

non-akademik

Mempererat hubungan 
sesama warga Jurusan 

Pendidikan Matematika 
FMIPA UNY
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LAGU HIMATIKA
Cipt. Alm. Mohammad Andika Agung Nugraha

Lagu ini tercipta untuk kalian semua mahasiswa matematika
Yang ada di FMIPA Karangmalang Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta
Tiap hari bergelut dengan angka-angka dan berfikir tentang realita
Bermain-main abstraksi dengan akal pikiran yang membutuhkan banyak logika

Prereff:
Terkadang lemah letih lesu menggentayangi otakmu dan bikin pusing kepala
Cobalah sejenak menenangkan pikiranmua dengan datang ke himatika

Reff:
HIMAku..HIMAmu..HIMATIKA..HIMA kita semua.. 2x

Banyak kegiatan di HIMATIKA yang bermanfaat bagi kita semua
Ada LSM, Somat!, SLK, Aksos dan juga banyak macam lainnya
Juga Matematikabare dan Epsilon sebagai media di HIMATIKA
Yang kan berikan warna di komunitas matematika UNY tercinta

Prereff:
Terkadang lemah letih lesu menggentayangi otakmu dan bikin pusing kepala
Cobalah sejenak menenangkan pikiranmu dengan datang ke himatika

Reff:
HIMAku..HIMAmu..HIMATIKA..HIMA kita semua.. 2x
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SALAM REDAKSI
Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Alah SWT atas segala rahmatnya sehingga kami dapat 
menyelesaikan salah satu media komunikasi mahasiswa JURDIKMAT. Epsilon kembali menyapa 
warga JURDIKMAT yang akan mengenalkan dunia matematika. 

Dalam penerbitan majalah Epsilon edisi 35 ini, kami melibatkan banyak pihak. Kami mengucapkan  
terima kasih kepada semua anggota redaksi yang telah memberikan kontribusi serta dedikasi dalam 
pembuatan majalah ini. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang 
sudah turut andil dalam menyusun majalah Epsilon ini.

Dengan maksud  agar Epsilon ini dapat menjadi sumber informasi seputar dunia matematika dan 
JURDIKMAT. Kami sadar goresan pena yang kami tuangkan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 
karena itu, kami mengharao tanggapan berupa kritik dan saran dari pembaca “Epsilon” sekalian. 
Selamat menikmati sajian kami.

Waalaikumsalam Wr.Wb.

Redaksi
Penerbit                       : Bidang Informasi dan Penerbitan HIMATIKA FMIPA UNY 2021
Pelindung                    : Dr. Ariswan, M.Si. (Dekan FMIPA UNY)
Penasehat                   : Dr. Ali Mahmudi (Wakil Dekan III FMIPA UNY)
                                        Dr. Sri Andayani, S.Si., M.Kom. (Kajurdik Matema�ka)
Pembimbing               : Heru Sukoco, S.Si., M.Pd., Syarifah Inaya�, S.Pd., M.Sc.
Penanggung Jawab   : Bagaskara Priyambodo
Pimpinan Redaksi     : Afifa Fauna Maretanastart Syaputri
Sekretaris                    : Ulfah Tri Rahmawa�
Bendahara                  : Muhammad Abiyyu Nur Hakim
Sirkulasi                       : Tardha  Ghaida, Aji Handono Warih
Editor                           : Lia Afni Nashikah, Hanggara Arsa
Redaktur                     : Lilis Novian�
Layouter                      : Muhammad Nadhif, Gladys Heinz
Staff Unit Redaksi      : Radya, Fitroh Ayu, Rochmatul Chasanah, Anjani Sunaryo, Sophia Rahma Dewi,
                                         Indhana Faizatul, Jurita Kris�ana, Ajeng, Salma G 



Yogyakarta- Banyak orang yang rela berjuang keras untuk bisa menggapai impiannya. Itulah yang 
dialami oleh Yesti Rambu Jola Pati yang rela jadi ART untuk bisa mendapatkan gelar sarjana.
Yesti Rambu Jola Pati, perempuan asal NTT yang berjuang keras demi menyelesaikan kuliahnya 
untuk mendapat gelar sarjana. Perempuan ini merantau ke Surabaya setelah lulus SMA dan 
menjadi Asisten Rumah Tangga untuk membiayai kuliahnya. Ia menjadi salah satu mahasiswa 
di Universitas Dr. Soetomo Surabaya dan mengambil jurusan Pendidikan Matematika. 

Awalnya, niatnya merantau ke Surabaya hanyalah untuk bekerja. Ia merasa harus bisa membanggakan orang 
tua dan membantu perekonomian keluarga. Di usianya yang baru lulus SMA, tak ada bekal apa-apa yang 
dibawa Yesti untuk merantau ke Surabaya selain modal niat dan tekad yang kuat. Yesti juga tidak memliki satu 
pun kerabat di Jawa sehingga pada awalnya orang tuanya tidak menyetujui niatnya untuk merantau itu.

“Kalau ngomongin itu nanti saya menangis, karena waktu itu kan kedua orang tua tidak setuju, keberatan saya 
berangkat ke sini. Saya nggak punya uang. Saya nggak punya bekal apa-apa, saya cuma modal nekat,” kata 
Yesti.

Setelah satu tahun bekerja di Surabaya, Yesti mendapatkan dukungan untuk bisa berkuliah dari sepupunya 
yang berkerja di Singapura. Dalam hati kecil perempuan kelahiran 1994 ini, ia mengaku memang sangat ingin 
berkuliah. 

“Kakak sepupu saya ini kasihan dengan saya. Dia kasih masukan ke saya untuk kuliah dan nanti kuliahnya 
dibantu. Tapi saya disuruh kuliah ke Jogja dan Malang. Tapi saya harus bicarakan dulu sama majikan saya. 
Karena kalau ke Jogja atau Malang kan harus keluar dari pekerjaan,” kata Yesti.

Keinginannya untuk kuliah ini disetujui oleh majikannya, tetapi majikannya menyarankan untuk tidak terlalu 
bergantung pada sepupunya yang bekerja di Singapura itu. Orang tua Yesti pun juga menyetujui asalkan 
pekerjaannya tetap dilanjutkan. Atas saran dari teman-teman nya, Yesti pun berkuliah di Surabaya dan tetap 
bekerja di rumah majikannya itu. 

