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kembali memberikan kuis di akhir majalah bagi pembaca yang 
tertarik mendapatkan hadiah dari 1000guru.

Sebagai informasi tambahan, sejak awal Mei 2013 majalah 
1000guru telah mendapatkan ISSN 2338-1191 dari Pusat Data 
Informasi Ilmiah LIPI sehingga penomoran majalah edisi ini 
dalam versi ISSN adalah Vol. 5 No. 12. Tim redaksi majalah 
1000guru juga menerbitkan situs khusus artikel majalah 
1000guru yang beralamat di: http://majalah.1000guru.net/

Kritik dan saran sangat kami harapkan dari para pembaca untuk 
terus meningkatkan kualitas majalah ini. Silakan kunjungi situs 
1000guru (http://1000guru.net) untuk menyimak kegiatan 
kami lainnya. 

Mudah-mudahan majalah sederhana ini bisa terus bermanfaat 
bagi para pembaca, khususnya para siswa dan penggiat 
pendidikan, sebagai bacaan alternatif di tengah keringnya 
bacaan-bacaan bermutu yang ringan dan populer.

Tim Redaksi
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Matematika

Batas dari Formulasi Matematis
Ditulis oleh:

Muhammad Shoufie Ukhtary
mahasiswa doktor di Departemen Fisika, Tohoku University, Jepang.

Kontak: muhamadukhtary(at)gmail(dot)com.

Tahukah kalian mengenai persamaan 
matematis Titius?
a = 0,4 + 0,3 × 2n

Persamaan di atas dirumuskan oleh 
Johann Titius pada tahun 1776. Dengan 

menggunakan persamaan di atas, kita bisa 
memperkirakan jarak suatu planet dari matahari 
(diukur dalam satuan a.u; astronomical unit atau 
jarak bumi dari matahari). Ambil kasus n = - , maka 
kita dapat a = 0.4 a.u dan untuk kasus n = 2, kita 
peroleh a = 1.6 a.u. Ajaibnya, prediksi dari persamaan 
di atas sesuai dengan data pengamatan. Misalnya, 
untuk n = - , persamaan di atas memprediksi jarak 
planet merkuri dan n = 2 untuk planet Mars. 

Persamaan Titius dapat diperoleh dengan 
mengamati suatu deret 0,3,6,12,24,48,… Kemudian, 
setiap angka ditambahkan 4 sehingga kita dapat 
a = 4,7,10,16,28,52, … Dari deret a tersebut, kita 
dapatkan untuk bumi, a = 10, karena bumi adalah 
planet ketiga dari matahari. Dengan membagi tiap 
angka dengan 10, kita peroleh persamaan Titius 
yang menyatakan jarak suatu planet dari matahari 
dalam satuan a.u.

Persamaan Titius diperoleh murni secara matematis. 
Lebih tepatnya berdasarkan pola yang ada dalam 
data pengamatan yang tersedia pada zaman Titius 
hidup. Pada zaman tersebut, belum seluruh planet 

telah ditemukan, kita hanya bisa menemukan 
sampai Uranus, kecuali Ceres. Formula tersebut 
nampak baik menjelaskan distribusi planet dalam 
tata surya dan dapat digunakan untuk meprediksi 
planet planet jauh lainnya.
 
Hingga ditemukannya Neptunus pada tahun 1846, 
persamaan Titius dipercaya sebagai persamaan 
yang menggambarkan tata surya. Dengan kata lain, 
alam semesta ini dapat dituliskan dalam formula 
matematis. Setelah ditemukannya Neptunus, 
persamaan ini tidaklah tepat lagi, begitu pula untuk 
benda langit yang lebih jauh, yaitu Pluto. 

Perbandingan prediksi Titius dengan pengamatan sesungguhnya.
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Gambar kurva jarak rata-rata planet dari matahari 
menunjukkan prediksi Titius (merah) dengan 
hasil pengamatan saat ini (biru). Perlu diingat, 
bahwa persamaan Titius tersebut diperoleh secara 
matematis dengan mengamati pola yang ada dari 
data beberapa data pengamatan saja, sehingga 
dalam proses penurunnya, tidak ada dasar fisika. 
Bila tidak ada pengamatan untuk n = 3, maka kita 
akan menganggap bahwa ada planet antara Mars 
dan Jupiter berdasarkan persamaan Titius, padahal 
pada nyatanya, terdapat asteroid, bukan planet.

