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Assalamualaikium Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua
 
 Alhamdulillahirobbil Alamin, pertama-tama puji 
syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah memberikan kesempatan untuk kami dalam 

menyelesaikan majalah edisi 
ke-3 ini. Saya selaku ketua 
warstek.com mengucapkan 
terimakasih sebesar-besarnya 
kepada seluruh editor, tim 
manajemen, kontributor, dan 
tentunya pembaca budiman 
dimana pun berada yang selalu 
menjadikan warstek sebagai 
media bacaan favorit tiap 
hari. Tidak terasa kita semua 
telah masuk ke kuartal kedua 
pada tahun 2018 ini, sehingga 
warstek (Warung Sains 

Teknologi) telah masuk tahun ke-3 setelah berdirinya di 
tahun 2015. 
 Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi hal 
terpenting bagi bangsa Indonesia yang menginginkan 
sebuah kemajuan untuk mengejar ketinggalan dari 
negara-negara yang berada di baris depan. Salah 
satu upaya itu adalah dengan didirikannya warstek.
com oleh dua orang founder yaitu Nur Abdillah Siddiq 
dan Abdul Halim. Warstek merupakan media sains 
populer yang memiliki tujuan untuk menyampaikan 
informasi-informasi penting mengenai perkembangan 
hasil riset sains terbaru dari seluruh dunia melalui 
Science Communication secara shahih dengan 
memperhatikan sumber-sumber yang valid yang bisa 
dipertanggungjawabkan oleh penulisnya.
 Semenjak dari awal berdirinya hingga kata 
sambutan ini ditulis warstek telah menerbitkan 978 
artikel dan segera menuju 1000 artikel. Seluruh artikel 
tersebut adalah hasil jerih payah dari penulis-penulis 
hebat warstek yang sekarang jumlahnya telah mencapai 
200’an lebih dengan 7 orang adalah penulis Platinum. 
Semua kontributor memiliki keahlian pada bidang 
masing-masing sehingga menjadikan topik yang dibahas 
warstek beragam.
 Warstek berusaha menyediakan bacaan sains 
popular agar mudah dibaca dan dicerna oleh akal orang 
awam sekalipun. Sebagaimana dari kata warung sains 
teknologi yang berupaya menyampaikan sains secara 
Bahasa sederhana sehingga menjadikannya mudah 

untuk dipahami semudah obrolan di Warung Kopi. 
Karena kita sudah sama-sama tahu bahwa bahasa 
sains dan teknologi yang ada saat ini menggunakan 
bahasa yang sulit untuk dicerna oleh orang-orang 
awam. Bahasa sains terkesan didesain hanya untuk 
orang-orang terpelajar saja. Berdasarkan hal itulah 
kami berpikir bahwa perlu adanya majalah warstek 
edisi 3 yang membahas sains dan teknologi dengan 
bahasa yang mudah untuk dipahami oleh semua 
kalangan.

 Majalah warstek Edisi ke-3 ini dibuat dengan 
tujuan untuk menjadi  salah  satu  bentuk  ikhtiar  
kami  dalam membahas  sains  dan  teknologi  
menjadi  mudah,  gampang  dan  renyah, serenyah  
kacang  goreng  namun  memiliki  konten  yang  
tetap  bergizi.  Harapan  kami,  majalah  warstek  
memberikan  ulasan-ulasan  sains  dan  teknologi  
dengan  bahasa  yang  merumput, membumi, dan 
tentunya tidak melangit.  Sehingga harapannya 
masyarakat  mampu  menerima  majalah  warstek  
seperti  majalah-majalah  pada  umumnya.

 Kami  meyakini selama menulis majalah ini  
masih  banyak sekali  kekurangan  yang  belum  kami  
sadari.  Untuk  itu,  kami  menerima  segala  kritik  
dan  saran  dari  masyarakat  pembaca yang budiman  
untuk  perbaikan warstek selanjutnya (sampaikan 
di editor@warstek). Saya selaku ketua warstek.
com  mengucapkan  banyak  terima  kasih  kepada  
pembaca budiman yang  telah  membaca  Warstek.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sains dan Teknologi

Wayan Dadang, Delegasi Indonesia dan 2nd Runner Up dalam 
Kontes Robot Pemadam Api Tingkat Internasional 2016 di Trinity 

College, Connecticut, AS

SEKAPUR SIRIH Oleh: Wayan Dadang (Ketua Warstek)
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Oleh: Muhammad Isa Dwijatmoko

Tiga Hal yang Perlu Diluruskan Terkait Susu Kental Manis
Berbagai portal berita ramai mengangkat berita terkait polemik susu kental manis [1] dengan 
dikeluarkan surat edaran tahun 2018 tentang Label Iklan Pada Produk Susu Kental dan 
Analognya (Kategori Pangan 01.3) [2], kategori pangan sendiri merupakan suatu pedoman 
yang digunakan pemerintah untuk pengawasan keamanan pangan, sedangkan yang 
dimaksud analog adalah sejenis tiruan, dimana bahan utama (contoh: lemak susu/ lemak 
hewani) diganti sebagian atau seluruhnya dengan bahan lain (contoh: lemak nabati).

 Berbagai portal berita ramai 
mengangkat berita terkait polemik susu kental 
manis [1] dengan dikeluarkan surat edaran 
tahun 2018 tentang Label Iklan Pada Produk 
Susu Kental dan Analognya (Kategori Pangan 
01.3) [2], kategori pangan sendiri merupakan 
suatu pedoman yang digunakan pemerintah 
untuk pengawasan keamanan pangan, 
sedangkan yang dimaksud analog adalah 
sejenis tiruan, dimana bahan utama (contoh: 
lemak susu/ lemak hewani) diganti sebagian 
atau seluruhnya dengan bahan lain (contoh: 
lemak nabati).
 Ada 4 poin larangan yang BPOM 
sampaikan terkait susu kental manis, yakni,
(a) Dilarang menampilkan anak – anak berusia 
di bawah 5 (lima) tahun dalam bentuk apapun,
(b) Dilarang menggunakan visualisasi bahwa 
produk susu kental dan analognya (Kategori 
Pangan (01.3) disetarakan dengan produk susu 
lain sebagai penambah atau pelengkap zat gizi 
produk susu lain, antara lain susu sapi/ susu 
yang dipasteurisasi/ susu yang disterilisasi/ susu 
formula/ susu pertumbuhan,
(c) Dilarang menggunakan visualisasi 
gambar susu cair dan/atau susu dalam gelas 
serta disajikan dengan cara diseduh untuk 
dikonsumsi sebagai minuman,
(d) Khusus iklan, dilarang ditayangkan pada jam 
tayang acara anak – anak.
 Adanya surat edaran tersebut tidak 
sedikit yang membuat bingung di masyarakat. 
Berikut beberapa hal yang perlu diketahui 
masyarakat tentang Susu Kental Manis.

1, Apakah Susu Kental Manis termasuk Susu?
Ya, susu kental manis masih termasuk susu. Susu 
kental manis masuk dalam kategori susu kental 
dan analognya dalam Kategori Pangan 01.3 pada 
PerKaBPOM No. 1 tahun 2015 yang terdiri dari 
produk susu kental, susu evaporasi dan analognya 
baik yang plain (biasa) maupun yang manis [3].
 Pada aturan BPOM terdapat beberapa 
karakteristik dasar yang diatur dalam produk 
tersebut seperti total padatan, kadar lemak, 
kadar lemak susu, dan kadar protein. Karakteristik 
dasar yang diatur tidak memiliki kadar padatan 
susu tertentu dalam peraturan yang dimaksud, 
khususnya pada produk susu kental manis hanya 
terdapat peraturan kadar lemak susu dan kadar 
protein. Sedangkan dalam Standar Nasional 
Indonesia (SNI 2971:2011) untuk susu kental manis 
terdapat syarat padatan susu yaitu, minimal 28% 
b/b yang artinya dalam 100 gram susu kental manis 
mengandung 28 g susu [4].

ToPIK PoPUlER
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2. Apa itu susu kental, apa 
saja jenis susu kental, dan 
kenapa perlu ada susu 
kental?
 Susu kental adalah produk 
susu yang diperoleh dengan 
cara menghilangkan sebagian 
air dari susu dengan atau tanpa 
penambahan bahan pangan 
lainnya. Pada umumnya susu 
kental yang beredar di pasaran 
adalah susu evaporasi, susu 
kental manis (SKM) dan krimer 
kental manis (KKM).
 Susu evaporasi merupakan 
produk susu cair yang diperoleh 
dengan cara menghilangkan 
sebagian air dari susu segar atau 
biasa disebut susu rekonstitusi 
atau susu rekombinasi, dengan 
menggunakan proses evaporasi 
hingga diperoleh tingkat 
kepekatan tertentu. Produk 
dikemas secara kedap (hermetis).
 Susu kental manis 
merupakan produk susu 
berbentuk cairan kental  
yang diperoleh dengan 
menghilangkan sebagian air dari 
campuran susu dan gula hingga 
mencapai tingkat kepekatan 
tertentu; atau merupakan hasil 
rekonstitusi susu bubuk dengan 
penambahan gula, dengan atau 
tanpa penambahan bahan lain. 
Gula yang ditambahkan harus 
dapat mencegah kerusakan 
produk. Produk dipasteurisasi dan 
dikemas secara kedap (hermetis).
 Krimer kental manis 
merupakan produk susu yang 
berbentuk cairan  kental, yang 
diperoleh dari susu yang telah 

ditambahkan gula dan lemak 
nabati yang kemudian sebagian 
air dihilangkan hingga mencapai 
kepekatan tertentu, atau 
merupakan hasil rekonstitusi 
susu bubuk dengan penambahan 
gula dan lemak nabati/minyak 
nabati dan bahan lain. Gula 
yang ditambahkan harus dapat 
mencegah kerusakan produk. 
Produk dipasteurisasi dan 
dikemas secara kedap (hermetis).

3. Kenapa susu kental 
manis tidak dapat menjadi 
pengganti gizi?
 SKM merupakan jenis susu 
yang berbeda dengan susu segar 
karena SKM tidak diperuntukan 
dalam bentuk minuman. SKM 
diperuntukan sebagai pelengkap 
sajian seperti roti, cokelat, 
dan produk pangan lainnya. 
Kandungan gula yang tinggi dan 
rendahnya nutrisi merupakan 
salah satu penyebabnya. 
Kandungan gula yang berlebih 
dapat menyebabkan berbagai 
penyakit seperti berat badan 
berlebih, obesitas, kerusakan gigi, 
hingga diabetes.
 Data dari Bappenas 2017 
melaporkan anak – anak dibawah 
5 tahun sebanyak 12% memiliki 
berat badan berlebih dan 37% 
anak – anak stunting akibat 
kekurangan nutrisi [5]. Susu kental 
manis mengandung total gula 
yang dihitung sebagai sakarosa 
atau gula berkisar 43-48% b/b, 
artinya artinya dalam 100 gram 
susu kental manis mengandung 
43 – 48 g gula (SNI 2971:2011) [4]. 

Adapun yang direkomendasikan 
WHO untuk konsumsi gula berkisar 
kurang dari 10% dari total kalori, 
sehingga misal total kalori yang 
dibutuhkan tubuh 1800, maka 10% 
nya adalah 180 kalori (1 g gula = 4 
kalori), maka maksimal konsumsi 
gula yang dikonsumsi adalah 45 g 
[6]. Selain itu kandungan protein 
pada susu berkisar 8,03 g dalam 
ukuran porsi 1 gelas [7] sedangkan 
susu kental manis hanya berkisar 1 
gram dalam ukuran porsi 4 sendok 
(40 g) [8].

Konsumsi susu kental manis 
diperbolehkan, namun bukan 
untuk pelengkap gizi. Untuk 
kebutuhan gizi yang cukup dapat 
dilakukan dengan menerapkan 
pola gizi seimbang.