Pada tahun 2014, Yesti akhirnya mendaftar kuliah dengan uang tabungannya sebesar Rp 2,4 di Universitas Dr. 
Soetomo Surabaya dengan mengambil jurusan Pendidikan Matematika. Alasannya memilih Unitomo adalah 
karena dekat dengan rumah majikannya dan juga terdapat kelas malam. 
Biaya gedung perkuliahan saat itu adalah Rp. 4 juta sehingga Yesti meminta keringanan kepada pihak kampus 
untuk bisa mencicil biaya kuliahnya setiap bulan. 

Perjalanan kuliah Yesti penuh dengan lika liku dan jalan yang tidak mulus. Pada pagi hingga siang hari ia bekerja 
sebagai ART, lalu baru pada malam harinya lah ia mengikuti kuliah. Yesti juga sempat mengambil cuti pada 
tahun 2016 dan 2018 sehingga dia terancam di drop out dari kampus karena limit masa perkuliahannya habis. 
Namun, akhirnya Yesti berhasil melanjutkan kuliah pada tahun 2019 hingga bisa menyelesaikan kuliahnya. 

Ketika ditanya apa yang akan dia lakukan setelah mendapat gelar sarjana, Yesti mengatakan bahwa ia masih 
ingin menjadi ART. Ia tak mau menjadi kacang yang lupa akan kulitnya setelah mendapatkan banyak dukungan 
dari majikan dan teman-temannya. Namun, ia juga ingin pulang dan mengamalkan ilmu yang ia dapatkan 
semasa kuliah.

    “Sebenarnya saya ingin pulang kampung dan mengabdi di sana, mengajar. Tapi 
     saya masih ingin bekerja di sini. Karena kan tidak etis jika saya banyak
     dibantu waktu kuliah, kok pas sudah lulus saya langsung mencari pekerjaan 
    lain,” pungkas Yesti.

Indana Faizatul/MatB216

MAHASISWA ASAL NTT RELA JADI ART DEMI GELAR SARJANA

K amis,  14  Oktober  2021
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My Struggle



Lilis Risma Putri
Lilis Risma Putri, Pendidikan Memang Matematika Tetapi Biologi Bole-
hlah Diadu
 Lilis Risma Putri, mahasiswi program studi Pendidikan Matemati-
ka FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2020, telah lolos 
PIMNAS tahun 2021 dengan judul “Potensi Bioakarisida Biji Sirsak (Anno-
na muricata L.) terhadap Tungau Penyebab Penyakit Krepes pada Jamur 
Kuping (Auricularia polytricha)”. Lilis tergabung ke dalam sebuah tim 
yang beranggotakan lima orang. PIMNAS akan diselenggarakan pada 
26-31 Oktober 2021 secara daring dengan Universitas Sumatera Utara 
sebagai (USU) sebagai tuan rumah. 
 Pada bulan September lalu ia juga berhasil meraih Juara Favor-
it/Apresiasi Non Fiksi Hibah Penelitian KSI Mist 2021 dengan judul “Pen-
garuh Kesehatan Mental Terhadap Perubahan Karakter Anak di Masa 
Pandemi Covid-19”. Lilis tergabung ke dalam sebuah tim yang berang-
gotakan tiga orang.  Dilansir dari presma.uny.ac.id, kejuaraan di bidang 
penalaran tingkat UNY ini digelar oleh KSI Mist secara daring melalui 
aplikasi Zoom pada 21 Mei 2021 sampai dengan 04 September 2021. 
Hibah Penelitian KSI Mist merupakan program pendanaan tahunan dari 
UKMF KSI Mist. Terdapat empat tim yang mendapat pendanaan dan 
terbagi dalam dua kategori yakni Penelitian Sosial Humaniora (PSH) dan 
Penelitian Eksakta (PE). 
 Penelitian yang Lilis dan tim lakukan dalam Hibah Penelitian KSI 
Mist mengacu pada murid kelas empat sekolah dasar di Yogyakarta. 
Namun, akibat diberlakukannya PPKM, sekolah belum diperbolehkan 
untuk beroperasi secara luring sehingga tidak sedikit sekolah yang 
menolak untuk bekerja sama sebagai objek penelitian tersebut. Meski 
begitu, akhirnya mereka mendapatkan izin dari salah satu sekolah di 
daerah Kulon Progo 
 Selama mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah, proses yang Lilis 
jalani tak selalu mulus. Terkadang terdapat anggota tim yang sedang 
sibuk dengan kegiatannya sehingga tidak fokus dalam melakukan pene-
litian. Tetapi semua itu dapat dilewati bersama. Adapun hal-hal yang 
dipersiapkan antara lain proposal penelitian, instrumen penelitian, serta 
melakukan penelitian itu sendiri. Selanjutnya dilakukan pengolahan 
data, pembuatan laporan, dan presentasi. 
 Ketertarikan pada bidang penelitian dan kepenulisan ilmiah 
menghantarkan mahasiswi asal Wonogiri ini untuk menggapai prestasi. 
Ketertarikan tersebut telah muncul sejak Lilis duduk di bangku SMP dan 
mendapat dukungan penuh dari pihak keluarga. Kala itu ia pernah lolos 
sebagai �nalis penelitian LIPI. Kemudian ketika duduk di bangku SMA, ia 
aktif dalam kegiatan kepenulisan dan organisasi. Lilis mulai masuk ke 
ranah penelitian kembali ketika sudah menjadi mahasiswa, yaitu 
sebagai anggota pada semester satu dan pengurus pada semester dua 
di UKMF KSI Mist. Melalui UKMF KSI Mist, ia bertemu dengan 
orang-orang yang saling support untuk melakukan penelitian, submit 
proposal PKM, dan sebagainya. Lilis melakukan penelitian di Jogja. 
Karena penelitiannya dilakukan di Yogyakarta dan belum tinggal di kos, 
ia harus menempuh jarak yang cukup jauh dengan bolak-balik Wonogi-
ri-Jogja.

Radya Rizka Awalia/MatE217

Jurdikmat Bangga
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“LSM di Kala 
Pandemi 
Kenapa Tidak?”

LSM XXIX merupakan lomba matematika sekaligus seminar yang di adakan oleh 
HIMATIKA FMIPA UNY. Kegiatan ini merupakan ajang kompetisi di bidang matem-
atika tingkat nasional sehingga sudah banyak pelajar dan mahasiswa dari 
berbagai provinsi di Indonesia yang mengenal kegiatan ini. Kegiatan ini diada-
kan rutin setiap tahun sejak tahun 1992 yang berarti sudah berusia 29 tahun 
pada tahun 2021.

LSM XXIX cukup berbeda dari LSM tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya 
kegiatan ini dapat dilakukan secara luring, LSM XXIX dilaksanakan secara 
daring karena pandemi Covid-19.  Meski begitu, LSM masih dapat dilaksanakan 
dengan memanfaatkan inovasi-inovasi yang ada.