Persamaan Titius adalah contoh yang baik dalam 
menggambarkan betapa bahayanya hanya 
mengandalkan formula matematika dalam 
menjelaskan fenomena alam, terutama proses alam 
semesta tanpa mempertimbangkan mekanisme 
fisika. Bila kita hanya mengandalkan kekuatan 

matematika saja tanpa mempertimbangkan 
mekanisme fisika, seperti dalam kasus Titius, 
kita hanya dapat menjelaskan sebagian kecil dari 
fenomena alam. 

Matematika bukanlah satu solusi absolut dalam 
menjelaskan fenomena alam. Kita tidak boleh 
dengan mudahnya mengandalkan dan percaya 
pada suatu penjelasan matematis murni, tanpa 
mempertimbangkan mekanisme fisika. Pesan 
moral: Hanya karena adanya persamaan matematis 
untuk menjelaskan suatu fenomena, bukan berarti 
mekanisme fisika dapat diabaikan.

Catatan:
Artikel ini merupakan terjemahan bebas dari artikel 
berbahasa Jerman, http://www.spektrum.de/
kolumne/die-grenzen-der-mathematik/1527787
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Sebagian besar orang harusnya tidak asing 
dengan gambar di bawah ini.

Yup! Itu adalah sebuah koil Tesla (Tesla coil), diberi nama 
sesuai nama sang penemunya Nikola Tesla, ilmuwan 
Rusia abad lalu. Koil Tesla berfungsi menghasilkan 
tegangan listrik sangat tinggi. Sebagian penelitian Nikola 
Tesla berhubungan dengan listrik tegangan tinggi dan 
transmisi tanpa kabel. Karena bentuk dan sifatnya yang 
agak ajaib ini, koil Tesla cukup dikenal oleh orang awam 
sekalipun.  Contohnya, untuk teman-teman yang suka 
main Red Alert pasti tahu benda ini. Nah, bagaimana 
cara kerja koil Tesla? Kenapa ada bola di atasnya? 

Untuk memahami koil Tesla, mari kita buat sendiri 
mainan ini seperti cara Tesla membuatnya! 

Bahan:
- Sumber tegangan AC 1-10 kV, ± 25 Watt. Cari di 

mana?
- Spark gap, yaitu dua buah konduktor berjarak 

beberapa mm tempat loncatan listrik. Benda yang 
fungsinya sama dapat kita temukan di mesin motor 
dan mobil, namanya busi.

- Kawat tembaga berdiameter 0,3 mm. Beli saja 
beberapa ons.

- Kawat tembaga berdiameter 5 mm (atau pipa 

tembaga 1/8 inci) ±10 m. Ini cukup mahal. Untuk 
sementara bisa pakai kawat yang sama seperti di 
atas.

- Pipa paralon diameter 6 inci, panjang 1 meter.
- Bola atau donat aluminium berdiameter ± 20 cm, 

tidak perlu padat.
- Kapasitor tegangan tinggi, secukupnya.

Rangkaian:

Cara kerja koil Tesla
Pertama-tama kita tinjau spark gap. Jaraknya diatur 
supaya timbul loncatan listrik saat sumber dinyalakan. 
Ini berarti arus listrik meloncati udara dan mengalir 
menuju kapasitor dan kumparan primer. Selanjutnya, 
perhatikan kapasitor dan kumparan sekunder. Bagi yang 
belum tahu, kumparan memiliki suatu nilai yang disebut 
induktansi. Simbol induktansi sering menggunakan L, 
mungkin untuk “Lilitan” (hehe, ngasal lo). Induktansi 
menyatakan kuatnya medan magnet yang timbul jika 
kumparan itu dialiri listrik. Sementar itu, kapasitor 
memiliki kapasitansi C (dari “Capacitance”) yang 
menyatakan banyaknya muatan listrik yang tersimpan 
jika ada tegangan.

Dalam pelajaran fisika, jika sebuah L dan sebuah C 
digandeng seperti ini, akan dihasilkan suatu rangkaian 
LC seri. Rangkaian ini memiliki frekuensi khusus yang 
nilainya sebesar:

Fisika

Koil Tesla: Mainan Tegangan 
Tinggi

Ditulis oleh:
Eko Widiatmoko

guru fisika di SMA Aloysius Bandung, alumnus ITB.
Kontak: e_ko_w(at)yahoo(dot)com.
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Getaran ini mirip seperti sebuah balok yang digantung 
pada sebuah pegas, yang ketika digoyangkan akan 
memiliki frekuensi tertentu.