Referensi:
[1] BPOM Sebut Susu Kental Manis Tak Mengandung 
Padatan Susu. https://kumparan.com/@kumparannews/
bpom-sebut-susu-kental-manis-tak-mengandung-
susu-27431110790537269. Diaskes 14 Juli 2018.
[2] Surat Edaran tentang Label dan Iklan pada Produk Susu 
Kental dan Analognya (Kategori Pangan 01.3). https://www.
pom.go.id/new/admin/dat/20180530/SE_SKM.pdf. Diaskes 
14 Juli 2018.
[3] Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan 
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kategori 
Pangan. http://standarpangan.pom.go.id/dokumen/
peraturan/2016/PerKa_BPOM_No_21_Tahun_2016_tentang_
Kategori_Pangan.pdf. Diaskes 14 Juli 2018.
[4] Susu Kental Manis. https://www.scribd.com/
document/261925668/Susu-Kental-Manis-SNI-2971-2011-
Web. Diakses 14 Juli 2018.
[5] Laporan Baseline SDG tentang Anak-Anak di Indonesia. 
https://www.unicef.org/indonesia/id/SDG_Baseline_report.
pdf. Diakses 14 Juli 2018.
[6] Guidline: Sugars intake for adults and 
children. http://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/149782/9789241549028_eng.pdf;jsessionid=2
0B56F37E76BECE8BE0D62B9288E14F3?sequence=1. Diakses 
14 Juli 2018.
[7] Susu. https://www.fatsecret.co.id/kalori-gizi/umum/susu. 
Diakses 14 Juli 2018.
[8] Susu Kental Manis. https://www.fatsecret.co.id/kalori-gizi/
indomilk/susu-kental-manis/4-sendok. Diakses 14 Juli 2018
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Oleh: Nur Abdillah Siddiq

Ilustrasi
Transfer Energi 

yang dihasil-
kan dari Panel 

Surya di Satelit 
ke Permukaan 

Bumi meng-
gunakan Laser 
(Leopold Sum-

merer & Oisin 
Purcell, 2009)

Visualisasi dari Selubung Dyson untuk 
memperoleh energi dari keseluruhan energi 

yang dipancarkan matahari

Berbicara tentang kemajuan 
peradaban. Maka akan 
timbul dalam pertanyaan, 
sudah majukah peradaban 
manusia saat ini? Jika 
memang sudah maju, lantas 
berapa nilainya?

Tahukah kamu? Terdapat 
metode kuantitatif untuk 
mengukur tingkat kemajuan 
peradaban yang disebut dengan 
skala Kardashev. Dibuat pada 
tahun 1964, skala Kardashev 
bertujuan untuk mengukur 
tingkat kemajuan peradaban 
manusia yang didasarkan pada 
cara manusia menghasilkan 
energi. Dirumuskan dalam 3 
tahapan, Nikolai Kardashev 
(ilmuan astrofisika Rusia 
terkemuka) menggolongkannya 
menjadi tahap 1, tahap 2, dan 
tahap 3.
 Pada tahap pertama 
tingkat kemajuan, peradaban 
manusia mampu untuk 
menghasilkan energi dari seluruh 
energi yang mencapai planet 

bumi dari matahari. Untuk 
mencapai kemajuan peradaban 
tahap 1, umat manusia harus 
menyelimuti seluruh permukaan 
bumi dengan panel surya yang 
tentu saja akan menjadikan 
bumi sebagai tempat yang tidak 
terlalu menyenangkan untuk 
ditinggali.  Namun dimasa 
depan, umat manusia dapat 
memasangkan panel surya 
yang sangat besar di satelit 
luar angkasa dan mengirimkan 
energinya ke Bumi melalui 
laser. Hal ini sangat mungkin 
untuk terjadi dan saat ini masih 
dalam tahap pengembangan 
dalam laboratorium (Leopold 
Summerer & Oisin Purcell, 2009). 
Setelah umat manusia mampu 
untuk mencapai hal tersebut, 
barulah kita mencapai kemajuan 
peradaban tahap 1.
 Tahap kedua adalah umat 
manusia mampu memanfaatkan 
keseluruhan energi dari matahari 
untuk menghasilkan energi. 
Berbeda dengan tahap pertama 
yang ditekankan pada energi 
yang sampai ke bumi, dan hanya 
sebagian saja energi yang sampai 

ke Bumi. Pada 
tahap kedua 
adalah 
menangkap 
keseluruhan 
energi yang 
dipancarkan 
oleh matahari. 
Untuk mencapai 
tahap tersebut, 
umat manusia 
harus membuat 

selubung Dyson yang berupa 
susunan peralatan pemanen 
energi transparan yang 
melingkupi keseluruhan area 
matahari seperti ditunjukkan 
pada gambar dibawah. Selubung 
Dyson telah dianalis dan 
dilakukan perhitungan secara 
matematis pada radius berapakah 
yang paling optimal untuk 
mendapatkan energi. 
Hal tersebut dapat dibaca pada 
paper milik Viorel Badescu pada 
tahun 1995 yang berjudul “The 
Radius of Dyson’s Sphere” (Viorel 
Badescu, 1995).

 Tahap ketiga adalah 
mampu memanfaatkan seluruh 
energi yang ada di galaksi Bima 
Sakti. Untuk dapat mencapai hal 

Skala Kardashev – Skala yang Mengukur 
Tingkat Kemajuan Peradaban Manusia

KAMU HARUS TAHU
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tersebut, umat manusia harus dapat 
mengakses energi dari lubang hitam 
supermasif  yang terdapat di pusat 
galaksi kita. Cara dan mekanisme 
dari tahap ke 3 ini masih belum 
dirumuskan hingga tulisan ini dibuat. 
Kardashev menghentikan skalanya 
pada angka 3, tetapi ilmuan lain telah 
mengusulkan tingkatan lebih jauh.
 Tahap keempat adalah 
mampu memanfaatkan seluruh 
energi yang ada di alam semesta 
yang terdiri dari beberapa kumpulan 
galaksi. Dan tingkatan yang paling 
akhir, tahap ke 5 adalah mampu 
memanfaatkan seluruh energi dari 
kumpulan alam semesta.
 Jadi, bagaimana skala umat 
manusia saat ini berdasarkan skala 
Kardashev? Pada tahun 1973, jenius 
astronomi terkenal bernama Carl 
Sagan memperkirakan bahwa kita 
masih berada di angka 0.7. Dan saat 
ini, tahun 2018, nilai kita berada di 
angka 0.72. Ilmuan memperkirakan 
bahwa manusia akan mencapai 
tahap 1 pada 100-200 tahun lagi, 
tahap 2 membutuhkan 1000-2000 
tahun lagi, dan tahap 3 membutukan 
paling tidak 100.000-1.000.0000 
tahun lagi.

 Jadi, berdasarkan skala 
Kardashev, dari tahun 1973 hingga 
2018, umat manusia itu nggak 
maju-maju amat.

Referensi:
1. Summerer, Leopold, and Oisin Purcell. 
“Concepts for wireless energy transmission 
via laser.” Europeans Space Agency (ESA)-
Advanced Concepts Team (2009).
2. Badescu, Viorel. “On the radius of Dyson’s 
sphere.” Acta Astronautica 36.2 (1995): 135-
138.
3. futurism.com/images/the-kardashev-
scale-alien-intelligence-are-we-advanced-
yet-comic/ diakses pada tanggal 21 Juli 2018
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Serat adsorben uranium air laut, gambar dipa-
pari sinar fluoresens (sumber: Forbes)

Oleh: R. Andika Putra Dwijayanto

Sejauh ini, energi nuklir belum dianggap sebagai “energi terbarukan”. Anggapannya, ketersediaan bahan bakar 
nuklir, yakni uranium dan thorium, terbatas dan bisa habis. Sementara “energi terbarukan” seperti energi surya 
dan bayu tidak. Walau realitanya, semua moda energi itu terbatas dan suatu saat pasti habis (energi surya dan 
bayu akan habis ketika matahari menelan bumi di akhir usianya). Namun, jika dilihat dari perspektif lain, energi 

nuklir bisa dianggap sebagai “terbarukan”. Caranya adalah dengan mengekstrak uranium dari air laut.

 Tidak banyak orang 
yang tahu bahwa air laut men-
gandung uranium. Kelarutan 
uranium dalam air laut me-
mang kecil, rerata hanya 3 ppb 
(part per billion), atau sekitar 3 
mikrogram per liter air. Namun, 
mengingat volume air laut 
sangat besar, sekitar 1,37 milyar 
km3, maka kandungan uranium 
di dalamnya juga luar biasa be-
sar, mencapai 4,5 milyar 
ton [1].
 Sebagai perspe-
ktif, satu unit PLTN tipe 
LWR berdaya 1000 MWe 
membutuhkan 200 ton 
uranium tiap tahunnya 
[2], sementara PLTN 
maju seperti MSR dan 
SCFR berdaya sama 
membutuhkan 800-
1000 kg uranium tiap 
tahun [3]. Konsumsi 
listrik dunia  tahun 2016 
mencapai sekitar 22 ribu TWh 
[4]. Jika 10% saja dari potensi 
uranium air laut bisa diekstrak, 
menggunakan PLTN maju, 
maka 10% potensi itu cukup 
untuk menerangi seluruh dunia 
selama 161 ribu tahun ke 
depan!
 Konsentrasi uranium 
dalam air laut dikendalikan oleh 
reaksi kimia ajeg antara air dan 
bebatuan yang mengandung 
uranium. Jadi, ketika sejum-

lah uranium diekstrak dari 
air laut, jumlah yang sama 
dilepaskan oleh bebatuan ke 
laut untuk menggantikannya 
[5]. Dengan demikian, urani-
um dalam air laut senantiasa 
“terbarukan”, secara praktis 
hingga planet ini menemui 
ajalnya kelak. Menurut Dr. 
James Conca, mustahil bagi 
manusia untuk mengekstrak 

mengekstrak uranium dari air laut 
adalah membuat material yang bisa 
mengekstrak uranium dengan bi-
aya setara penambangan uranium 
di daratan [7].
 Pada tahun 2002, kelompok 
dari Japan Atomic Energy Research 
Institute (JAERI) mendesain fabrik 
absorben polimer untuk mengek-
strak uranium dari air laut. Fabrik ini 
mengandung kelompok amidoksin 

yang mampu membentuk 
ikatan kompleks dengan ion 
uranil trikarbonat. Fabrik ini 
direndam dalam laut selama 
450 hari dan didapatkan 
1,083 gram uranium [1]. Esti-
masi biayanya saat itu men-
capai JPY 25.000 per kg ura-
nium, atau sekitar USD 300 
per kg uranium [1]. Harga ini 
masih sekitar 3x lipat harga 
uranium yang ditambang di  

 darat.
  Tahun 2016, Pacific 
Northwest National Laboratory 
(PNNL) dan Oak Ridge National Lab-
oratory (ORNL) mengeluarkan hasil 
penelitian mereka, yang melan-
jutkan penelitian JAERI [7]. Serat 
polietilen yang di-coating dengan 
amidoksin digunakan untuk mengi-
kat senyawa uranium dioksida yang 
terlarut dalam air laut. Serat terse-
but direndam selama sebulan, lalu 
ditarik kembali ke permukaan un-
tuk diolah menggunakan perlakuan 
asam. Perlakuan ini memisahkan 

Menjadikan Energi Nuklir “Terbarukan” 
Metode Ekstraksi Uranium Dari Air Laut

uranium dengan cukup cepat 
untuk menurunkan konsen-
trasinya dalam air laut, karena 
suplainya akan terus menerus 
terbarukan! [6]
 Ide untuk mengekstrak 
uranium dari air laut sudah 
ada beberapa saat setelah 
Perang Dunia II. Namun, saat 
itu, menambang uranium di 
daratan masih dianggap lebih 
praktis dan murah [1]. Saat ini-
pun, kendala terbesar dalam 