“LSM di Kala Pandemi Kenapa Tidak?”Rangkaian acara LSM XXIX meliputi technical 
meeting, babak penyisihan lomba, babak semifinal lomba, dan babak final lomba 
yang diselenggarakan bersamaan dengan seminar matematika. Rangkaian 
kegiatan tersebut dilaksanakan satu kali setiap minggu dimulai dengan techni-
cal meeting pada 3 April 2021, babak penyisihan lomba pada 10 April 2021, babak 
semifinal lombaa pada 17 April 2021, dan babak final lomba serta seminar 
matematika yang merupakan acara puncak pada 24 April 2021.

Seminar matematika tingkat nasional ini menghadirkan keynote speaker dari 
ZENIUS, yaitu Eka Puspita Sari, M.Ed. dan dua invited speakers yaitu Dr. Nanang 
Susyanto, M.Sc., M.Act.Sc. yang merupakan dosen UGM, dan Endah Retnowati, Ph.D. 
yang merupakan dosen UNY. Membawakan seminar dengan judul “Pengembangan 
Teknologi Pendidikan Matematika,dan Statisitika Guna Merealisasikan Era Digi-
tal Menuju Indonesia Maju”.

Event Math
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Ajeng Daneswari/StatG21

“Kesannya sangat bangga sekali bisa kerja sama dengan sekitar 160 orang panitia 
LSM XXIX selama kurang lebih tiga sampai empat bulan karena banyak banget pelaja-
ran yang bisa diambil contohnya lebih paham gimana berhadapan dengan banyak 
orang yang yang memiliki perbedaan pada pemikiran dan kepribadiannya”

“Terus kesan yang kedua itu merasa bangga dan puas karena terbayar semua lelahn-
ya dalam mengurus acara tingkat nasional. Peserta juga melebihi dari target, dimana 
ini merupakan pencapaian yang paling dirasakan oleh semua panitia. Walaupun ada 
batu sandungan kecil ditengah tapi itu tidak masalah dan bisa diatasi” lanjutnya. 
Selain itu, ia juga merasa bangga karena dapat menunjukkan bahwa salah satu kegia-
tan yang dibanggakan oleh FMIPA UNY ini dapat terlaksana dengan baik di tengah 
pandemi Covid-19 sehingga dapat menjadi patokan untuk kegiatan-kegiatan lainnya 
untuk dapat terlaksana.

“Harapan untuk LSM tahun ini bisa mempelajari kesalahan-kesalahan yang sudah ter-
jadi di LSM XXIX. Bisa dilancarkan dan dipermudah semuanya, menambah goal baru 
contohnya piala presiden yang dulu menjadi awang-awang di LSM tahun-tahun sebel-
umnya.Semoga panitianya lebih solid lagi, semoga kerja samanya lebih gila lagi dari 
tahun lalu, inovasi lebih kreatif lagi, bisa diterima untuk berbagai kalangan, dan juga 
semoga targetnya bisa lebih dari tahun kemarin dan pastinya pemasukannya lebih 
banyak lagi. Itu saja harapanya semoga LSM berikutnya lebih dari LSM XXIX”, pungkas 
Ketua LSM XXIX.

FOLLOW US

@lsmhimatikauny

Event Math



RStudio

SPSS

TOOLS  
  MATH

-Mengenal sofware matematika- 

 Manusia dan waktu adalah dua hal yang tidak 
dapat dipisahkan, dalam perjalanannya berbagai peru-
bahan telah terjadi, tak terkecuali teknologi. Teknologi 
adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan 
barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan 
kenyamanan hidup manusia. Kita sudah melalui masa 
yang cukup panjang dengan berbagai tahapan hingga 
sampai pada hari ini, hari dimana manusia senantiasa 

didampingi oleh teknologi di berbagai bidang untuk membantu dalam meningkatkan e�isiensi serta efekti-
vitas pekerjaan yang dilakukan, pada akhirnya pengembangan teknologi dimaksudkan untuk mempermu-
dah setiap pekerjaan.
 Hadirnya teknologi-teknologi ini tentunya memiliki peran penting untuk kehidupan di era seka-
rang, salah satu teknologi yang dikembangkan adalah di bidang matematika. Teknologi-teknologi ini 
berupa tools dan software yang berperan sebagai ‘alat’ untuk mempermudah berbagai macam aktivitas 
berkaitan dengan matematika dan berikut ini beberapa tools dan software yang bisa membantu kita 
khususnya di bidang matematika.

Merupakan sebuah bahasa pemrograman dengan tujuan umum yang melalui 
penafsiran tingkat tinggi. Phyton dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama 
kali dirilis pada tahun 1991, �iloso�i dari desain Python menekankan pada 
keterbacaan kode menggunakan spasi putih yang signi�ikan. Konstruksi 
bahasanya serta pendekatan berorientasi objek bertujuan untuk membantu 
pemrogram menulis kode yang jelas dan logis untuk proyek skala kecil 
maupun besar.

10

PHP (Hypertext Preprocessor) yang sebelumnya disebut Personal Home 
Pages merupakan bahasa skrip yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke 
dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis. 
PHP juga dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS (content manage-
ment system).

Merupakan lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) dengan 
sumber terbuka dan gratis untuk bahasa pemrograman, komputasi 
statistik dan gra�ik. RStudio didirikan oleh JJ Allaire—pencipta 
bahasa pemrograman ColdFusion. 

SPSS yaitu singkatan dari Statistical Package for the Social Sciences atau Statistical 
Product and Service Solutions merupakan program komputer yang digunakan 
untuk analisis statistika baik analisa statistik parametrik maupun non-parametrik. 
Dengan beberapa tools dan software di atas, kita bisa menciptakan suatu sistem 
atau aturan yang nantinya akan memberikan kemudahan dalam mengaplikasikan 
matematika. Memahami bagaimana teknologi ini sangat membantu, sebaiknya kita 
senantiasa belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Gladys Heinz/PMA21

Tools Math
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Jurita Kristiana/PMA21

KONSENTRASI
STATISTIKA

 Statistika merupakan ilmu yang berkaitan 
dengan analisis, perencanaan, pemaparan suatu kum-
pulan data. Statistika dapat diterapkan dalam berbagai 
disiplin ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial. Statis-
tika yang meluas pada berbagai bidang tersebut tentu 
perlu adanya pemusatan perhatian atau konsentrasi. 
Ada beberapa hal yang menjadi konsentrasi statistika, 
meliuti minat biostatistika, minat pendidikan dan ilmu 
sosial, minat ilmu aktuaria, dan minat ekonomi dan bisnis.