Sumber tegangan tinggi yang kita punya pastilah AC, 
yaitu arus bolak-balik. Frekuensinya bisa 50 Hz, sama 
dengan PLN, atau beberapa puluh ribu Hertz (kalau 
tahu bagaimana membuatnya). Bolak-balik berarti ada 
positifnya, ada negatifnya, dan ada nolnya. Nah, loncatan 
listrik pada spark gap hanya terjadi saat tegangannya 
tinggi, sedangkan ketika tegangannya nol tidak ada 
loncatan listrik. Karena cepat, loncatan listrik pada spark 
gap terlihat seperti ada terus.

Bagi rangkaian LC seri, setiap loncatan listrik bagaikan 
pukulan terhadap balok yang digantung pada pegas. 
Ketika balok dipukul, ia akan berayun dengan frekuensi 
dirinya. Demikian juga dengan LC seri, jika ada dorongan 
arus sekejap, akan timbul arus bolak-balik di dalam 
rangkaian LC seri yang frekuensinya ditentukan oleh 
rumus tadi. Biasanya bisa diatur supaya nilai frekuensi ini 
sekitar 100 kHz – 1 MHz. Sekarang mari kita L dan C lebih 
dekat. Tapi awas jangan terlalu dekat, nanti kesetrum!

Kumparan primer biasanya sebesar ember atau keranjang 
sampah kecil, 10-20 lilitan longgar (pakai kerangka kalau 
perlu, tapi JANGAN DARI LOGAM) berdiameter 20-30 
cm, pokoknya pipa paralon muat di dalamnya. Tinggi 
lilitan kira-kira 30 cm. Bisa juga bentuknya datar seperti 
obat nyamuk, tetapi haruslah longgar dengan jarak 
antarkawat minimum 1 cm.

Kapasitor sepertinya harus dibuat sendiri, kecuali bisa 
beli entah di mana. Benda ini bisa dibuat dari botol kaca 
berisi air yang dibungkus aluminium foil. Pilih botol yang 
besar dan mulus. Terminalnya adalah aluminium foil 
dan air di dalamnya. Pikir sendiri bagaimana memasang 
kabelnya. Awas, harus diisolasi terhadap bumi. Styrofoam 
atau tupperware bagus digunakan untuk ganjal, mungkin 
perlu beberapa botol yang dihubungkan parallel (air 
dengan air, foil dengan foil). Yang jelas, hasilnya adalah 
sebuah kapasitor dengan ketahanan tegangan beberapa 
puluh kilovolt.

Kalau punya osiloskop atau frequency counter, alangkah 
baiknya dicoba dulu untuk tahu berapa frekuensi 
resonansi LC yang timbul. Jangan langsung dicolok 
barangnya, jauh-jauh saja rasanya sudah cukup. 
Selanjutnya, untuk kumparan sekunder, lilitkan kawat 
tembaga 0,3 mm pada paralon, kira-kira seribu lilit 
(harus sangat rapi) dan hanya boleh satu lapis. Ujung 
bawahnya dihubungkan ke bumi.

Bola aluminium (atau donat), walaupun tidak seperti 
kelihatannya, merupakan sebuah kapasitor. Menurut 
fisika, dua buah konduktor yang terpisah berkelakuan 
sebagai kapasitor. Artinya, muatan listrik bisa berkumpul 
berhadap-hadapan pada kedua konduktor. Dalam 
hal ini, konduktornya adalah bola dan bumi. Kalau 
tanganmu dekat-dekat, itulah konduktor. Itu sebabnya 
kita akan terkena setrum jika dekat-dekat dengan koil 

Tesla sungguhan yang sedang bekerja.

Jadi, ada satu lagi rangkaian LC seri, yaitu kumparan 
sekunder dan bola-bumi. Tentunya yang ini juga punya 
frekuensi diri, dan entah kenapa kok sepertinya semua 
jadi masuk akal kalau frekuensi ini disetel supaya sama 
dengan frekuensi LC satunya. Jika semua sudah diatur 
sehingga kedua frekuensi LC sama, kita akan dapatkan 
sesuatu yang disebut hubungan induktif resonansi. 
Resonansi berarti frekuensi yang satu sama dengan 
lainnya, sedangkan induktif berarti berhubungan dengan 
medan magnet.