ENERgI
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uranium dalam bentuk uranium kompleks dan 
meregenerasi serat sehingga bisa digunakan 
berulang kali. Pengujian PNNL kala itu menunjuk-
kan bahwa mereka mampu mengekstrak 6 gram 
uranium per kg adsorben setelah direndam 50 
hari dalam air laut,
 Penelitian PNNL terbaru menunjukkan ha-
sil yang lebih menjanjikan lagi. Material adsorben 
berupa serat akrilik ini dikembangkan oleh peru-
sahaan energi bersih LCW Supercritical Technolo-
gies dan didukung oleh PNNL. Ujicoba yang di-
lakukan PNNL menghasilkan yield setara dengan 
serat polietilen yang dikembangkan sebelumnya, 
berkisar 5 gram uranium per kg adsorben setelah 
direndam sebulan [8]. Serat akrilik ini lebih murah 
dan lebih durable, sehingga diproyeksikan biaya 
ekstraksinya bisa setara dengan biaya penamban-
gan uranium di darat.
 Chien Wai, presiden LCW, juga men-
gatakan bahwa limbah serat benang ini berpo-
tensi pula untuk digunakan dalam pembersihan 
air laut serta untuk mengekstrak logam lain, 
misalnya Vanadium [8].
 LCW berniat untuk mengajukan penda-
naan tambahan untuk menguji performa serat 
akriliknya di Teluk Meksiko, dipimpin oleh PNNL. 
Material serat akrilik ini bekerja lebih baik di air 
hangat, sehingga laju ekstraksinya bisa ditingkat-

kan hingga 3-5 kali lipat di perairan utara Amerika 
Serikat yang relatif dingin. Hal ini dapat mening-
katkan keekonomiannya lebih jauh [8].
 Bahan bakar nuklir merupakan komponen 
pembiayaan paling rendah dalam PLTN, sehingga 
sekalipun harga uranium 10x lebih mahal dari 
harga saat ini, dampaknya terhadap harga listrik 
tidak begitu signifikan. Khususnya di reaktor 
maju. Namun, kunci paling penting dari peneli-
tian ini adalah menjadikan uranium benar-benar 
“terbarukan”, dengan suplai yang melimpah di 
lautan dan terus menerus diperbarui dari batuan 
di kerak bumi. Ketika ekstraksi uranium dari air 
laut sudah benar-benar komersial, maka secara 
praktis energi nuklir pun benar-benar “terbaru-
kan”, cukup untuk memenuhi kebutuhan energi 
umat manusia hingga bumi ditelan matahari di 
akhir hayatnya.
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 Material berbasis karbon beru-
kuran nano yang memiliki karakteristik 
luar biasa selain graphene adalah carbon 
nanotube (CNT). CNT merupakan material 
nano karbon berbentuk silinder/tabung. 
CNT memiliki karakteristik yang tidak 
kalah mengagumkan seperti graphene. 
Kekuatan Tarik CNT sebesar 11 – 63 GPa 
dan modulus young sebesar 270 – 950 
GPa[1]. Tahanan CNT sangat kecil (0,34 – 1 
x 10-4 ohm.cm) yang menyebabkan 
konduktivitas listriknya tinggi. Nilai 
konduktivitas panas CNT lebih tinggi dari 
grafit pada temperatur ruang dengan 
nilai sebesar 3000 W/K[1]. CNT diaplika-
sikan pada berbagai bidang seperti ele-
ktroda pada unit penyimpanan energi, 
sensor, filler, membran dan lain-lain.
 CNT diklasifikasikan menjadi dua jenis 
berdasarkan jumlah dindingnya yaitu Single-
Walled Carbon Nanotubes (SWCNT) dan Multi-
Walled Carbon Nanotube (MWCNT). Struktur 
SWCNT memiliki diameter sekitar 1 – 2 nm[1]. 
Sedangkan MWCNT memiliki diameter sekitar 2 
– 50 nm dengan jarak antar dinding sebesar 0,36 
nm[1]. Panjang silinder CNT bergantung pada 
metode pembuatannya.

Metode Pembuatan CNT
 Ada 3 metode yang umum digunakan 
dalam pembuatan CNT yaitu Arc Discharge, Laser 
Ablation dan Chemical Vapour Deposition (CVD). 
Metode Arch Discharge dan Laser Ablation meng-
gunakan grafit sebagai bahan baku sedangkan 
metode CVD menggunakan hidrokarbon fosil[3]. 
Ketiga metode tersebut dapat menghasilkan CNT 
lebih dari 70%[3]. Biaya pembuatan CNT meng-
gunakan metode CVD lebih murah dibandingkan 
dengan kedua metode sebelumnya. Pada metode 
CVD, bahan baku yang digunakan adalah hidro-
karbon fosil yang dipanaskan hingga temperatur 
1000oC[3]. 

Produksi CNT Berbahan Baku CO2

 Pada bulan Mei 2018, para peneliti dari 
Vanderbilt University melakukan terobosan baru 
dalam pembuatan CNT dengan memanfaatkan 
gas karbondioksida (CO2) sebagai bahan baku[4]. 
Teknologi yang digunakan untuk mengubah CO2 
menjadi CNT adalah elektrolisis. Desain elektrolisis 
yang digunakan berbentuk silinder. Teknologi elek-
trolisis membutuhkan anoda, katoda dan elektrolit.
 Anoda yang digunakan adalah nikel yang 
dilapisi Al2O3 untuk mencegah korosi karena pada 
anoda akan terbentuk gas oksigen (O2). Katoda 
yang digunakan adalah stainless steel 316 yang 
dilapisi katalis Fe untuk menghasilkan deposit 
karbon yang berupa CNT[4]. Pada penelitian ini, 
ketebalan katalis Fe divariasikan untuk melihat 
pengaruh ketebalan katalis terhadap diameter CNT 
yang terbentuk. Elektrolit yang digunakan adalah 
lelehan Li2O yang akan bereaksi dengan CO2 
membentuk lelehan litium karbonat (Li2CO3)[4]. 
Li2CO3 akan terdekomposisi menjadi O2 di anoda 
dan deposit karbon (CNT) di katoda sehingga akan 
kembali menghasilkan Li2O yang dapat digunakan 
kembali[4]. Temperatur operasi elektrolisis adalah 
750oC dengan rapat arus 100 mA/cm2 (luas elek-
troda 2,5 cm2) dan tegangan ~ 2 V[4].  Al2O3 juga 
digunakan sebagai insulator reaktor elektrolisis.   Struktur (a) SWCNT (b) MWCNT[2]

Oleh: Fauzi Yusupandi

Terobosan Baru: Memproduksi Carbon Nanotube 
(CNT) dari Karbon Dioksida (CO2)
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 Proses pembentukan CNT berbahan 
baku CO2 menggunakan teknologi elektrolisis 
ditunjukkan oleh gambar berikut.

(a) Rancangan elektrolisis CO2 menjadi CNT (b) Proses pertum-
buhan CNT pada variasi ketebalan katalis Fe (c) katoda yang 
dilapisi katalis Fe sebelum proses elektrolisis (d) Pembentukan 
CNT pada permukaan katoda[4]

 CNT yang terbentuk dilepaskan dari 
katoda menggunakan bath sonication di dalam 
air selama satu jam. Proses pemurnian CNT 
dari karbonat dilakukan dengan mencuci CNT 
menggunakan HCl 2 M dan disentrifugasi[4]. 
Tahap terakhir proses pemurnian adalah diker-
ingkan di dalam oven pada temperatur 60oC 
selama satu malam[4]. Setelah proses penger-
ingan, CNT siap untuk digunakan dan diaplika-
sikan pada berbagai bidang. Yield yang dihasil-
kan pada metode ini lebih tinggi dari metode 
CVD. Metode CVD dibatasi oleh laju dekompo-
sisi hidrokarbon pada permukaan katalis[4].

Analisis Ekonomi
 Biaya produksi CNT paling murah saat 
ini berkisar $100 – 200/kg (untuk MWCNT)[4]. 
Teknologi elektrolisis dengan menjadikan CO2 
sebagai bahan baku dapat menurunkan biaya 
produksi CNT. Para peneliti dari Vanderbilt Uni-
versity telah melakukan analisis ekonomi den-
gan dasar-dasar perhitungan sebagai berikut : 
overpontential 0,8 V, temperatur operasi 750oC, 

rapat arus 100 mA/cm2, jarak antar elektroda 1 
cm dan insulasi Al2O3 sepanjang 1 m[4]. Daya 
yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 kg 
CNT adalah ~ 418 kWh/kg dengan biaya listrik 
$0,12/kWh sehingga total biaya produksi yang 
dibutuhkan untuk memproduksi 1 kg CNT 
adalah $50/kg[4]. Biaya produksi CNT menggu-
nakan teknologi elektrolisis berbahan baku CO2 
2 kali lebih murah dari metode-metode sebe-
lumnya (untuk MWCNT)[4]. Selain itu, biaya 
diatas masih bisa dikurangi dengan menggu-
nakan material insulator yang lebih baik seperti 
ZrO2. Ada beberapa strategi untuk menurunkan 
biaya produksi CNT menggunakan teknologi 
elektrolisis diantaranya thermal management, 
menurunkan overpotential dan desain katalis 
yang juga dapat meningkatkan yield CNT[4].
 Pint, salah satu peneliti dari Vanderbilt 
University, mengatakan bahwa mereka telah 
berhasil mengubah CO2 menjadi material CNT 
menggunakan teknologi elektrolisis dengan 
biaya produksi yang lebih murah serta produk 
samping berupa gas O2[5]. CNT yang mereka 
buat masih memiliki diameter yang besar 
(MWCNT). Teknologi tersebut mendorong Pint 
dan Douglas mendirikan SkyNano LLC, sebuah 
perusahaan yang fokus pada pengembangan 
dan komersialisasi produk CNT dari CO2[5]. 
Pint menambahkan bahwa apa yang mereka 
pelajari akan menuntun pada penemuan-pene-
muan material berharga lainnya seperti SWCNT 
dan berlian yang dapat diproduksi dari CO2 di 
udara dengan menggunakan teknologi yang 
mereka kembangkan[5]. 
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Oleh: Katarina

Gen yang 
Memicu 
Rasa 
Kesepian

 Penyebab munculnya rasa kesepian 
sangat beragam dan tergantung pada setiap in-
dividu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 
Richard dkk., (2017) menggunakan data yang 
diperoleh dari Swiss Health Survey (SHS) mel-
aporkan bahwa penyebab kesepian berkaitan 
dengan sosiodemografi, kesehatan mental dan 
fisik yang buruk, gaya hidup yang tidak sehat, 
dan usia (gender tidak berpengaruh). Kesepian 
lebih sering muncul pada usia >75 tahun dan 
puncaknya pada rentang 30-60 tahun. Partisi-
pan yang merasakan kesepian cenderung lebih 
mudah terserang penyakit kronis seperti hip-
erkolesterolemia, diabetes, dan depresi berat. 
Selain itu, rasa kesepian berkaitan dengan gaya 
hidup yang tidak sehat seperti merokok, tidak 
pernah berolahraga, serta tidak mengkonsumsi 
sayuran dan buah[1].
 Sekitar satu dari empat orang dengan 
usia >65 tahun di Inggris mengalami rasa kes-
epian[2]. Penyebab kesepian yang telah banyak 
diketahui oleh masyarakat luas adalah karena 
faktor diluar individu atau eksternal. Namun, 
faktor internal penyebab kesepian masih belum 
diketahui secara pasti. Rasa kesepian cenderung 
memicu persepsi yang terganggu dan pola pikir 

pesimis sehingga menyebabkan depresi. Men-
jadi individu yang kesepian membuat seseorang 
menilai pertemanan atau suatu hubungan menjadi 
lebih negatif dan akhirnya memicu rasa terasing-
kan dari interaksi lingkungan sekitar. Para ilmuwan 
menilai bahwa respon negatif tersebut datang dari 
genetik yang dapat diwariskan[3].
 Untuk mengetahui bagaimana suatu sifat 
dapat diwariskan, kita perlu mengetahui apa itu 
gen dan regulasinya. Genetik merupakan ilmu 
yang mempelajari tentang keturunan,    khusus-
nya proses pewarisan gen tertentu dari orang tua 
kepada anaknya. Gen yang diturunkan tersebut 
dapat berupa tinggi badan, warna rambut, warna 
kulit, dan warna bola mata[4]. Tubuh manusia ter-
susun dari triliunan sel. Setiap sel memiliki jumlah 
organela (subunit terspesialisasi dalam sel, contoh: 
mitokondria) yang berbeda dan berperan penting 
dalam menjalankan fungsi sel, seperti membuang 
sisa limbah atau memproduksi energi. Nukleus 
merupakan organela terpenting dan di dalamnya 
terkandung DNA (deoxyribonucleic acid) yang ter-
susun dengan bentuk seperti huruf X, yang disebut 
kromosom. Kromosom merupakan kumpulan dari 
untaian DNA yang mengikat protein histon, un-
taian tersebut disebut nukleosom. DNA merupakan 

Perasaan kesepian merupakan perasaan yang wajar dialami oleh setiap manusia di seluruh 
dunia dan tidak dibatasi oleh umur tertentu. Perasaan kesepian bukan sekadar masalah 

kesehatan mental, namun keduanya (kesepian dan kesehatan mental) sangat berkaitan erat. 
Memiliki masalah kesehatan mental dapat meningkatkan perasaan kesepian dan perasaan 

kesepian dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental. 