MINAT BIOSTATISTIKA
Minat biostatistika mempelajari teori dan penerapan statistika dalam bidang ilmu alam, terutama untuk 
memberi solusi pada permasalahan di bidang biomedik. Minat biostatistika mempelajari teori dan penera-
pan statistika dalam bidang ilmu alam, terutama untuk memberi solusi pada permasalahan di bidang 
biomedik. Minat Biostatitika juga dapat dikaitkan dengan minat lain. Misalnya pekerjaan terkait asuransi 
dan kebijakan kesehatan masyarakat merupakan gabungan antara minat biostatistika dan aktuaria. Peker-
jaan dalam bidang Health Economics dan Health Technology Assesment, juga memerlukan ahli di bidang 
biostatistika dan statistika keuangan, atau dengan statistika bisnis industri. Profesi dalam bidang rekayasa 
produk pertanian dan agrobisnis membutuhkan sinergi antara minat biostatistika dengan statistika bisnis 
industri.

MINAT PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL
Penerapan statistika pada bidang pendidikan meliputi, penggunaan statistik dalam menentukan jumlah 
sampel penelitian supaya lebih tepat terhadap jumlah populasi. Selanjutnya, statistika juga membantu 
peneliti memaparkan data hasil penelitian sehingga data lebih mudah dipahami. Selain dalam penlitian, 
statistika di pendidikan dapat diterapkan berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana, tingkat kepemi-
natan belajar, perhitungan nilai, dan sebagainya. Sedangkan pada ilmu sosial, statistika digunakan untuk 
meneliti kehidupan masyarakat, unutk menyaring informasi logis, terutama pada masa pandemi ini 
keberadaan statistika sangat dibutuhkan untuk memaparkan keadaan lingkungan.

MINAT AKTUARIA
Aktuaria adalah suatu disiplin ilmu yang menerapkan statistika dan matematika untuk menghitung kemu-
ngkinan dampak �inansial atas kejadian tak tentu di masa yang akan dating pada industri asuransi dan 
keuangan. Ilmu aktuaria merupakan gabungan dari beberapa cabang ilmu, seperti ilmu peluang, matemati-
ka, statistika, keuangan dan ekonomi. Seseorang yang ahli dalam ilmu aktuaria disebut aktuaris. 

MINAT EKONOMI DAN BISNIS
Statistika sangat penting pada bidang ekonomi dan bisnis. Pemaparan data laju ekonomi akan memberikan 
gambaran mengenai kondisi perekonomian. Penggunaan statistika akan mengurangi resiko-resiko kesala-
han dalam pengambilan keputusan baik. Pada bidang bisnis terutama, statistika dibutuhkan untuk menga-
nalisis kondisi lingkungan dan prospek ke depannya.

 Statistika dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu tentunya dengan tujuan yang berbeda-be-
da sesuai bidangnya. Dalam bidang aktuaria dan ekonomi statistika digunakan untuk menghitung kemun-
gkinan dampak yang akan datang. Sedangkan pada bidang kesehatan dan pendidikan, statistika digunakan 
untuk memaparkan data. Sehingga dapat disimpulkan statistika berkaitan erat dengan pengambilan kepu-
tusan dan perencanan selanjutnya.

About Statistic



BIG DATA
 Big Data adalah istilah yang diberikan pada kumpulan data yang beukuran 
sangat besar dan kompleks, sehingga tidak memungkinkan untuk diproses menggu-
nakan perangkat pengelola database konvensional ataupun aplikasi pemroses data 
lainnya. Big data dapat diklasi�ikasikan ke dalam dua kategori, yaitu data berasal 
dari dunia nyata di mana data ini didapatkan melalui teknologi yang mampu 
menangkap semua jenis data yang beredar dalam dunia nyata seperti data alam, 
iklim, peta, biologi dan lainnya. Kedua, big data berasal dari manusia (human 
society), di mana data ini didapatkan melalui intenet of thing seperti social media, 
internet, dan teknologi lainnya.

 Big Data menghadirkan sebuah paradigma ilmu yang merespon dan men-
jelaskan pendekatan penelitian dalam semua bidang ilmu. Di era big data, data 
dapat diakses oleh siapapun dan untuk kepentingan apapun. Selain itu, pendekatan 
big data menekankan pada penggunaan kombinasi pendekatan deduktif dan induk-
tif, di mana penggunaan kombinasi kedua pendekatan tersebut menjamin melahir-
kan pemahaman yang baik terhadap sebuah fenomena. Di era Big Data, pemanfatan 
Big Data adalah untuk kepentingan bisnis, kebijakan, pengembangan ilmu, dan 
kepentingan lainnya. Karena itu, terdapat dua hal di era Big Data yaitu peluang dan 
tantangan . Peluang di era Big Data adalah manusia dapat menggunakan data dan 
informasi dari banyak sumber data. Hal ini mendorong akselerasi perkembangan 
ilmu pengetahuan, membantu manusia melahirkan karya yang bernilai, inovasi 

informasi dari banyak sumber data. Hal ini mendorong akselerasi 
perkembangan ilmu pengetahuan, membantu manusia melahirkan karya 
yang bernilai, inovasi bisnis, dan supporting pengambilan keputusan. 
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Pada sisi lain, tantangan di era Big Data adalah terse-
diannya data dan infomasi yang kompleks, keter-
batasan keahlian personal memicu ketertinggalan, 
data tidak dapat dianalisis dengan cara konvension-
al. Tantangan Big Data dibagi menjadi tiga area tanta-
ngan yaitu data, proses, dan manajemen. Tantangan 
pada konteks data berkaitan dengan karakteristik 
data yang meliputi, nilai, keberagaman, kapasitas, 
dan karateristik lainnya. Pada area proses, tantangan 
Big Data adalah pengguna Big Data membutuhkan 
kemampuan interpertasi data, analisis dan pemod-
elan, agregasi dan integrasi, dan kemampuan 
memaknai data. Kemudian tantangan pada manaje-
men data dalah menjaga kerahasian dan keamanan 
data, tata kelola data, berbagi data dan informa-
si,biaya yang dibutuhkan, dan kepemilikan data.

