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Awasi Perairan denganPendeteksi Siluman
v /

YOGYAKARTA -  Empat 
mahasiswa Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadi
yah Yogyakarta (UMY) ber
hasil membuat sebuah alat 
pengawas berupa kapal 
kontrol. Alat yang diberi 
nama PTS (pendeteksi) Silu
man tersebut berfungsi un
tuk membantu menjaga pe
rairan Indonesia yang culoip 
luas.

Mereka adalah Iwan Tri 
Sujoko (prodi Teknik Elektro
2014) , Wicaksono Aji Wibo- 
wo (prodi Teknik Elektro 
2013), Vendy Dwi Hendra 
Nugraha (prodi Teknik Elek
tro 2013), dan Faiz Evan Sa
putra (prodi Teknik Mesin
2015) .

KetuaTim, IwanTriSujo- 
ko mengatakan, wilayah pe
rairan Indonesia memiliki 
potensi kekayaan ikan yang 
melimpah. Hal itu membuat 
oknum-oknum tidak ber
tanggung jawab melakukan 
illegalfishing.

“Untuk mencegah illegal 
fishing serta rusaknya biota 
laut yang hidup di perairan 
Indonesia, perlu dilakukan 
pengawasan secara berke
lanjutan. Untuk itu, perlu 
sebuah sistem yang dapat 
bekerja mengawasi wilayah 
lautan Indonesia. Karena 
dari segi SDM, kita tidak 
mampu mengawasi seluruh 
perairan Indonesia,” kata 
Iwan kemarin.

Melalui tim Program 
Kreativitas Mahasiswa- 
Karya Cipta (PKM-KC), me
reka pun membuat PTS Silu
man. PTS Siluman pada da
sarnya merupakan sebuah 
prototipe kapal cepat tanpa 
awak yang berfungsi sebagai 
pendeteksi kegiatan illegal 
/isTn'ngdiperairanIndonesia. 
Dengan wilayah Indonesia 
yang terdiri atas banyak 
pulaukecil, PTS Siluman bisa 
lebih gesit melakukan pe
ngawasan.

“PTS Siluman yang kami 
buat dapat menjadi sebuah 
alternatif andalan untuk 
meiakukan pengawasan di 
wilayah-wilayah terpencil 
sekalipun. Kapal inilah yang 
nantinya dapat memberi
kan informasi kepada pihak 
yang berwajib ketika ada

kapal asing yang masuk ke wi
layah perairan Indonesia,” kata 
Iwan.

PTS Siluman menggunakan 
sensor kamera yang mengunci 
objek benda dengan warna- 
warna cerah dan kemudian me
ngambil nilai RGB dari benda 
yang sudah dilacak. PTS Silu
man ini menggunakan modul 
kamera yang berfungsi untuk 
mengolah data citra menjadi in
formasi dengan metode trac-

kingcolour sehingga objek yang 
sudah terkunci akan terus dii
kuti oleh kamera.

Anggota tim Vendy Dwi 
Hendra Nugraha menambah
kan, PTS Siluman memiliki dua 
mode pengoperasian, yakni 
manual dan otomatis. PTS 
Siluman menggunakan System 
of Recognition Intelligent yang 
mampu mengelola dan me
ngontrol sistem elektronik dari 
kapal. Sistem ini merupakan

user interface yang cukup maju 
dan mampu menggunakan in- 
put suara untukpengoperasian- 
’nya.

“Misalnya, dalam mode 
manual kapal dapat dikendali
kan melalui ponsel Android dan 
diaktifkan dengan perintah 
suara. Ketika sudah diaktifkan, 
kapal akan melakukan scanning 
wilayah dengan kontrol peng- 
guna,”kata Vendy.
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Mendasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 
tanggal 15 Juni 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017.

Dengan ini diberitahukan sebagai berikut:
1. Tanggal23, 27, 28, 29 dan 30 Juni 2017 Hari Libur Cuti Bersama Hari Raya Idul 

Fitri 1438 Hijriyah.
2. Tanggal 25 dan 26 Juni 2017 Hari Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1438 

Hijriyah.
3. Tanggal 24 Juni dan 1 Juli 2017 dinyatakan hari libur.

Maka Kantor Pelayanan Pajak Daerah/Kantor Bersama SAMSAT se-DIY (ter
masuk layanan di Counter Bank BPD, Drive Thru, Bis Samsat Keliling, Samsat Desa 
dan Galeria Mali tidak memberikan pelayanan pada tanggal 23 Juni 2017 s/d 1 Juli
2017.

Pendaftaran/pembayaran PKB dan BBN-KB maupun SWDKLLJ yang jatuh 
tempo pada tanggal tersebut, dapat dilayani/dibayarkan mulai sekarang.

Adapun keterlambatan pendaftaran/pembayaran PKB BBN-KB maupun 
SWDKLLJ yang jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2017 s/d 1 Juli 2017, akan dilayani 
tanggal 3 Juli 2017 s/d 8 Juli 2017 tanpa dikenakan denda.

Demikian untuk menjadi maklum.
Yogyakarta, \<c Juni 2017
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