SAINS
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molekul yang tersusun atas nukleotida dengan 
bentuk seperti dua rantai yang meliuk-liuk. Nuk-
leotida tersusun atas basa, gula, dan fosfat. Ter-
dapat dua jenis basa, yaitu basa purin dan pir-
imidin. Basa purin berupa adenin (A) dan guanin 
(G). Sedangkan basa pirimidin berupa timin (T) 
dan sitosin (C). Basa adenin berpasangan dengan 
timin, dan basa guanin berpasangan dengan sit-
osin. Basa yang saling berpasangan dihubungkan 
oleh suatu ikatan yang bernama ikatan hidrogen. 
Susunan basa tersebut merupakan informasi 
dasar yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan 
perkembangan di seluruh bagian tubuh. Hanya 
sebagian kecil nukleotida yang membawa in-
formasi genetik[5]. Tubuh manusia memiliki 23 
pasang kromosom di dalam nukleus. Satu pasang 
diantaranya bertanggung jawab dalam pewari-
san jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Pada 
laki-laki, terdapat satu pasang kromosom seks XY. 
Sedangkan perempuan memiliki kromosom seks 
XX[6].

Bentuk sel, kromosom, dan DNA[5]

 Untuk mengidentifikasi gen (segmen atau 
bagian dari molekul DNA) yang berperan dalam 
menimbulkan kesepian, salah satu pendekatan 
yang dapat digunakan adalah GWAS (Genome 
Wide Association Studies). GWAS merupakan 
pendekatan yang mengecek secara cepat adanya 
penanda atau marker dalam satu set DNA atau 
genom (kandungan total DNA dalam sel) yang 
dapat menimbulkan suatu penyakit. Marker yang 
ditemukan akan digunakan sebagai informasi

Perbedaan kromosom laki-laki dan perempuan[7]

 Struktur nukleotida yang terdiri atas basa, gula, dan fosfat[9] 

untuk mengembangkan pengobatan yang lebih 
baik dalam mendeteksi, menyembuhkan, dan 
mencegah penyakit. Studi tersebut sangat ber-
guna dalam menemukan variasi genetik yang 
berkontribusi dalam penyakit kompleks seperti 
asma, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan kes-
ehatan mental[8].
 GWAS dilakukan oleh para peneliti den-
gan membagi peserta ke dalam dua kelompok, 
yaitu kelompok peserta yang penyakitnya sedang 
diteliti (kelompok 1) dan kelompok peserta tanpa 
penyakit (kelompok 2). Peneliti akan memperoleh 
DNA dari setiap peserta, biasanya dengan men-
gambil sampel darah atau mengambil sel epitel 
bukal (di antara gusi dan pipi) dengan cotton 
swab. Setiap set DNA perserta atau genom akan
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Ilustrasi Genome Wide Association Studies[10]

dimurnikan dari sel darah atau sel yang tidak 
dibutuhkan, lalu ditempatkan pada chip tipis 
dan dilakukan scan secara otomatis menggu-
nakan mesin laboratorium. Mesin tersebut akan 
melakukan pengecekan genom peserta secara 
cepat untuk menemukan marker dari variasi 
genetik yang disebut single nucleotide poly-
morphisms (SNPs, dibaca: snips). Ketika variasi 
genetik yang telah ditemukan lebih banyak 
pada kelompok 1 dibandingkan kelompok 2, 
variasi tersebut dikatakan dapat berkaitan den-
gan penyakit. Variasi genetik terkait penyakit 
itu sendiri dapat tidak menyebabkan penyakit 
secara langsung, melainkan hanya memberi-
kan label terhadap variasi genetik yang dapat 
menjadi penyakit utamanya. Karena itu, peneliti 
akan menambahkan langkah yang lebih spe-
sifik seperti sekuensing (proses penentuan 
urutan basa nukleotida pada molekul DNA) 
pasangan basa DNA pada daerah genom untuk 
mengidentifikasi letak gen secara tepat yang 
dapat menyebabkan penyakit[8].

  Penelitian 
terbaru dari Day 
dkk., (2018) yang 
melakukan elusidasi 
(penentuan struktur 
suatu senyawa) gen 
dari perilaku isolasi 
(mengurung diri) dan 
interaksi sosial mel-
aporkan terdapat 
delapan gen yang 
bertanggungjawab 
terhadap munculnya 
rasa kesepian, yaitu 
gen GPX1, C1QTNF4, 
C17orf58, MTCH2, 
BPTF, RP11-159N 
11.4, CRHR1-IT1, 
dan PLEKHM1. Selain 
menyebabkan tim-
bulnya rasa kesepian, 

gen tersebut juga memiliki regulasi yang spesifik 
terhadap fungsi sel lainnya serta betanggung-
jawab terhadap munculnya suatu penyakit. BPTF 
mengkode proses transkripsi (penyalinan basa-ba-
sa pada DNA menjadi molekul RNA) yang sangat 
banyak ditemukan pada otak janin dan berperan 
dalam penyakit neurodegeneratif (penyakit yang 
disebabkan oleh penurunan fungsi otak pada 
usia lanjut). GPX1 dan MTCH2 berimplikasi pada 
jalur metabolisme, termasuk mengatur fungsi 
mitokondria[11]. C1QTNF4 bertanggungjawab 
dalam mengkode protein yang memicu aktivitas 
NFκB sehingga terjadilah proses transkripsi[12]. 
C17orf58 akan memberikan respon terhadap 
antagonis TNF (senyawa yang bekerja mengham-
bat tumor necrosis factor atau faktor penyebab 
inflamasi)[13]. CRHR1-IT1 dapat meningkatkan 
resiko munculnya penyakit Alzheimer dan Parkin-
son (penyakit yang ditandai dengan penurunan 
daya ingat, kemampuan berpikir, berbicara, dan 
perubahan perilaku pada usia lanjut)[14]. Serta 
gen PLEKHM1 yang berperan dalam resorpsi tu-
lang dan sebagai transport protein dalam vesikel. 
Mutasi pada gen ini akan menyebabkan osteopo-
rosis[15].
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Jumlah publikasi ilmiah di Indonesia 
semakin baik. Per April 2018, jumlah 
publikasi ilmiah Indonesia  berada di 
peringkat dua dan berhasil menggeser 
Singapura. Prestasi ini harus dipertah-
ankan dan semoga juga berbanding 
lurus dengan kualitasnya.

Penyampaian materi oleh 
Bimastyaji Surya Ramadan, ST. MT.

Assalamualaikum Wr Wb.
 Artikel ilmiah memiliki ciri khas utama 
yaitu adanya proses peer-review / penilaian 
sejawat / penilaian oleh para ahli di bidang 
tertentu. Selain itu, pengambilan informasi, 
diskusi, dan penulisannya mengambil refer-
ensi dari artikel-artikel ilmiah yang bisa diper-
tanggungjawabkan kebenarannya. Beberapa 
artikel yang diketahui adalah makalah riset, 

short communication, artikel review dan masih 
banyak lagi. Pembagiannya bisa dilihat pada gam-
bar 1.

Perbedaan beberapa jenis publikasi ilmiah itu 
adalah:
 Pada kemudahan aksesnya, dan
Kedalaman materi yang dibahas.
Secondary literature merupakan kumpulan / kesim-
pulan suatu topik penelitian tertentu dari primary 
literature. Tertiary literature merupakan literatur 
terakhir yang lebih menekankan pada ketenaran 
dan kurang saintifik jika dibanding jenis lainnya. 
Grey literature adalah jenis publikasi yang memiliki 
akses terbatas.
 Selain itu dikenal beberapa jenis lainnya 
seperti prosiding, pre-print, magazine, dan data in 
brief. Sering saya mendengar kesalahan persepsi 
dimana publish paper adalah publish jurnal, pada-
hal jurnal adalah kumpulan dari paper-paper untuk 
topik yang serupa.

Warstek masuk ke dalam tertiary literature 
 Saya sendiri pernah beberapa kali menulis 
artikel review (4 artikel) dan artikel riset (3 artikel). 
Kebanyakan saya publish lewat konferensi dimana 
terdapat konferensi-konferensi yang menawarkan 
future publication-nya di sebuah jurnal terma-
suk Journal of Environmental Management yang 
tercantum di poster. Tujuan saya melakukan review 
adalah untuk belajar, sekaligus belajar untuk thesis 
(waktu itu) sehingga saya memiliki wawasan yang 
luas ketika sidang nantinya. Review paper sering 
digunakan seseorang untuk menangkap informasi 
secara cepat sebelum membaca artikel riset. Beber-
apa konferensi saya ikuti juga dengan tujuan untuk 
belajar dan menambah wawasan. Semoga apa 
yang saya lakukan ini juga dilakukan oleh rekan-
rekan semua.
 Publikasi memiliki beberapa tahapan, dima-
na yang pertama adalah persiapan data. Kemudian 
data tersebut menentukan dimana kira-kira pub-
likasi yang tepat. Setelahnya, baca dengan seksama 
aturan penulisan dan mulai menulis. 

Gambar 1. Jenis-jenis Publikasi Ilmiah [Bimastyaji, 2018]

“Tips dan Trik Publikasi Ilmiah di Jurnal Ber-impact Tinggi”

TIPS DAN TRIK
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Gambar 2. Publikasi Ilmiah Pemateri [Bimastyaji, 2018]

 Kesan pertama (judul dan abstrak) sangat 
penting untuk menjadikan artikel diterima. Setelah 
itu ada proses peer-review dan pengembalian 
manuskrip ke penulis. Penulis wajib menanggapi 
semua komentar reviewer dengan santun, baik dan 
lengkap. Jika ada revisi, maka perlu adanya literasi 
hingga artikel siap untuk diterbitkan.
 Conference / seminar ilmiah digunakan un-
tuk menjangkau lebih banyak masukan dan kolab-
orasi. Beberapa konferensi dapat mengusahakan 
publikasi di Jurnal ada pula yang potensi publikasi 
di Prosiding. Pilihan prosiding maupun jurnal  ini 
tergantung dari masing-masing individu. Dalam 
dunia akademis, penerbitan artikel ilmiah di Prosid-
ing memiliki nilai Kum yang lebih kecil daripada di 
jurnal. 