Big Data
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AKTUARIS
-profesi yang menjanjikan-

 Belakangan ini, aktuaris ramai menjadi perbincangan mas-
yarakat Indonesia. Namun, sebagian masyarakat masih belum men-
genal apa itu aktuaris. Jadi, apa sih sebenarnya aktuaris itu? Aktuaris adalah seorang 
ahli yang bekerja pada bidang pengukuran dan manajemen risiko serta ketidakpastian 
dalam suatu usaha. Aktuaris dapat mengaplikasikan teori matematika, probabilita dan 
statistika, serta ilmu ekonomi dan keuangan untuk menyelesaikan masalah-masalah 
aktual pada sebuah bisnis. Biasanya, aktuaris bekerja di industri-industri keuangan, 
seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, pasar ,modal, atau menjadi seorang 
konsultan aktuaria. Namun, tidak sedikit juga aktuaris yang bekerja di bidang lain 
yang berkaitan dengan pengelolaan risiko keuangan yang tentunya sangat membutuh-
kan kemampuan analisa dan logika yang kuat.

 Menjadi seorang aktuaris tidak mudah. Selain harus memiliki kemampuan 
matematis yang baik, seperti kalkulus, statistika, dan probabilitas yang baik, mereka 
juga harus memiliki wawasan bisnis yang luas dan mampu menguasai ilmu keuangan, 
akuntansi, dan ekonomi. Aktuaris juga dituntut memiliki kemampuan komunikasi dan 

komputasi yang baik. 

 Lalu, mengapa aktuaris disebut sebagai profesi yang menjanjikan? Hal ini dikarenakan 
aktuaris menjadi salah satu profesi yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan asuransi dan ini 
dikuatkan dengan adanya keputusan dari pemerintah yang mewajibkan seluruh perusahaan 
asuransi untuk memiliki setidaknya satu orang aktuaris dalam perusahaannya. Keputusan Ment-
eri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/2002 BAB III Pasal 16 berbunyi : “Perusahaan 

asuransi jiwa harus mengangkat seorang aktuaris sebagai aktuaris perusa-
haan yang memiliki kuali�ikasi sebagai aktuaris dari Persatuan Aktuaris 
Indonesia (PAI) atau asosiasi sejenis dari luar negeri yang terdaftar sebagai 
anggota penuh International Association of Actuaries.” Keputusan ini mem-
buat perusahaan-perusahaan asuransi saling bersaing merekrut akutuar-
is-aktuaris Indonesia yang saat ini jumlahnya masih terbatas, sehingga pelu-
ang kerja yang dimiiki seorang aktuaris sangat besar. Selain itu, aktuaris 
disebut sebagai profesi dengan gaji yang cukup besar yaitu pada kisaran 4 
sampai 7 juta per bulan di awal perjalanan profesinya. Jadi, kamu udah 
tertarik untuk menjadi aktuaris belum, nih?

Profession



Akhir di 
Bulan Juni

-Anjani sunaryo-

13 JUNI

      “Selamat ulang tahun ayah,” teriak Fathanah
      ketika masuk ke ruang baca tempat keluarganya biasa
       membaca. Fathanah lalu berjalan cepat masuk ke ruangan
     yang dominan berwarna putih itu sambil membawa kue ulang
      tahun yang diatasnya tertancap lilin angka 40 & 5. Di
    belakang Fathanah disusul oleh ibu, Fathan, dan kakaknya,
    sambil membawa piring dan pisau serta berjaga-jaga agar 
   Fathanah tidak menjatuhkan kue yang sudah dibuat dengan susah
   payah dari tadi pagi.
 
   “Terima kasih Fathanah.” Ucap ayah sambil mengambil alih kue tersebut 
 dan menggendong Fathanah lalu menciumnya. Fathanah selalu kagum dengan
    ayahnya yang super kuat. “Selamat ulang tahun juga untuk Fathanah. Sehat 
selalu ya, Nak.” Lanjut ayahnya setelah mencium kening Fathanah. Ibu dan 
Fathan lalu bergantian memeluk ayah serta Fathanah.

“Ayo tiup lilinnya, Yah. Fathanah juga.” Lilin 40 untuk ayah dan 5 untuk 
Fathanah. Ayah dan Fathanah lalu meniup lilin bersama-sama. “Yeayy, 5 tahun 
lagi umur Fathanah ada dua angka kayak ayah,” ucap Fathanah sambil menunjuk 
lilin yang menunjukkan umur ayahnya. Ayah hanya tertawa kecil. “Ayo dipotong 
ku..”
“DUARRR”

Terdengar suara sangat keras dari luar rumah. “Apakah ada orang yang men-
jatuhkan lemari besar dari langit, Yah?” Tanya Fathanah polos setelah rasa 
kagetnya hilang. Tentu saja itu bukan lemari besar yang jatuh dari langit 
secara tiba-tiba. Kemungkinan besar itu adalah sebuah granat yang dilemparkan 
tidak jauh ke arah tempat mereka tinggal. Akhir-akhir ini keadaan negara 
tempat mereka tinggal sedang ada konflik. “Sepertinya iya Nak. Siapa ya 
yang  menjatuhkan lemari dari langit, kan mubazir. Ayah cari tahu 
dulu ya. Kamu ikut ibu dan kak Fathan ke kamar.” Ucap ayah untuk 
menenangkan putri kecilnya. Ayah lalu menyuruh ibu dan anak-anak 
masuk kedalam kamar sedangkan ia pergi keluar untuk mencari 
tau pasti apa yang sedang terjadi. “Apa mereka juga akan 
meledakkan rumah kita seperti yang di tv itu bu?” Tanya
Fathan. Berbeda dengan Fathanah, Fathan sudah tau apa 
yang sedang terjadi di negaranya. Ia  pernah melihatnya
di televisi. Bahkan baru-baru ini Fathan dan ayahnya 
mengikuti pelatihan militer. Kejadian ini bermula 
dari hubungan dua negara yang kurang baik. 
Setidaknya itu yang diketahui Fathan dari 
televisi. Lalu, mulai bermunculan berita 
yang menayangkan terjadinya penyerangan 
dibeberapa daerah, hampir setiap hari. 

Short Story
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Setelah itu, timbul peraturan untuk mengikuti pelatihan militer setiap la-
ki-laki dari usia 12 tahun. Tentu saja, pelatihan untuk Fathan berbeda 
dengan ayahnya. Mereka ditugaskan untuk membantu orang dewasa. Ayah berkata 
ikuti saja, toh nanti juga ada gunanya untuk menjaga diri dan orang diseki-
tar kita. Fathan sampai hari ini tidak bisa mengerti jalan fikiran orang 
dewasa. Jika mereka berselisih paham bukankah lebih mudah dengan saling 
menautkan jari kelingking seperti yang dilakukan Fathanah dengan temannya 
ketika mereka marah-marahan. Kenapa harus sampai mengorbankan orang lain.