Dalam keadaan ini, energi yang tersimpan dalam satu 
sistem akan dibagi bersama dengan sistem lainnya. 
Sistem pertama adalah LC yang dikejut-kejutkan oleh 
spark gap sehingga dapat bergoyang dengan frekuensi 
megahertz, sedangkan sistem kedua adalah menara 
Tesla paralon bertopi bola. Melihat sistem yang satu 
bergoyang dengan penuh energi, sistem kedua juga ikut-
ikutan bergoyang dengan frekuensi sama.

Sayangnya, sistem kedua terdiri dari L yang besar sekali 
dan C yang kecil sekali. Jadinya, untuk nilai energi 
beberapa watt, akan timbul tegangan yang tinggi 
sekali di ujung bola terhadap bumi jika dibandingkan 
dengan tegangan sumber kita. Tegangan yang 
dihasilkan bisa di atas ratusan ribu volt! Tidak usah 
dipegang, cukup atur jarak 15 cm. Jangan lama-lama! 
Karena bisa berbahaya, siapkan teman di dekatmu ketika 
bermain dengan koil Tesla. 

“Aku sudah buat semuanya, tapi tidak terjadi apa-apa!” 

Malang sekali nasibmu, Nak! Jika memang demikian, 
coba atur-atur jumlah lilitan kumparan primer, tambah 
atau kurangi botol kapasitor. Semoga beruntung. 

Beberapa pertanyaan (P) dan kemungkinan jawabannya 
(J) 

P: Kumparan primer dan sekunder mirip dengan yang 
ada di trafo. Apa bedanya?
J: Trafo tidak digunakan pada frekuensi resonansi. Sama 
saja dengan sistem balok-pegas yang dipaksa untuk 
bergoyang terlalu cepat. Oleh karenanya, perbandingan 
tegangan masukan dan keluaran trafo sama dengan 
perbandingan jumlah lilitan. Pada koil Tesla, perbandingan 
tegangan bisa lebih besar. Tegangan keluaran koil Tesla 
dibatasi oleh kesalahan setelan frekuensi, udara, atau 
faktor kualitas resonansi (Wikipedia: Q factor). Untuk 
nilai energi tertentu, ada laju energi terbuang. Semakin 
kecil energi terbuang ini, semakin besar tegangan yang 
bisa timbul. Faktor kualitas trafo mungkin sangat kecil 
dan tergantung beban.
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P: Kenapa bola bisa diganti donat? Dari mana dapatnya?
J: Entahlah, tetapi banyak koil Tesla yang dibuat dengan 
bentuk donat. Ambil saja dari koil Tesla bekas atau 
generator van de Graaf bekas.
P: Dari mana dapat sumber tegangan tinggi 1-10 kV?
J: Ada dua cara. Pertama, buat trafo step-up dari 220 
V (PLN) sampai 10000 V. Kalau ada peragaan iptek, 
biasanya ada alat yang disebut Jacob’s Ladder. Di sekitar 
situ mungkin ada trafonya. Penulis pernah lihat trafo 
alat tersebut yang kira-kira sebesar printer. Kedua, buat 
osilator 10 kHz, 5 V dengan osilator 555 atau Schmitt 
trigger atau yang lain, kuatkan dengan transistor MOSFET 
atau yang lain. Pasang ke trafo flyback yang ada di setiap 

monitor CRT, atau mungkin koil busi juga bisa. Entah apa 
jadinya. Ketiga (cara bonus),  dari PLN, buat rangkaian 
pengali tegangan 10 kali. Batasi arusnya dengan lampu 
bohlam 40 Watt. Risiko ditanggung sendiri, mulai dari 
kapasitor meledak sampai kesetrum.