Gambar 3. Proses Publikasi [Bimastyaji, 2018]

Hati-hati dengan Jurnal / prosiding abal-abal / 
predatory journal. Cek disini sebelum melakukan 
submission: https://predatoryjournals.com/jour-
nals/.
 Proses dari submit – publikasi bisa me-
makan waktu paling cepat 3 bulan sampai 1 
tahun tergantung proses review. Untuk early pub-
lication hasil riset, bisa menggunakan pre-print 
server. Menurut saya, menulis tidak memerlukan 
persiapan yang matang. Asalkan ada niat, pasti 
ada jalan. Langsung eksekusi supaya tahu harus 
bertindak seperti apa.
 Jika dalam bentuk Review, maka per-
siapkan literatur yang mendukung diskusi yang 
mendalam (>70 lebih baik). Jika dalam bentuk 
research paper, maka harus dipersiapkan data-
data berupa tabel/ gambar/ grafik yang jelas (>30 
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“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-
Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang 
tidak khusyu’, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan 
dari doa yang tidak dikabulkan”(HR. Muslim).
Wassalamualaikum wr. wb.

Sesi Tanya Jawab (Q&A)
Niken

Q. : Hal apa yang pertama kali harus disiapkan 
dalam hal publikasi selain jurnal, tips dan trik apa 
serta jurnal seperti apa yang nantinya bisa terindeks 
dan terpublish?
A. : Banyak membaca tentang topik yang sesuai 
dengan minat mbak niken.. ^^ untuk berlatih, bisa 
coba publish di warstek hehehe. kalau tips dan 
trik-nya supaya artikelnya bisa masuk ke jurnal yang 
terindeks itu ya banyak relasi, terutama yang mema-
hami soal bidang mbak niken. Atau coba tulis dulu 
artikelnya, nanti dilempar ke orang-orang terdekat 
dan kolaborasi.

Ahmad ikhwan
Q.1 Bagaimana contoh prosiding abal-abal yang 
dimaksud?
A.1 Terima kasih mas ahmad, ada beberapa penye-
lenggara yang hanya mengejar keuntungan. Dalam 
hal ini, mereka tidak menggunakan proses peer-re-
view yang benar. Ciri nya proses review yang cen-
derung sangat cepat, bisa jadi cuma 1 hari. Bahkan 
ada sekelompok orang yang memiliki pandangan 
negatif terhadap dunia publikasi akademis terkait 
hal ini. Menurut saya pribadi, khusus untuk konfer-
ensi, ikut yang penyelenggaranya adalah universitas 
atau institut, itu lebih aman. Kalau yang menyeleng-
garakan swasta, patut dipertanyakan.
Q.2 Mengapa dalam penulisan artikel hal pertama 
yang  dilakukan adalah mengumpulkan data?. Dan 
mengapa bukan penulisan metode terlebih dahulu 
yang kita kerjakan?
A.2 Sebenarnya ini bisa berjalan beriringan mas ah-
mad, disitu saya mengambil referensi dari website 
elsevier. Kalau saya pribadi ya mas, saya kumpulkan 
data dulu, baru setelah itu sambil jalan menuliskan 
metodenya. Ini yang saya maksud bukan membuat 
proposal penelitian ya, tetapi menulis artikel ilmiah. 
Anyway, kembali lagi itu tergantung dari mas ah-
mad nyaman nya seperti apa .

literatur lebih baik). Perlu juga identifikasi 2-3 
penemuan penting dari penelitianmu. Fokus 
pada kebaruan (novelty) dan originalitas.
 Gunakan bahasa yang baik dan benar, 
dan berkolaborasilah karena itu penting!. Ajak 
beberapa penulis dari berbagai bidang ilmu 
untuk ikut menjadi penulis atau reviewer agar 
penyajian artikel lebih sempurna.
 Langkah-langkah dalam menulis artikel 
ilmiah bisa dilihat dari gambar di bawah ini. 
Biasanya, penulisan artikel dimulai dari men-
gumpulkan data, membuat ilustrasi dalam 
bentuk gambar maupun tabel kemudian baru 
menuliskan metodenya. Kemudian ditulis 
bagaimana hasilnya dan didiskusikan secara 
saintifik. Setelah itu ditarik sebuah kesimpulan. 
Pendahuluan / latar belakang ditulis setelahnya. 
Pendahuluan berisi tentang pengembangan, 
originalitas dan kebaruan. Setelahnya, baru 
dibuat abstrak, judul, keywords beserta high-
lights untuk mempertegas identitas artikel yang 
dibuat. Penulisan referensi dilakukan secara 
manual, untuk menghindari adanya typo dan 
kesalahan format penulisan.

 Dari diskusi ini ada beberapa saran yang 
ingin saya sampaikan yaitu:
1. Buat beberapa akun seperti Researchgate, Or-
cid, Google scholar dan Linkedin untuk mening-
katkan kredibilitas;
2. Kalau belum punya data penelitian, buat re-
view paper dulu (secondary literature);
3. Jangan pernah berhenti mencoba, meskipun 
ditolak editor berkali-kali. Dibuat sistem ber-
jenjang dari jurnal yang berkualitas tinggi ke 
rendah;
4. Berkolaborasi dengan peneliti-peneliti yang 
sudah pernah publikasi akan mempermudah 
proses penulisan; dan
5. Niatkan untuk beribadah, berbagi ilmu, dan 
belajar. Learning by doing / practicing, dan jan-
gan lupa untuk berdoa.

 Akhir kata, apabila ada kekurangan saya 
mohon maaf dan bila ingin berdiskusi lebih 
lanjut, mau menuangkan uneg-uneg nya diper-
silahkan. Terima kasih
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Adri
Q.1 Apakah Jurnal Review dapat di-publish ketika 
kita belum banyak (expert) di bidang yang kita 
review?
A.1 Terima kasih mas adri… Kalau mas melihat 
profil google scholar saya, pertanyaan ini lang-
sung terjawab, hehehe, saya bahkan ketika publish 
di JEMA, belum punya record penelitian serupa, 
jadi jawabannya tidak harus. Yang penting adalah 
apa yang kamu submit mas adri. Kalau itu sesuai 
kebutuhan reviewer, inshaaAllah bisa.
Q.2 Apa yang menentukan seseorang dapat 
mem-publish paper nya di jurnal yang bereputasi 
dengan yang kurang bereputasi?, dan apa indika-
tornya kak?
A.2 Saat ini, indikator bereputasi atau tidak itu bisa 
dilihat dari scopus (meskipun ada banyak juga 
orang yang tidak setuju dengan ini). Ketika mas 
cek scopus.com, mas bisa download excel yang 
isinya tentang pemeringkatan jurnal-jurnal. Kalau 
di Indonesia, reputable atau tidak ini bisa dilihat 
dari sinta (sains and technology index, kalau gak 
salah) hehe. Kalau suatu jurnal sudah masuk sinta 
atau scopus, jelas itu dianggap bereputasi.
Q. 3 Mohon pencerahan, mas. Ada asumsi bahwa 
jurnal review itu dilakukan jika kita diundang, atau 
mungkin invited author mas yang mampu publish 
disitu, dan biasanya expert di bidangnya ditandai 
dengan beberapa jurnal yang berkorelasi dengan 
paper-nya. Apakah ada tips and trik kataegori jur-
nal yg bisa non-expert untuk publish mas?, karena 
ada beda Jurnal Review dengan Meringkas Jurnal 
begitu katanya, Mas.
A.3 Hehe, iya mas. Saya kemarin dapat komen sep-
erti ini persis. “Review” itu bukan berarti mering-
kas, tapi mendiskusikan suatu topik tertentu dan 
menemukan arti dari suatu fenomena. Nah, itu 
tergantung isi dari artikel review Mas Adri. Kalau 
Mas Adri cuma meringkas saja jelas pasti langsung 
tertolak. Saya rasa beberapa reviewer dan editor 
jurnal bereputasi itu fair, mas. Tidak memandang 
siapa yang membuat, tetapi apa yang dibuat. Saya 
berkali-kali disebut PhD (padahal masih MT, haha) 
dan mereka pun memahami. Yang jadi soal bukan 
background mas, tetapi apa yang mas submit. 
Ketika submit pun reviewer tidak melihat status 
mas saat itu, yang dilihat adalah yang mas buat, 

bagaimana cara membuat discussion yang baik? 
itu dengan cara membandingkan berbagai macam 
temuan, misal gini: artikel A menyatakan pH suatu 
larutan 7, artikel B menyatakan pH suatu larutan 
8artikel C menyatakan pH larutan 7
Mengapa ini terjadi?, bagaimana bisa terjadi?, 
kondisi itu dijelaskan sampai pada suatu kesimpu-
lan bahwa kondisi X akan mempengaruhi pH laru-
tan.
Q.4: Terimakasih jawabannya, kak, karena saya pu-
nya pengalaman mereka minta minimal beberapa 
paper kita yang mendukung untuk tulisan review 
kita sehingga mereka approve bahwa kita berkom-
petensi untuk menulis jurnal review. Tapi mungkin 
beda jurnal beda ketentuan kali ya, kak. But, terima 
kasih atas jawabannya, kak.
A.4: Untuk jurnal-jurnal dengan reputasi yang baik, 
saya rasa semua akan berpikir hal yang sama mas. 
Iya mas, sebenarnya untung-untungan dapet editor 
yang baik juga sih. Pengalaman saya submit di 2 
jurnal, tidak ada yang mempermasalahkan soal itu. 
Tetapi, untuk ngakalin, bisa menggaet / kolaborasi 
dengan pembimbing atau orang-orang yang sudah 
banyak publish. Jangan menyerah, mas, hahaha.

Dadang Aryanda
Q. 1 Saya sedang menulis paper tapi menggunakan 
data dari penelitian orang lain. Dari paper lain dan 
skripsi. Apakah bisa saya gunakan?
A.1  Wah, mas dadang, Terimakasih. Bisa banget, 
mas. Etikanya sih mas harus bilang ke orangnya, 
tidak asal ambil. Tetapi saat ini ada namanya reuse 
data, pernah dengar?, jadi memang ada sekelom-
pok orang yang dengan sukarela memberikan dat-
anya untuk dianalisis. Ini bisa dicari di datacite.org 
dan zenodo kalau saya gak salah ingat. Kalau kasus-
nya data ini sudah pernah dipublikasi, tergantung 
juga datanya seperti apa. kalau cuma data sekunder 
mungkin masih ditoleransi.
Q.2  Apakah pemilihan judul mempengaruhi diteri-
ma tidaknya tulisan kita?
A.2 Sangat berpengaruh mas, karena judul seperti 
click bait ya, tapi harus yang ilmiah, jangan terlalu 
panjang, tapi juga jangan terlalu pendek.
Q.3 Apakah background penulis kedua dan ketiga 
bisa mempengaruhi diterima tidaknya tulisan kita?
A.3 Seperti pertanyaan mas Adri, menurut saya 
tergantung isi tulisan dulu, mas. Tapi kalau ketemu 
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editor yang agak rese, mungkin jadi agak repot. 
Nah peran penulis kedua dan ketiga disini bisa 
lebih banyak sebagai pemerkuat argumen. Atau 
penulis kedua dan ketiga yang berpengalaman 
itu digunakan sebagai corresponding author-
nya.

Zynopsicha
Q. Bagaimana tips memilih jurnal yang tepat 
untuk submit paper? Apakah hanya bisa dengan 
mengikuti paper-paper sejenis paper saya yg 
sudah dipublish di jurnal tertentu?
A. Caranya:
– Dengan melihat referensi yang banyak kita 
pakai. Seperti saya waktu publish di JEMA, 
kebanyakan referensi dari Journal of Hazardous 
Material, 
– Bisa dengan melihat paper2 sejenis;
– Cek di scopus dan sinta, mana jurnal yang 
bereputasi mana yang tidak.
Biasanya ada Call for Paper juga di jurnal-jurnal 
Indonesia, disitukan bisa kelihatan, topik yang 
mau kita submit masuk atau tidak.

Citra
Q.1 Bagaimana menjawab hasil peer-review 
yang agak “negatif” ?;
A.1 Saya kasih contoh gambarnya ya… sebentar 
saya carikan
Q.2 Boleh dibagi Mas kebanyakan tantangan 
dalam peer-review spesifik di metode apa?
A.2 Kalau orang Indonesia, kendala utama di 
BAHASA! Padahal saya sudah pakai jasa proof-
reader sworn translator, tetap masih ada typo, eh 
maksudnya tantangan dalam peer-review itu kita 
sebagai peer-review atau bagaimana?