Ibu lalu membulatkan matanya kepada Fathan, memberi kode untuknya bahwa 
semua akan baik-baik saja dan tidak akan ada orang yang meledakkan rumah 
serta tidak membahasnya lagi agar Fathanah tidak ketakutan.

“DUARR…DUARR…DUARR”

Terjadi rentetan senjata api yang ditembakkan. Tidak tahu ditembakkan 
kemana. Fathanah kembali cemas. Ayahnya belum kembali dari tadi. “Ibu, 
ayah dimana?” Tanya Fathanah. Ibu memeluk Fathanah. “Mungkin sebentar lagi 
ayah kembali.” Jawab ibu. Dan benar saja, tak lama setelah itu ayah masuk 
dengan baju bersimbah darah dan memegang senapan panjang. Fathanah berte-
riak karena tidak pernah melihat ayahnya seperti itu. Ayahnya langsung 
menyembunyikan senapan tersebut dan melepaskan kemejanya. “Fathanah, sini 
Nak.” Panggil ayah sambil setengah berdiri untuk menyamakan tinggi badann-
ya dengan Fathanah. “Fathanah, ayah mau kamu janji sama ayah. Bisa?” Tanya 
ayah. “Janji apa yah?” Jawab Fathanah. “Ayah mau kamu janji sama ayah untuk 
selalu jadi anak yang baik. Shalatnya dijaga. Apapun yang terjadi. Bisa?” 
Tanya ayah. “Bisa, Yah.” Janji Fathanah. Ayah lalu menganggukkan kepalan-
ya, menatap mata Fathanah seolah-olah itu adalah kesempatan terakhirnya. 
Ayah lalu memeluk ibu mengatakan semuanya akan baik-baik saja tapi ibunya 
hanya menangis. Tangis ibu semakin deras, ketika Fathan ikut keluar bersa-
ma ayah. Fathan sendiri yang ingin pergi keluar. Seakan ia sudah ditakdir-
kan untuk hari ini.

“Ayah,” panggil Fathanah saat ayahnya hendak berbalik badan bersama Fathan 
untuk keluar. “Lemarinya bagaimana, Yah?” Tanya Fathanah sembari tersenyum 
lebar. Ia senang bercanda seperti ini dengan ayahnya. Menanti apa yang 
akan di balas oleh ayah adalah hal yang menyenangkan untuknya.

“Lemarinya rusak. Tidak bisa diperbaiki lagi. Ayah sedang memanggil ibu 
peri, apakah ia bisa mengembalikan keadaan lemari seperti semula.” Jawab 
ayahnya sambil tertawa kecil dan mencium kening putri kecilnya. Lalu, ia 
melangkah keluar bersama Fathan. Fathanah hanya tertawa tanpa ia sadari 
bahwa itu adalah lelucon terakhir dari ayahnya.  



Beberapa saat berlalu, tetapi ayah dan Fathan tak kunjung kembali. 
Tidak ada bantuan yang datang untuk menyelamatkan mereka. Ibu memutus-
kan untuk keluar mencari bantuan. “Berjanjilah pada ibu Fathanah, 
untuk tidak keluar dari kamar ini apapun alasannya.” “Kenapa ibu dan 
ayah sangat sering membuatku berjanji hari ini, Fathanah ikut dengan 
ibu kemanapun itu. Ayo kita cari ayah dan kak Fathan bersama-sama.” 
Ucap Fathanah sambil berjalan ke arah pintu. “Tidak Fathanah. Kamu akan 
disini sampai bantuan datang. Biar ibu yang cari ayah dan kak Fathan.” 
Kata ibu dengan nada sedikit tinggi. Fathanah tetap tidak mau. Bahkan 
akan menangis. “Fathanah, jangan menangis. Lihat ibu.” Ucap ibu 
lembut, ketika sadar bahwa ia sudah membentak nya sedikit tadi.

Diluar masih bising. Senjata yang ditembakkan, suara helikopter yang 
terbang mendekat ke daratan. Semuanya bercampur dengan suara ibu. 
“Ingat, kan? Kamu sudah berjanji kepada ayah untuk menjadi anak yang 
baik?” Fathanah hanya mengangguk.  “Kamu harus tetap disini agar tidak 
mengingkari janji mu kepada ayah. Apa ibu benar?” Fathanah lagi-lagi 
hanya mengangguk. “Ibu akan kembali bersama kak fathan dan ayah, kan?” 
Tanya Fathanah. “Tentu. Kita akan bersama-sama lagi. Merayakan ulang 
tahunmu dan ayah yang sempat tertunda.” Ucap ibu sambil mencolek hidung 
Fathanah dan tertawa kecil untuk menenangkan putri kecilnya ini. 
“Janji?” Tanya Fathanah sambil mengacungkan jari kelingkingnya yang 
mungil. Maaf nak, ibu tidak pasti bisa menepati janjimu. Tapi ibu akan 
berusaha, ucap ibu dalam hati. “Janji,” jawab ibu sambil menanutkan 
jari kelingkingnya ke jari Fathanah. Ibu lalu menatap Fathanah la-
mat-lamat seperti yang ayah lakukan sebelum pergi. Tinggallah Fathanah 
sendirian di kamar itu bertemankan suara bising diluar.

Setelah menit berganti jam, ibu, ayah, dan kak Fathan juga tak datang. 
Yang datang hanya seorang tentara yang membawanya ke tempat pengung-
sian. Fathanah berusaha untuk mencari ibu, ayah, dan kak Fathan setelah 
keadaan kembali tenang, dibantu oleh seorang tentara yang baik hati. 
Pencarian mereka berhenti saat mereka mendapat kabar bahwa ditemukann-
ya jenazah yang cocok dengan ciri-ciri ayah seperti yang Fathanah ka-
takan. Tak lama kemudian, mereka juga menemukan ibu dan kak Fathan 
dalam kondisi yang tidak manusiawi. Fathanah menangis. Kenapa mereka 
semua meninggalkannya sendiri di dunia yang kejam ini? 

TAMAT



Suara dentuman bom yang diiringi oleh tangisan manusia yang kesakitan, benda-ben-
da yang terlempar menjadi serpihan yang tak berwujud menghantam manusia yang 
berduyun-duyun mencari perlindungan. Dini hari dilaporkan terdapat penyerangan 
yang tidak diduga menyebabkan Negeri Kenangan menjadi terporak porandakan. 
Aparat pelindung masyarakat sedang berusaha mempertahankan Negeri Kenangan 
untuk bisa mempertahankan kedaulatan dan melindungi masyarakat. Setelah dilaku-
kan penyelidikan, terdapat beberapa bukti, tetapi sayangnya bukti tersebut tak 
mampu menemukan pelakuknya.