P: Jadi, apa yang dilakukan para Tesla Troopers, dan 
kenapa Tesla Tower hanya menyerang musuh? Bagaimana 
pula cara kerja Prism Tower, apakah meresonansikan 
cahaya?
J: Wah, sepertinya itu di luar jangkauan kami. Coba tanya 
pembuat game-nya. 
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Bagaimana nanopartikel bisa membasmi 
kanker? Sebelum kita membahas lebih 
jauh tentang bagaimana nanopartikel bisa 
mengatasi kanker, mari kita bahas terlebih 
dahulu apa itu nanopartikel. Nanopartikel 

adalah partikel yang memiliki ukuran 1-1000 nm. Karena 
ukurannya tersebut, nanopartikel memiliki efek kuantum 
yang berbeda dari material berukuran bulk (bukan 
nano) yang menjadikan nanopartikel memiliki karakter 
yang unik. Tidak heran jika akhir-akhir ini pemanfaatan 
nanopartikel berkembang pesat dalam berbagai bidang 
seperti bidang farmasi, lingkungan, industri, bahkan 
sampai ke bidang pangan.

Salah satu hal yang menjadi pusat perhatian beberapa 
dekade terakhir ini adalah pemanfaatan nanopartikel 
sebagai salah satu obat kanker. Mengapa demikian? 
Kita ketahui bersama bahwa kanker merupakan salah 
satu penyebab kematian terbesar di dunia dengan 
angka kematian akibat kanker yaitu sekitar 8,2 juta 
orang pertahun. Pengobatan kanker pada umumnya 
menggunakan radiasi atau kemoterapi yang dapat 
merusak sel normal selain sel kanker. Pengobatan kanker 
juga bisa menggunakan obat anti kanker namun obat 
yang digunakan sejauh ini biasanya merupakan agen 
anti kanker yang kurang selektif dan toksik terhadap sel 
non-kanker bahkan aktivitas agen anti kanker ini dapat 
menyerang DNA sampai level tertentu seperti replikasi 
DNA dan sebagainya. 

Belakangan ini dikembangkan pro-drugs anti kanker 
sebagai salah satu jawaban untuk mengatasi masalah 
terkait dengan pengobatan anti kanker. Apa itu pro-
drug? Pro-drug adalah turunan molekul obat yang 
secara biologi tidak aktif namun dapat mengalami reaksi 
enzimatik dalam tubuh untuk melepaskan molekul 
obat aktif yang memiliki efek farmakologis seperti pada 
gambar berikut.

Skema pelepasan pro-drug dalam tubuh.

Kelebihan desain pro-drug ini adalah kemampuannya 
untuk meningkatkan selektifitas obat hingga mencapai 
sel kanker sehingga mampu mengurangi toksisitas 
terhadap sel normal serta mengurangi efek samping lain 
yang tidak diinginkan.

Skema pemasukan nanopartikel prodrug ke jaringan kanker.

Kimia

Nanopartikel Pembasmi Kanker
Ditulis oleh:
Grasianto

Mahasiswa Jurusan Kimia, Tohoku University, Jepang.
Kontak: grasiantochemistry(at)gmail.com
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Lantas apa hubungan pro-drug dengan nanopartikel? 
Seperti terlihat pada gambar di atas bahwa pada jaringan 
kanker atau tumor, sel endotelium mengalami kebocoran 
sehingga memungkinkan obat kanker untuk masuk dan 
menyerang sel kanker. Namun, tidak semua partikel obat 
bisa memasuki ruang jaringan kanker tersebut. Hanya 
partikel obat yang berukuran 10-200 nm yang bisa masuk 
dan menyebabkan partikel obat terakumulasi di dalam 
jaringan kanker tersebut. Fenomena ini lah yang disebut 
dengan efek EPR (Enhance Permeability and Retention). 
Jadi, obat-obatan yang berskala nano khususnya partikel 
obat dengan ukuran 10-200 nm itu yang akan memiliki 
efek EPR tinggi sehingga efektif sebagai obat kanker.

Tahukah teman-teman bahwa salah satu obat 
anti kanker yang paling ampuh adalah SN-38? 
Sayangnya, SN-38 itu sendiri memiliki kelemahan yakni 
kelarutan dan permeabilitasnya yang rendah. Untuk 
mengatasi kelemahan ini salah satu jalan yang bisa 
ditempuh adalah dengan mendesain SN-38 dalam 
bentuk pro-drug dan dalam skala nano, atau yang lebih 
dikenal dengan nanopartikel pro-drug. Harapannya 
desain tersebut dapat meningkatkan kelarutan obat 
dan memperpanjang waktu paruh obat dalam tubuh 
sehingga nantinya bisa digunakan sebagai obat kanker 
yang efektif. Saat ini pengembangan nanopartikel pro-

drug SN-38 sebagai obat kanker masih dalam tahap 
penelitian intensif guna menjadikan SN-38 obat anti 
kanker yang efektif dengan efek samping yang rendah.
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Bahan bacaan:
• Kasai, et al., Creation of Pure Nanodrugs and Their 

Anticancer Properties. Angew. Chem. Int. Ed., 2012. 
51. 10315 –10318.