Aristiany
Q.1 Kak, kok ada jurnal yang palsu tapi dia bisa 
terbit?. Pernah dengar kalau jurnal asli itu harus 
ada ISBN gitu, dll?. Jurnal yang sudah terbit ‘kan 
banyak, gimana caranya kita tahu kalau peneli-
tian kita itu ‘baru’ (belum pernah ada penelitian 
tersebut sebelumnya).
A.2 Kak aristiany, pernah cek prosedur 
mendapatkan ISBN?, sejauh yang saya tahu 
sangat mudah, lho. Bisa online juga. Itu kasus di 
Indonesia, ya. Kalau kasus di luar negeri, jurnal 
abal-abal itu sangat banyak bertebaran, teru-
tama dari negara timur tengah, hehe. Artikel 

maksudnya, ya? dengan kepo maksimal sih kak, 
hehe. Pertama cek nya ya dengan menuliskan 
judul penelitian kita di Google, itu paling mudah, 
kemudian cek di Science direct atau Pubmed 
atau yang lainnya, kalau dengan kata kunci yang 
sama tidak lagi ditemukan artikel serupa, ya be-
rarti penelitian kakak bisa dibilang cukup baru. 
Apalagi beda negara, beda aturan.

Ricka
Q. Apakah tugas akhir sarjana (skripsi) yang su-
dah dipublikasi di salah satu prosiding Nasional, 
bisa didaftarkan untuk dipublikasi Internasional?
A. Apakah semua data digunakan dalam prosid-
ing itu?, kalau iya, berarti tidak bisa. Tapi kalau 
belum berarti masih memungkinkan, haha, 
sudah tuh.

Deny
Q. Apakah beda langkah penulisan pembuatan 
proposal penelitian dengan penulisan artikel 
ilmiah?, bagaimana membuat paper yang bagus 
agar bisa diterima di jurnal yang terindeks sco-
pus, misal : IEEE. Apakah ada tips dan triknya?
A. Eh, kalau artikel ilmiah ‘kan sudah ada data-
data nya, mas deny. Hehe. Kalau proposal mah 
belum ada datanya. Selain seperti yang sudah 
saya share di PDF, dikuatkan di Judul dan Pen-
dahuluannya (novelty, originalitas, tujuan dan 
masalah). Karena kemarin waktu saya submit, 
isinya masih berantakan tapi karena judul dan 
pendahuluannya menarik jadi lolos, hahaha. Eh 
tadi yang daftar scopus, daftar saja pakai Gmail. 
Akun scopus saya gmail kok, haha. Tapi itu cuma 
bisa akses terbatas. Kalau mau yang tidak terba-
tas, pakai wifi kampus yang berlangganan saja.

Penutup
Publikasi artikel ilmiah itu tidak ada bayarannya, 
bahkan menjadi reviewer pun sama, gratis, bah-
kan kadang untuk mengunduh pun bayar. Tapi 
akan jadi kebahagiaan kalau kita bisa berbagi 
ilmu ke sesama. Mungkin diluruskan niatnya 
saja, ya. Supaya berkembang ilmu pengetahuan 
kita, berkembang juga Indonesia yang masih ka-
lah jumlah publikasinya dengan negara tetangga 
seperti Singapura dan Malaysia.

Keep Reading, Keep Writing, 
and Keep Sharing.
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 Siapa yang tidak mengenal makanan 
cepat saji satu ini? Pizza termasuk salah satu 
makanan favorit masyarakat Indonesia. Pizza 
identik dengan makanan sejenis roti bundar, pi-
pih yang dipanggang dalam oven dan biasanya 
dilumuri dengan saus tomat dan keju mozzarella. 
Taburan berbagai macam topping mulai dari 
daging, sayuran dan buah menambah citarasa 
makanan tradisional Italia ini.
 Nama pizza sendiri per-
tama dikenal pada tahun 997 M 
dalam bahasa latin “duodecim 
pizze” yang artinya “duabelas 
pizza” [1]. Walaupun setelah itu 
muncul berbagai berdebatan 
tentang asal kata pizza. Salah sa-
tunya adalah “pizzicare” bahasa 
italia kuno yang artinya “menj-
epit/mencomot”. Diberi nama 
tersebut karena mengacu pada 
proses pembuatan pizza yang 

diangkat dengan cepat dari oven bersuhu tinggi 
dengan bahan bakar kayu.
 Pizza khas Italia memang terkenal dengan 
cara memasaknya yang unik, yaitu menggunakan 
oven yang terbuat dari batu bata dengan bahan 
bakar kayu. Oven tradisional dengan lubang seten-
gah lingkaran (lihat gambar 1). Pizza yang siap 
dipanggang, dimasukkan ke dalam oven. 

Oleh: Septian Ulan DiniSAINS DISEKITAR KITA
Pizza Tungku: Pembakaran Pizza yang 

Sempurna dengan Fisika

Gambar 1. Pizzaiolo (pembuat 
pizza) sedang memanggang 

pizza di oven.

Gambar 2. Proses
 pemanggangan pizza. 
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Diletakkan tepat di samping 
kayu yang menyala (lihat gam-
bar 2). Pizza yang dipanggang 
dengan cara ini ternyata dapat 
matang secara sempurna.
 Seorang fisikawan Rusia 
yang tinggal di Roma telah men-
ganalisis proses dalam pemang-
gangan pizza. Dia menemukan 
jawaban mengapa oven tradis-
ional lebih unggul daripada oven 
elektrik: oven tradisional mem-
berikan kematangan sempurna 
pada pizza [2]. Matang sempur-
na maksudnya rotinya matang 
dan toppingnya tidak hangus. 
Walaupun dipanggang dengan 
suhu tinggi dalam waktu singkat.
 Peneliti lainnya yakni An-
drey Varlamov yang juga peneliti 
superkonduktor di Consiglio Na-
zionale della Ricerche (CRN) Italia 
juga turut berpartisipasi dalam 
riset pizza. Suatu hari dia memu-
lai percakapan dengan pizzaiolo 
(pembuat pizza) di kafe lokal 
mengenai suhu oven tradisional 
pemanggang pizza. Dia terinspi-
rasi untuk menganalisis aliran 
panas antara dasar oven dan 
adonan pizza.
 Selanjutnya, ia meminta 
bantuan Ilmuwan material 
Andreas Glatz dari Laborato-
rium Nasional Argonne AS, dan 
seorang antropolog makanan 
asal Italia, Sergio Grasso. Temuan 
mereka yang saat ini sedang 
menunggu peer-review di situs 
pra-cetak arXiv, mengungkap 
mengapa orang Italia bersikeras 
menggunakan oven berbahan 
bakar kayu pada kafe pizza mer-
eka.
 Pizzaiolo lokal mengung-
kapkan kepada Varlamov bahwa 
pematangan pizza yang sem-

purna dengan oven tradisional 
berlangsung selama 2 menit 
dengan suhu 330oC. Dengan 
cara ini dalam waktu satu 
jam pizzaiolo dapat melayani 
50-60 pembeli dengan asumsi 
satu kali pemanggangan dua 
pizza. Mereka pernah men-
coba untuk menaikkan suhu 
oven menjadi 390oC, ternyata 
pizza matang lebih cepat yaitu 
dalam waktu 50 detik. Hal ini 
tentu dapat menaikkan angka 
penjualan. Namun, kualitas 
pizza tidak sesempurna den-
gan suhu 330oC. Bagian bawah 
pizza agak hangus namun top-
pingnya kurang matang.
 Varlamov dan rekan-
rekannya menemukan bahwa 
kematangan sempurna antara 
roti dan topping dipengaruhi 
oleh perpindahan kalor. Kalor 
mengalir ke dasar roti pizza 
melalui proses konduksi dari 
batu bata di dasar oven. Se-
dangkan topping pizza dihan-
gatkan dengan cara radiasi 
termal dari api kayu yang me-
nyala tepat di samping pizza.

Gambar 3.Proses perpindahan kalor 
saat pemanggangan pizza [2].

Konduksi
 Konduksi adalah 
perpindahan kalor dari satu 
tempat ke tempat lain melalui 
benda. Tetapi selama kalor 
berpindah tidak ada bagian 

benda maupun atom atau molekul 
penyusun benda yang ikut ber-
pindah. Perpindahan kalor secara 
konduksi ditemukan di zat padat. 
Contohnya, ketika salah satu ujung 
besi dipanaskan maka ujung lain-
nya akan ikut panas. Ini diakibatkan 
adanya kalor yang berpindah dari 
ujung yang dipanaskan ke ujung 
yang dingin.
 Cepat perambatan kalor 
dalam zat padat berbeda untuk zat 
yang berbeda. Ada zat yang sangat 
mudah memindahkan kalor dan 
ada yang sangat sulit. Zat yang 
mudah memindahkan kalor con-
tohnya besi, tembaga, aluminium. 
Semua logam termasuk zat yang 
mudah memindahkan kalor. Zat 
semacam ini disebut juga konduk-
tor kalor. Contoh zat yang sulit 
menghantar kalor adalah kaca, 
karet, kayu, batu. Zat yang sulit 
menghantarkan kalor juga dise-
but isolator kalor. Konduktor kalor 
mudah memindahkan kalor karena 
adanya migrasi elektron penyu-
sun material dan getaran atom 
–atom zat padat di sekitar posisi 
setimbangnya. Sedangkan pada 
isolator kalor sulit menghantarkan 
kalor karena hanya terjadi getaran 
atom-atom zat padat di sekitar 
posisi setimbangnya.[3]
 Ukuran kemampuan zat 
menghantar kalor dikenal dengan 
konduktivitas termal. Laju konduksi 
kalor dalam bahan memenuhi 
persamaan Hukum Fourier (Fouier’s 
Law) yakni:

Keterangan:
q adalah kalor yang dirambatkan 
per detik (J/s)
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Tt adalah suhu satu ujung benda (suhu tinggi) (K)
Tr adalah suhu ujung benda yang lain (suhu ren-
dah) (K)
L adalah panjang benda (m)
A adalah luas penampang benda (m2)
k disebut konduktivitas panas (J/m s oC).

Gambar 4. Perpindahan kalor 
secara konduksi.

Tanda negatif  (-) diselip-
kan dalam hukum Fou-
rier yang menyatakan 
bahwa panas berpindah 
dari media temperatur 
tinggi ke media dengan 
temperatur lebih ren-
dah. Laju perpindahan 
panas konduksi pada 
suatu plat juga seband-
ing dengan beda tem-

perature di antara dua sisi plat dan luas perpin-
dahan panas tetapi berbanding terbalik dengan 
tebal plat.[4]
 Varlamov dan rekan-rekannya men-
ganalisis perpindahan panas secara konduksi 
dari panasnya oven ke bagian roti pizza meng-
gunakan persamaan dasar di atas. Hanya saja 
banyak variabel lain yang ikut diperhitungkan 
diantaranya, kapasitas panas per satuan massa 
(cp), kapasitas panas per satuan volume (ρсp) 
dan difusi termal (X=k/ρcp) atau seberapa cepat 
difusi panas terjadi pada material tersebut.
 Hingga diperoleh persamaan

dengan

dimana To adalah suhu akhir pizza saat matang 
sempurna setelah pemanggangan dengan suhu 
oven T1=330oC dan suhu mula-mula pizza T2= 
20oC.
 Menggunakan persamaan 2 dan 3, Var-
lamov, dkk. menghitung suhu akhir pizza jika 

dipanggang dengan oven tradisional berbahan 
bakar kayu dengan dasar oven batu bata hasilnya 
adalah 208oC.
 Varlamov kemudian mengulangi perhi-
tungan untuk oven listrik yang terbuat dari baja 
dan menemukan bahwa karena konduktivitas 
termal logam yang lebih tinggi dari batu bata 
maka suhu akhir pizza jika dipanggang dengan 
suhu 330oC adalah 300oC. “Suhu ini terlalu tinggi! 
Pizza ini akan berubah menjadi batu bara.” ung-
kap Varlomov dalam artikelnya.
 Untuk mencapai suhu akhir pizza yang 
sempurna, suhu oven listrik perlu dikurangi 
hingga 230oC. Masalahnya adalah bahwa suhu 
yang lebih rendah akan mengakibatkan kecilnya 
radiasi untuk memasak topping.