Berita tersebut terdengar bahkan ke telingaku yang cukup tidak peduli atas apapun 
yang terjadi di sekitarku. “Mengapa juga harus peduli, aku aman disini.” Gumanku sem-
bari memandang arah sekitar di dalam kamar yang didesain khusus oleh Sultan Negeri 
Kenangan untukku. “Sebenarnya aku bingung mengapa Sultan begitu baik denganku, 
membuatkan rumah yang memiliki perlindungan khusus. Apa ya alasan Beliau 
sebenanrnya dan bagaimana Beliau tau bahwa aku akan menjadi pribadi yang suka 
bereksperimen?” batinku untuk yang kesekian  kalinya.

Setiap hari aku terus memikirkan alasan yang sebenarnya. Ada alasan yang sering 
kuduga sebagai hipotesis alternatif yaitu aku memenangkan kontes robotika”, tetapi 
mengapa sekarang aku dilindungi begitu ketat, keperluan hari-hariku bahkan 
dipenuhi dan  bahkan diawasi.” Pikiranku terjerumus dalam lamunan memikirkan kem-
bali rentetan kejadian hingga aku bisa hidup disini.

Flash back on

“Kontes robotika Negeri Kenangan 2018 dimenangkan oleh Revhi Anggara Putra. 
Selamat untuk Revhi atas kemenangannya, silakan naik ke atas podium untuk 
mendapatkan penghargaan.” Suara MC membangkitkanku untuk melangkah ke arah 
podium. Dengan gugup dan bahagia yang kurasakan, aku berdiri di atas podium 
dengan bangga . “Untuk Sultan Negeri Kenangan silakan memberikan penghargaan 
dan kenang-kenangan untuk pemenang.” MC mempersilahkan seseorang untuk 
menuju ke atas podium. Sultan berjalan ke arahku dan mengalungkan medali emas, 
piagam penghargaan, dan sejumlah kenang-kenangan lainnya. Aku mengucapkan 
terima kasih dan menatap tepat matanya yang dibalas olehnya dengan menatap 
cukup lama. “Selamat atas prestasi yang kamu torehkan.” Menjabat tanganku erat lalu 
Beliau tersenyum ke arahku, harusnya aku senang bisa berjabat tangan 
dengan orang penting di negeri ini, tetapi hal lain kurasakan seperti 
ada aliran listrik saat jabat tangan itu terjadi. Sontak mataku menatap 
matanya, nampak lambang bulan di mata Pak Sultan yang sebelum 
jabat tangan tidak ada. Aku pun terkejud dan menganggap itu 
hanyalah ilusi yang tercipta karena lelah begadang setiap malam 
untuk menciptakan robot kontes itu.

Alasan Sebenarnya
-Fitroh Ayu Wulandari-
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Flash back o� 

“Selamat pagi, Tuan.” Suara khas robot membuyarkan lamunanku yang mengingat 
ingat masa masa itu. “Selamat pagi, Robot Bawel.” Itulah yang selalu kuucapkan kepada 
robot hasil ciptaanku yang sekarang kuubah sistem programnya sebagai teman di 
rumahku.
 
Sejak dahulu aku tinggal sendiri bahkan aku tidak tahu siapa keluargaku, tetapi orang- 
orang baik yang ada di sekitarku selalu kuanggap sebagai keluarga. Dahulu lingkun-
gan tempat tinggalku sangatlah berbeda dari sekarang. Hidupku berubah sejak 
kehadiran robot yang kuciptakan hingga aku mendapat fasilitas istimewa sejak kontes 
robotika tiga tahun yang lalu. Sebenarnya ada perasaan aneh yang terjadi saat aku 
menyetujui semua fasilitas yang diberikan, tetapi keadaan lingkungan yang terus 
mendapat serangan mengesampingkan perasaanku itu, akhinya ku setujui pemberian 
Sultan.

Perasaan penasaran akhir-akhir ini muncul kembali dan terus berputar diotakku, 
potongan potongan kejadian dimana aku merasakan aliran listrik dan melihat  lam-
bang dimata itu. “Bulan.” Tidak sadar aku berguman dan robot bawel menyahuti 
perkataanku. “Bulan, siapa bulan, ada apa dengan bulan, Tuan?” Robot itu berjalan ke 
arahku dengan rasa penasaran tinggi. Seharusnya kuturunkan kadar kekepoan dan 
kebawelannya serta kupertinggi kecerdasannya sehingga pertanyaan yang berbobot 
atau bahkan argumen yang bagus dapat cukup membantu memecahkan rasa penasa-
ranku. “Tidak ada apa-apa Bawel, hanya sekadar rasa aneh terlintas dipikiranku dan aku 
merasa itu menarik untuk dipikirkan dan dipecahkan.” Robot itu menjawab. “Oke Tuan, 
jika butuh bantuan sila kan panggil saya, Tuan.’’ Robot itu pergi meninggalkanku yang 
masih duduk di depan layar komputer yang menyala.

       Tanganku mulai mengetik kembali kode-kode algorit-
         ma melanjutkan percobaanku untuk membuat 
         semacam deteksi, sehingga saat ada bom lagi yang
        menyerang akan ada pemberitahuan otomatis 
        ke rumah masing-masing warga. Dengan adanya
        deteksi semacam itu, mungkin saja aku bisa mengeta-
     hui dari mana sumber bom itu dan siapa pelakunya. Satu
                   demi satu kode sistem nampak pada layar dan tak terasa
    matahari sudah terbenam. “Sudah sore Tuan, silakan makan dan 
segera istirahat.” Seakan pacar yang selalu mengingatkan saat jam-jam makan pagi, 
siang, malam. Robot bawel juga kuprogram untuk menunjukkan perilaku perhatian 
kepada tuannya. Tanganku masih sibuk mengetik dan mengetik kemudian bunyi 
seruling perut menyadarkanku untuk berhenti serta mengakhiri pekerjaanku. Aku 
bangkit merapikan ruang percobaanku dan menuju ruang makan untuk memenuhi 
keinginan perut. “Menu hari ini adalah makanan kesukaan Tuan.” Cukup kuapresiasi 
masakan dari robot bawel itu tidaklah buruk, masih bisa dibilang enak. 



