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Menginspirasi 

Seperti yang kita ketahui, bahwa selama pandemi COVID-19 ini buah hati 

melakukan pembelajaran jarak jauh. Mereka tidak bisa bertemu dengan guru dan teman-

teman di sekolahnya sehingga suasana belajarnya tidak lagi sama. Bisa saja hal ini 

berdampak pada semangatnya untuk terus belajar dan melupakan impiannya. Karena 

lingkungan dan dukungan sosial akan berdampak pada kehidupan seseorang. 

Sebagai orangtua, tentu Ayah, Bunda tidak akan membiarkan buah hatinya 

berhenti atau lupa dengan mimpinya bukan? Karena terbatasnya informasi dan 

lingkungan yang mendukung mimpi mereka. Nah, Ayah, Bunda untuk tetap menjaga 

mimpi buah hati, maka sebagai orangtua kita harus andil di dalamnya. Wabah COVID-

19 bisa saja merumahkan segala aktivitas kita, tetapi mimpi dan cita-cita buah hati tidak 

boleh terhenti di rumah. 

 Oleh karena itu, Ayah, Bunda sangat perlu untuk menumbuhkan kesadaran 

bercita-cita pada buah hati saat #dirumahaja. Banyak cara atau metode yang bisa Ayah, 

Bunda lakukan untuk menumbuhkan dan menjaga cita-citanya. Seperti memberikan 

motivasi, mendongeng, menceritakan tokoh atau kisah inspiratif. Bisa juga dengan 

menceritakan orang di sekitar atau menceritakan kisah Ayah, Bunda sendiri kepada buah 

hati. 

Sebagai penyemangat mimpinya, Ayah, Bunda bisa mengambil cerita dari kisah 

BJ Habibie berikut ini! 

BJ Habibie Sang Jenius yang Menginspirasi  

Bacharuddin Jusuf Habibie yang lebih akrab 

dipanggil BJ Habibie merupakan presiden ketiga 

Republik Indonesia. Sosok B. J. Habibie dikenal 

sebagai seorang yang jenius. Kecerdasannya 

dalam bidang teknologi dan sains patut diacungi 

jempol. Ia adalah orang Indonesia yang pertama 

kali menciptakan pesawat dan membawa harum 

nama Bangsa Indoensia ke kancah dunia. Bahkan, 

lantaran kepiawaian Habibie dalam hal tersebut, ia dijuluki sebagai Bapak Teknologi 
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Indonesia dan sempat menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) 

Indonesia. 

Meski ketika BJ Habibie membicarakan mimpinya untuk menciptakan pesawat banyak 

teman-teman dan orang di sekeliling meremehkan bahkan mencemoohkannya. 

Bahkan ketika Habibie menyampaikan pemikirannya kepada pemerintah Indonesia 

usulannya tersebut tidak diterima. Habibie sempat mengalami depresi rinngan 

menghadapi kenyataan hidupnya. Namun, semangat dan keyakinan Habibie 

membawa ia pada kesuksesannya. Benar saja Habibie muda berhasil dengan 

progression crack theory atau teori keretakan. 

Di era itu industri pesawat terbang dihadapkan pada kebuntuan karena adanya 

kerusakan pesawat yang kerap tidak terdeteksi. Keretakan ini terjadi akibat fat igue atau 

kelelahan pada struktur pesawat yang tak terlihat. Akibatnya, angka kecelakaan 

pesawat terhitung tinggi. Barulah setelah ia berhasil menyumbangkan pemikirannya, 

teori keretakan menjadi cara untuk mengantisipasi struktur badan pesawat yang 

membuatnya menjadi lebih kuat untuk dioperasikan. Semenjak ditemukannya teori 

keretakan oleh BJ Habibie muda mampu meningkatkan kinerja pesawat dan membuat 

daya angkut pesawat bertambah sehingga membuat daya jelajah menjadi lebih jauh. 

Teori ini membantu ilmuwan menciptakan pesawat yang lebih aman dan terhindar dari 

risiko kecelakaan. 

Setelah ia berhasil menemukan teori keretakan, pemerintah Jerman memanggilnya 

untuk menduduki jabatan sebagai wakil presiden Messerschmitt Boelkow Blohm Gmbh 

(MBB) di tahun 1969. MBB merupakan industri pesawat terbang besar di Jerman. 

Barulah setelah itu, ia dipanggil pemerintah Indonesia untuk bekerja di Indonesia. 

Meski sempat mengalami penolakan oleh pemerintah Indonesia, itu sama sekali tidak 

membuat BJ Habibie tersinggung. Justru ketika mendapat panggilan dari Indonesia ia 

tidak ragu untuk meninggalkan kedudukannya sebagai sebagai wakil presiden 

Messerschmitt Boelkow Blohm Gmbh (MBB). 
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Hari/Tanggal : 

Tema             : Menginspirasi 

Langkah-langkah Checklist 

Menceritakan kisah BJ Habibie  

Meminta buah hati memberikan pendapatnya  

Bertanya pada buah hati tentang cita-citanya  

Menanyakan alasan cita-citanya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