Radiasi
 Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa 
melalui medium. Panas tersebut dibawa oleh 
gelombang elektromagnetik. Setiap benda me-
mancarkan gelombang elektromagnetik. Energi 
gelombang yang dipancarkan makin besar jika 
suhu benda makin tinggi. Salah satu komponen 
gelombang yang dipancarkan tersebut adalah 
gelombang inframerah yang membawa sifat 
panas. Makin tinggi suhu benda maka makin 
banyak pula energi gelombang inframerah yang 
dipancarkan sehingga makin      panas benda 
tersebut terasa pada jarak tertentu.[3]
 Besarnya panas yang dipancarkan terse-
but tunduk pada apa yang disebut fisikawan 
sebagai hukum Stevan-Boltzman. Hukum yang 
menggambarkan hubungan antara jumlah 
energi yang dipancarkan per satuan luas sebuah 
benda hitam dalam satuan waktu berbanding 
lurus dengan pangkat empat suhu absolutnya. 
Secara matematis ditulis dengan persamaan ini

dengan
I  = Intensitas radiasi (J/m2)

 = 5.67 ∙ 10-8 (konstanta stevan-boltzman)
T = Temperatur (K)
 Dengan menganggap pizza merupakan 
benda hitam, didapatkan bahwa penurunan suhu 
100oC dalam suhu oven listrik akan mengurangi 
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radiasi hingga setengahnya. Ini berarti  akan 
membutuhkan waktu dua kali lipat untuk 
memasak topping dibandingkan dengan 
waktu yang dibutuhkan apabila memang-
gang menggunakan oven dengan bahan 
bakar kayu. Selain itu memanggang pizza 
dengan oven listrik akan mengurangi bau 
khas kayu yang digunakan dalam pemang-
gangan.
 Menarik bukan mempelajari fisika 
sambil membahas pizza! Bagaimana menu-
rutmu apabila konsep ini diterapkan juga 
untuk membandingkan menanak nasi 
dengan magicom dan memasak nasi secara 
tradisional dengan tungku?

Akankah berbeda rasa dan kepulenan nasi yang 
ditanak dengan tungku dan magicom? 

Referensi:
[1] www. Theflorentine.net/food-wine/2010/thats-
amore/ diakses pada tanggal 6 Juli 2018
[2] Varlamov, A. Glatz, A., & Grasso, S. (2018). The Phys-
ics of Baking Good Pizza. arXiv preprint. arXiv: 1806. 
08790.
[3] Abdullah, Mikrajuddin. (2018). Fisika Dasar I. Band-
ung: Institut Teknologi Bandung.
[4] Theodore L. B., Adrienne S. L., Frank P. I., David P. 
D., Introduction to Heat Transfer, 6th Edition. (2011). 
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 Teori relativitas umum merupakan teori 
Einstein tentang gravitasi, ruang, dan waktu. 
Menurut teori ini, gravitasi merupakan efek dari 
kelengkungan ruang-waktu. Gravitasi bukan 
merupakan gaya seperti yang dikatakan oleh 
Newton.
 Teori relativitas umum ini telah lolos 
berbagai eksperimen. Akan tetapi, eksperi-
men-eksperimen yang sudah dilakukan untuk 
menguji teori ini hanya terbatas dalam skala 
tata surya saja. Bahkan beberapa fisikawan 
menyatakan bahwa teori relativitas umum bisa 
gagal dalam skala intergalaktik. Namun kali 
ini, untuk pertama kalinya, sebuah penelitian 
telah membuktikan bahwa dalam skala besar, 
teori Einstein yang satu ini tetap berlaku. Apa 
dan bagaimana eksperimen ini bekerja? Simak 
penjelasan berikut ini.

Pembelokan Cahaya Bintang
 Einstein terkenal sebenarnya bukan 
karena teorinya yang indah dan revolusioner. 
Seindah apapun suatu teori, apabila tidak ada 
bukti maka tidak mungkin bisa diterima. Setiap 
teori harus membuat prediksi yang bisa diuji 
oleh eksperimen. Salah satu prediksi yang dia-
jukan oleh Einstein adalah pembelokan cahaya 
bintang di sekitar matahari. Jika gravitasi adalah 
gaya tarik antarbenda yang memiliki massa, 
maka fenomena pembelokan cahaya bintang 
tidak mungkin terjadi sebab cahaya tidak memi-
liki massa. 
 Tetapi jika gravitasi adalah efek dari 
kelengkungan ruang-waktu, cahaya bintang 
bisa saja membelok dikarenakan adanya leng-
kungan ruang yang diciptakan oleh matahari. 
Bintang yang seharusnya tidak terlihat karena 
terhalang oleh matahari menjadi bisa terli-
hat[1], seperti yang diilustrasikan pada gambar 
berikut.

Pembelokan cahaya bintang

 
 Jadi yang perlu dilakukan sekarang 
adalah mengambil foto bintang-bintang ketika 
tidak ada matahari kemudian membandingkan-
nya dengan foto ketika ada matahari di depan 
bintang-bintang tersebut. Masalahnya, bintang 
tidak akan terlihat bersamaan dengan matahari 
sebab cahaya bintang akan kalah terang den-
gan cahaya matahari. Oleh karena itu, obser-
vasi ini harus dilakukan ketika terjadi gerhana 
matahari total.
 Inilah yang dilakukan oleh Sir Arthur 
Eddington, seorang astronom berkebangsaan 
Inggris, negara yang sedang terlibat permusu-
han dengan negaranya Einstein, Jerman. Ed-
dington melakukan ekspedisi ke Afrika untuk 
menguji prediksi yang dibuat oleh teori Ein-
stein. Sempat kecewa karena ternyata langit 
sedang mendung, Eddington kemudian men-
galami suasana yang cukup dramatis sebab 
awan mendung yang menghalangi matahari 
menyingkir saat terjadi gerhana. Hasil dari pen-
gamatan ini ternyata positif, sesuai seperti yang 
diprediksi oleh teori relativitas umum. Seketika, 
Einstein pun menjadi ilmuwan yang paling ter-
kenal sedunia sebab telah meruntuhkan teori 
gravitasi Newton.[2]

Menyingkap Keraguan, Teori Relativitas Umum 
Juga Terbukti pada Skala Intergalaktik

Oleh: Wahyu NorrudinTEMUAN FENoMENAl
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Materi Gelap, Energi Gelap, 
dan Cincin Einstein
 Kecurigaan terhadap 
kemampuan teori relativitas 
umum dimulai ketika ilmuwan 
menghitung penyusun-peny-
usun alam semesta. Mereka 
menemukan hasil yang menge-
jutkan. Galaksi, bintang, planet, 
dan segala sesuatu yang sudah 
kita ketahui saat ini secara 
prediksi hanya 5% dari keselu-
ruhan penyusun alam semesta. 
26% alam semesta adalah 
materi gelap (dark matter) dan 
69% adalah energi gelap (dark 
energy).[3] Istilah “gelap” disini 
maknanya adalah ilmuwan 
belum tahu apa penyusun alam 
semesta, seperti ungkapan “Tau 
Ah, Gelap”.
 Ilmuwan sudah melaku-
kan pencarian tetapi masih 
belum bisa menemukan. Bisa 
jadi alasannya sederhana yaitu 
karena sesuatu yang gelap 
tersebut tidak ada. Materi gelap 
dan energi gelap merupakan 
prediksi dari teori relativitas 
umum. Jika 
keduanya tidak 
ada, artinya 
teori relativitas 
umum salah. 
Karena itulah 
mulai bermun-
culan berbagai 
teori alternatif 
tentang gravi-
tasi. Teori-teori 
alternatif ini 
mengatakan 
bahwa teori 
relativitas 
umum sudah 
tidak berlaku 
lagi dalam skala 

Cincin Einstein

intergalaktik sehingga harus 
dimodifikasi.[4]
 Fenomena pembe-
lokan cahaya bintang yang 
telah disebutkan di atas dapat 
dikembangkan untuk menguji 
apakah teori relativitas umum 
masih berlaku pada skala inter-
galaktik. 
 Caranya, kita cari dua 
buah galaksi yang berjajar 
lurus, satu di depan, satu di 
belakang. Jika galaksi yang 
ada di depan bentuknya bulat, 
ia akan membelokkan cahaya 
galaksi yang ada di belakang-
nya sedemikian rupa sehingga 
akan tampak menyebar mel-
ingkar seperti sebuah cincin. 
Fenomena ini disebut sebagai 

cincin Einstein (Einstein ring). Jari-
jari cincin ini ditentukan oleh massa 
galaksi yang ada di depan.[5]

Ujian Bagi Teori Relativitas 
Umum
 Hubungan antara jari-
jari cincin Einstein dengan massa 
galaksi yang ada di depan ternyata 
dapat digunakan untuk menguji 
teori relativitas umum pada skala 
intergalaktik. Hal ini jelas karena 
jarak antara kedua galaksi pastilah 
sangat berjauhan. Yang perlu kita 
lakukan adalah mencari cincin 
Einstein kemudian mengukur 
jari-jarinya berserta massa galaksi 
yang ada di depan. Dari kedua nilai 
ini kita dapat menghitung sebuah 
parameter yang disebut dengan 
rasio potensial. Nilai dari parameter 
inilah yang penting karena menu-
rut teori relativitas umum, rasio 
potensial selalu bernilai 1 dimana-
pun di alam semesta ini. Akan 
tetapi menurut teori-teori alternatif 
gravitasi, nilainya bergantung pada 
skala. Semakin jauh jarak yang kita 
tinjau, nilai parameter ini semakin 

jauh dari 1.[4]
 Collet dan 
kawan-kawan 
melakukan 
penelitian untuk 
menghitung nilai 
rasio potensial 
pada skala inter-
galaktik. Mereka 
menggunakan 
data galaksi 
ESO 325-G004 
yang diambil 
menggunakan 
teleskop ruang 
angkasa Hubble. 
Setelah dianalisa 
menggunakan 

Einstein kembali terbukti benar
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program kom-
puter, hasil yang 
muncul cukup 
menyenangkan. 
Kesimpulannya 
adalah kita tidak 
perlu repot-repot 
memodifikasi 
teori relativitas 
umum karena 
pada skala inter-
galaktik teori ini 
masih berlaku. 
Hasil yang mer-
eka dapatkan 
untuk nilai rasio 
potensial adalah 
sebesar 0,97 den-
gan ralat 0,09. 
Artinya, prediksi 

dari teori relativitas 
umum adalah benar.[4]
 Hasil penelitian ini mempunyai implikasi 
yang cukup serius. Jika teori relativitas umum 
pada skala intergalaktik masih berlaku, artinya 
prediksi tentang penyusun-penyusun alam se-
mesta juga benar. Materi gelap dan energi gelap 
kemungkinan besar memang benar-benar ada. 
Tugas kita sekarang adalah berhenti menyangkal 
keberadaannya dan mulai lebih giat lagi dalam 
melakukan pencarian. Cepat atau lambat rahasia-
rahasia yang disembunyikan oleh alam semesta 
pasti akan terkuak. Cepat jika kita sebagai anak 
bangsa ikut berpartisipasi dan lambat jika kita 
hanya diam dan tidak peduli.