Setelah makan aku mandi membersihkan diri kemudian langkah kakiku menuju ke 
kamar tidur yang diikuti oleh robot bawel. “Ahhhh hari yang melelahkan.” Aku men-
jatuhkan diri ke kasur dan tanganku meraih remote tv. “Berita hari ini, ditemukan 
sebuah bukti  ledakan bom berupa anak peluru yang terdapat tanda seperti lambang 
bulan di area ledakan itu terjadi.” Otakku berpikir dengan keras seperti melihat 
lambang itu. “Ah ya mata Sultan.” Cukup terkejut aku berusaha menyusun dugaan-du-
gaan sembari lari ke ruang percobaan. “Tunggu, ah ya aku paham sekarang jadi 
semuanya ini…” Dengan jawaban yang mulai kudapatkan dari menggabungkan keja-
dian yang terjadi ternyata semua ini berhubungan, kenapa aku bodoh sekali. Komput-
er menyala dan aku mengetik kode-kode untuk melanjukan percobaan. Tampilan layar 
hitam menggantikan barisan kata yang ku ketik dari pagi hingga sore ini. Aku menghe-
la napas dengan tatapan kesal lalu  melangkah ke arah kasur dan membanting 
badanku. “Ah sial.” Umpatku kearah layar laptop yang sudah mati. “Mengapa harus 
sekarang wahai kawan?”

“Kringgg” 

Alarm membangunkanku dari tidur. Samar-samar ku lihat cahaya matahari dari celah 
gordenku. Tanganku meraih alarm yang masih berdering. Mataku menatap lembaran 
kertas yang sudah tersusun rapi di meja samping. “Untung cuma mimpi.” Ucapku lalu 
tersenyum.

TAMAT
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Epsilon Squad
Edisi 35/TH XXXIII/Desember 2021

Terimakasih atas semua yang kalian berikan untuk EPSILON baik kerjasama, waktu, 
tenaga, maupun pikiran kalian.



Greeting Message
Dari     : R
Untuk : Kamu

Teruntuk kamu yang sedang berjuang, bahunya dikuatin lagi yaa. Terkadang rintangan 
memang menghalang, tapi aku juga tau kalo kamu selalu tenang dan menang. Teruntuk kamu 
yang manis, semoga cepat laris, jangan nunggu gerimis karena hati mudah teriris. Teruntuk 
kamu yang aku suka, kapankah engkau peka? Aku disini selalu menunggu untuk kamu sapa:) 

R

Dari     : Aku
Untuk : Kamu
Semangat buat kamu, kita belom main lho, katanya mau main 

bareng, kapan nih

A

Dari     : 아무
Untuk : Rektorat

Pak sinyal wi�nya dikencengin lagi

아

Dari     : R
Untuk : D
Buat kamu yang jauh disana, semoga langgeng ya sama yang baru. Sakit sih, tapi 
ngga guna juga kan terus2an galauin kamu, kamu aja belum tentu inget sama aku. 

Yakan yakan, ngaku deh:) R

Dari     : P
Untuk : Anisa Nurbaiti 

Inget! Teman memiliki teman teman yang juga memiliki 
teman, tapi Anda ada di urutan nomer 1 teman saya.

P
Dari     : R
Untuk : Abdail Uzza Zami Mat B angkatan 20
Semangat Mas

R



Dari     : Hamba Allah
Untuk : Siapapun yang sedang membaca pesan ini

Jika kalian sedang merasa ada di dalam masa yang sulit, bahkan ingin mengakhiri semuanya. 
Kalian tidak sendiri. Namun, sekuat apapun badai itu datang, sebesar apapun batu itu menjadi 
penghalang. Yakinlah bahwa akan ada pelangi setelah hujan, dan ada Tuhan yang tak pernah 
menolak kedatangan kalian... Semangatt

H

Dari     : Anak perempuan pertama kalian
Untuk : Bapak dan Ibu

pak, bu, aku emang bukan anak yang pintar, apalagi sempurna. jauh dari itu 
semua, aku cuma anak biasa yang selalu bangga menjadi anak kalian. pak bu, 
sehat sehat terus yaa, jangan tinggalin aku lebih dulu. aku gaakan bisa tanpa 
kalian. tungguin aku sukses dan jadi anak yang shalihah supaya menjadi kebang-
gaan kalian. terima kasih atas cinta dan kasih bapak sama ibu sampe saat ini. 
tunggu aku ya ��� A

Dari     : 
Untuk : Bebas buat siapa aja tapi khususon teman kelas ku

Gengs, semoga kita bisa berteman dengan baik ya dan mau berbagi jawaban. Tenang aja aku 
mutualisme kok muech. Tetap semangat menjalani hari dan jangan meletoy. Sekalian titip 
salam buat dia, gantengg bgtt jdi org hsgshsgshsgsg dah sekian terimagaji

Dari     : Anggota Kelompok
Untuk : Anggota  Kelompok

Tolong dong kalo aku bahas tugas ditanggapi jangan hanya di read.

A

Dari     : Jenjen
Untuk : Devi Indah

Terimakasih atas semua bantuannya selama ini, semoga kamu selalu sehat dan bahagia. Mari 
berteman untuk waktu yang lama :)

J

Dari     : Siapa hayo
Untuk : Janira

aku suka kamu tapi kamunya suka dia tapi dianya suka temenku

S
Dari     : Apple Hair
Untuk : Uti Imiyatul Alyah

Bertingkah laku konyol sangatlah menyenangkan, jadi jangan pernah berhenti melakukann-
ya. Ayo ciptakan kebahagiaan yang lebih banyak lagi. 

A



Dari     : Inisial S
Untuk : Mahasiswa Semester 5
Semangat ya, kuat kuat pokoknya ‹3

S

A

Dari     : Aku
Untuk : Dia yang disana

Gitar ku petik Pisau ku Asah, Hai nona cantik Jangan suka marah

Dari     : Inisial S
Untuk : Ridwan Akmal Matematika 2020 B

Malam ini aku tulis pesan untukmu. Aku membuat pesan ini khusus 
hatiku untuk hatimu. Sejak pertama kali melihatmu, aku terpesona 
dengan sinar wajahmu. Bagaikan rembulan yang menyinari malamku

S

A

Dari     : Aku
Untuk : Aku

semangat ya jangan mleyot terus, hidup itu mudah hanya saja 
pikiranmu yang membuatnya rumit:)

Dari     : E
Untuk : M

mas, jangan lupa jaga kesehatan ya hehehe:)

E

Dari     : 
Untuk : 
Maaf ya kakak kakak dan teman teman karena sudah menghilang tiba-tiba. Saya 
sedang punya masalah pribadi dan tidak bisa mengikuti beberapa agenda. InsyaAl-
lah mulai hari ini saya akan usahakan agar bisa lebih aktif dan mengejar ketinggalan 
saya. Sekali lagi mohon maaf apabila sudah menyusahkan dan merepotkan kalian 
semua.
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