Referensi:
[1] Hobson, M. P., Efstathiou, G., & Lasenby, A. N. (2006). 
General Relativity, An Introduction for Physicist. Cambridge: 
Cambridge University Press.
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 Selama ini mungkin tidak banyak orang 
yang memandang laser pointer sebagai benda 
berbahaya. Benda tersebut sudah sangat biasa 
digunakan sebagai alat penunjuk presentasi 
dalam bidang apapun, sehingga dianggap 
aman. Tidak jarang juga ditemui anak-anak 
kecil yang menggunakan laser pointer sebagai 
mainan. Bahkan saat ini di kota-kota besar, 
cukup banyak orang yang menjual laser di 
pinggir jalan [1]. Para penjual laser tersebut 
akan menyalakan laser dan menarik perhatian 
masyarakat untuk membelinya, namun tidak 
sedikit pengendara yang merasa terganggu 
dengan sinar laser. Tapi tahukah kamu dibalik 
benda kecil yang dianggap aman itu ternyata 
menyimpan bahaya yang bisa memberikan 
dampak buruk bagi kehidupan seseorang, teru-
tama dari sisi kesehatan mata.
 Beberapa waktu lalu seorang anak be-
rumur 9 tahun di Yunani mengalami kerusakan 
cukup parah pada retina matanya. Dia men-
galami full-thickness macular hole atau bahasa 
sederhananya adalah kerusakan berupa lubang 
dengan diameter yang sangat lebar pada 
macula mata kir-
inya, sehingga mata 
kirinya mengalami 
penurunan pengli-
hatan hingga 80% 
[2]. Makula mata 
adalah suatu area ke-
cil di tengah lapisan 
bagian dalam retina 
mata dengan jumlah 
sel batang dan keru-
cut terbanyak.

 Hal ini bermula ketika si anak bermain 
dengan temannya menggunakan laser pointer 
hijau. Dia berkali-kali memandang titik laser secara 
langsung dengan mata telanjang. Hasilnya retina 
matanya terbakar dan terbentuk macular hole yang 
diikuti dengan hypopigmentasi atrofi di sekitarnya 
dan juga dua spot hitam lain di bawah macular hole 
yang terbentuk.
 Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa 
laser pointer yang memiliki daya kurang dari 5 watt 
mampu membahayakan mata, sedangkan lampu 
pijar yang bisa memiliki daya hingga 60 watt tidak 
memberikan efek yang berarti pada mata?
 Pada lampu pijar, daya yang tertera pada 
lampu merupakan daya yang diperlukan oleh lam-
pu untuk dapat menyala, sedangkan energi yang 
dipancarkan oleh lampu yang menyala itu hanya 
sekitar 10 persennya saja. Dari 10 persen energi 
yang dipancarkan itu pun, karena sifat cahaya yang 
dipancarkan oleh lampu bersifat menyebar, maka 
tidak semua masuk diserap oleh mata, tetapi hanya 
sepersekiannya saja. Lain halnya dengan laser, 
daya yang tertera pada laser setara dengan energi 
yang dipancarkan oleh cahaya laser. Cahaya pada 

laser pun bersi-
fat difokuskan, 
sehingga ketika 
mata meman-
dang cahaya laser 
secara langsung, 
maka mata akan 
menerima selu-
ruh energi laser. 
Selain itu, cahaya 
pada lampu pijar 
terdiri dari banyak 

Laser Pointer: Benda 
Kecil yang Dapat 
Membakar Retina

Oleh: Niar Irmaniar

Foto retina mata yang terkena full-thickness macular hole

KESEHATAN
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panjang gelombang 
yang berbeda, se-
dangkan laser hanya 
terdiri satu panjang 
gelombang. Efeknya, 
kerusakan yang dit-
imbulkan oleh laser 
lebih besar.
  Dalam 
dokumen keamanan 
penggunaan laser 
yang dikeluarkan 
oleh standar ke-
amanan produk laser 
dari Inggris, laser 
pointer menempati 
kelas 3A, yang me-
miliki rentang daya 1 
mW-5 mW [3]. Kelas 
3A merupakan kelas 
yang ditempati oleh 
laser yang memi-
liki kecenderungan 
dapat membuat 
kerusakan pada mata 
ketika laser diarah-
kan langsung ke 
mata. Di beberapa 
negara, penjualan 

laser pointer dengan kelas 3A ini sudah dilarang, 
sementara di beberapa negara lain diberikan 
batasan umur bagi yang ingin membeli laser 
pointer jenis ini dan menggunakannya. Untuk 
penggunaan laser pointer di universitas pun 
dibatasi, seperti halnya di University of Greenwich, 
yang mengharuskan staff nya berkonsultasi ter-
lebih dahulu dengan penasihat keamanan laser 
universitas jika ingin menggunakan laser pointer 
kelas 3. Sedangkan untuk mahasiswa, tidak diiz-
inkan untuk menggunakan laser pointer kelas 3 
di lingkungan universitas [4].
 Sebetulnya, laser pointer tidak akan 
menimbulkan bahaya jika digunakan dengan 
tepat, yaitu tidak diarahkan secara langsung 
ke mata ataupun ke kaca yang dapat meman-
tulkan cahaya laser. Mata yang terkena cahaya 
laser hanya sepersekian detik pun tidak akan 

mengalami kerusakan secara permanen [5]. 
Besarnya kerusakan mata akibat laser sangat 
tergantung dari lamanya waktu laser meny-
inari mata. Walaupun begitu, adanya per-
aturan-peraturan terhadap penggunaan laser 
ini menunjukkan keseriusan dalam melakukan 
antisipasi terhadap penyalahgunaan laser 
pointer.
 Sayangnya pada kenyataannya, ma-
syarakat masih bisa mendapatkan laser point-
er ini secara mudah melalui toko ataupun in-
ternet. Kejadian yang menimpa anak 9 tahun 
di Yunani itu menunjukkan kurangnya pema-
haman masyarakat dan orang tua mengenai 
bahaya laser pointer. Laser pointer bukanlah 
sebuah mainan. Penggunaan laser pointer 
harus berhati-hati dan benar agar tidak men-
imbulkan bahaya yang tidak diinginkan.
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             Berbagai simbol yang 
   menunjukkan bahaya sinar laser

Foto dari anak 9 tahun yang matanya terkena sinar laser
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 The Global Statistics on Alcohol, Tobacco, 
and Illicit Drug Use 2017 melaporkan bahwa 
alkohol dan rokok lebih berbahaya daripada 
narkoba. Hal ini dikarenakan kedua racun 
tersebut membunuh manusia secara perlahan. 
Efek yang ditimbulkan pun bermacam-macam, 
mulai dari kecanduan/ketagihan yang sangat 
tinggi, cacat, hingga kematian. Untuk ses-
eorang yang sudah merokok dan meminum 
minuman beralkohol, dapat dipastikan akan 
mengalami kesulitan untuk lepas dari jeratnya 
karena sifatnya yang membuat ketagihan.
 Laporan The Global Statistics tersebut 
menyatakan “Kami melakukan pengujian 
narkoba dan bagaimana kaitannya dengan 
kematian dan kecacatan. Lebih dari seperem-
pat abad pola hidup sehat masih jadi pegan-
gan, kini hilang karena adanya narkoba. Nah, 
alkohol dan tembakau berperan di situ.” Meski 
sangat berbahaya, alkohol dan rokok masih 
laku di pasaran karena harganya yang murah.
 Beberapa kandungan yang terdapat 
pada rokok seperti karbon monoksida, nikotin, 
hidrogen sianida, tar, oksida nitrat, asetaldehi-
da (formalin), benzoapirena, kromium, metha-
nol, dan akrolein bersifat merusak sehingga 
sangat berbahaya bagi tubuh. 

 Berbagai penyakit yang disebabkan oleh rokok 
adalah rambut rontok, katarak, kulit keriput, kanker 
kulit, enfisema, kanker paru-paru, penyakit jantung, 
dan menurunkan tingkat kesuburan pada pria dan 
wanita.

. 

Kanker Paru-paru Akibat Rokok. Sumber: Pasien Sehat

 Menurut Tobacco Atlas, pada tahun 2016, 
kematian akibat rokok mencapai lebih dari 7,1 juta 
orang di seluruh dunia, 5,3 juta jiwa diantaranya 
adalah pria dan sisanya adalah wanita. Sebanyak 6,3 
juta jiwa yang mati adalah perokok aktif dan perokok 
pasif yang memakan korban jiwa sebanyak 884.000 
orang.

Jumlah Kematian Akibat Rokok. Sumber: Tobacco Atlas

Laporan Global Tahun 2017 Mengungkap Bahwa 
Bukan Narkoba yang Paling Berbahaya dan 

Mematikan

Oleh: TaufiqurrahmanUMUM
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 Itulah fakta tentang 
rokok, selanjutnya akan dibahas 
tentang alkohol. Ada beberapa 
jenis alkohol, diantaranya 
adalah alkohol absolut (den-
gan kandungan 99,8% etha-
nol dan 0.2% air) dan ethanol 
(alkohol berkadar 95% hingga 
96,8%). Alkohol dibagi menjadi 
tiga golongan, yaitu alkohol 
golongan A (alkohol berkadar 
1% – 5%), alkohol golongan B 
(alkohol berkadar 5% – 20%), 
dan alkohol golongan C (alko-
hol berkadar 20% – 55%). Jika 
dikonsumsi secara berlebihan, 
maka dapat menyebabkan pe-
candunya mudah tersinggung, 
gangguan koordinasi motorik, 
dan menyebabkan kerusakan 
pada jaringan otak. 

Kerusakan Hati Akibat Alkohol. 
Sumber: Nusindo

 Menurut WHO (World 
Health Organization), rata-rata 
tingkat kematian akibat sirosis 
hati di Indonesia tahun 2012 
untuk pria sebesar 52,7% per 
100.000 penduduk berusia 15 
tahun ke atas dan sebanyak 

16% disebabkan oleh alkohol 
sedangkan untuk perempuan 

sebesar 16,6% per 
100.000 penduduk 
berusia 15 tahun ke 
atas dan sebanyak 
30,7% disebab-
kan oleh alkohol. 
Pada tahun 2010, 
prevalensi gang-
guan akibat alkohol 
sebanyak 1,3% pria 
dan yang mengal-
ami ketergantun-
gan sejumlah 1,3% 
sedangkan wanita 
sebanyak 0,3% dan 
yang mengalami 
ketergantungan 

sejumlah 0,2%.
 Lantas bagaimana 
caranya agar dapat terlepas 
dari jerat rokok dan minuman 
keras? Diawal pasti sangatlah 
sulit untuk menghentikan 
kebiasaan merokok dan me-
minum minuman beralkohol. 
Oleh karena itu, berikut ini 

adalah beberapa tips yang 
bisa Anda terapkan:

Motivasi
 Hal pertama yang 
harus Anda punya adalah 
motivasi. Anda harus memiliki 
motivasi sehingga keinginan 
Anda untuk merokok dapat 
dihilangkan secara perlahan. 
Contohnya adalah “saya ingin 
berhenti merokok karena 
merokok dapat merusak tu-
buh dan membahayakan ling-
kungan sekitar” dan “alkohol 
dapat membuatku sengsara, 
jadi aku harus berhenti me-
minum alkohol”. Temukanlah 
motivasi Anda sendiri!

Menyibukkan diri
 Anda dapat me-
nyibukkan diri Anda dengan 
berbagai aktivitas seperti 
berolahraga. Olahraga secara 
rutin seperti jogging dapat 
membantu Anda mengurangi 
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kebiasaan merokok. Selain 
itu, Anda dapat mengubah 
kebiasaan merokok dengan 
memakan buah-buahan atau 
makanan ringan.

Mengingatkan diri 
sendiri
 Ketika Anda sedang 
berusaha untuk berhenti 
merokok dan meminum alko-
hol, teman-teman Anda akan 
menggoda untuk kembali 
ke kebiasaan buruk itu. Anda 
harus tahan dengan godaan 
itu. Ingatlah kembali hal apa 
yang memotivasi Anda untuk 
berhenti darinya dan jangan 
pernah mencobanya lagi!
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IndonesIa merdeka tIdak ada 
gunanya bagI kIta, apabIla kIta 
tIdak sanggup untuk mempergu-
nakannya memenuhI cIta-cIta rakyat kIta: 
Hidup baHagia dan makmur dalam pengertian 
jasmani maupun roHani.
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