• Sun, et al., Engineered nanoparticles for drug delivery 
in cancer therapy. Angew. Chem. Int .Ed., 2014 53(46). 
12320-64. 

• Singh, et al., Recent Trends in Targeted Anticancer 
Prodrug and Conjugate Design. Curr Med Chem. 2008. 
15(18). 1802–1826.

• https://aapsblog.aaps.org/2017/07/25/using-
prodrug-nanoparticles-for-drug-delivery-in-cancer-
treatment/
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Pernahkah terbayangkan kalau di bawah Laut 
Atlantik yang dingin dan gelap itu terdapat 
kehidupan? Laut di bumi mencakup bagian 
70% dengan misteri yang ada di dalamnya dan 
baru sedikit yang terkuak oleh manusia. 

Masih sangat hangat hingga sekarang bagaimana 
kegigihan manusia berusaha untuk menguak dan 
mengungkap misteri di alam jagat raya ini. Astronaut 
dan kapal luar angkasa tanpa awak terus dikirim untuk 
menjelajah dan menemukan kemungkinan adanya 
kehidupan yang lain di luar angkasa. Namun, sebenarnya 
di Bumi sendiri masih terdapat misteri yang belum 
terpecahkan seperti halnya yang terdapat di laut, di 
bagian terdalam dan tergelap yang tidak dapat dijangkau 
oleh manusia.

Ilmuwan biologi kelautan dari MAR-ECO International 
Research Programme kemudian melakukan usaha untuk 
memecahkan misteri apa yang masih tersimpan di laut 
di Bumi ini. Penelitian yang dilakukan di patahan Mid-
Atlantic, Samudera Atlantik ini terkait dengan sensus 
atau pendataan makhluk hidup laut yang belum terkuak 
dan masih menjadi misteri. Para peneliti tersebut 
menggunakan mesin Remotely Operated Vehicle (ROV) 
untuk dapat menembus hingga kedalaman 3600 meter 
dan menjelajah patahan Mid-Atlantic antara Islandia 
dengan the Azores.

Penyelaman dengan menggunakan teknologi terbaru 
tersebut menunjukan pandangan dan pemikiran baru 
tentang kehidupan laut dalam. Penemuan mereka pun 
menguak spesies yang ‘hilang’ dalam garis evolusi yang 
menghubungkan antara makhluk bertulang belakang 
(vertebrata) dengan makhluk tidak bertulang belakang 
(invertebrata). 

Spesies yang ditemukan kebanyakan memiliki bentuk 
yang aneh, berwarna cerah hingga transparan. Mereka 

menemukan cacing yang mampu memancarkan cahaya 
dalam gelap di kedalaman sekitar 2500 meter di bawah 
permukaan air laut dan accorn worm berwarna merah 
muda, ungu, dan putih di kedalaman 2700 meter. Selain 
itu mereka juga menemukan holothurian atau sea 
cucumber dengan tubuh transparan spesies Peniagone 
porcella dan Peniagone diphana, ctenophor, basket star 
atau Gorgonocephalus, dan hydromedusa.

Cacing Polychaeta yang mampu bercahaya dalam gelap (kiri) dan 
cacing Enteropneusta yang berwarna keunguan (kanan). Keduanya 
ditemukan di kedalaman sekitar 2500 meter di bawah permukaan air 

laut. Gambar dari dailymail.co.uk. 

Mereka juga menemukan perbedaan antara spesies di 
sebelah selatan dengan di utara. Pada bagian utara-barat 
mereka menemukan accorn worm. Menurut Monty 
Priede, kepala  University of Aberdeen’s Oceanlab, 
cacing ini termasuk dalam kelompok hewan yang 
mampu menunjukan hubungan yang hilang di evolusi 
antara makhluk bertulang belakang dengan makhluk 
invertebrata. 

Tanpa mata, organ indra yang jelas, dan otak, accorn 
worm memiliki kepala, ekor serta bagian primitif 
yang dimiliki oleh makhluk bertulang belakang atau 
yang biasa disebut notochord. Notochord menjadi 
bagian esensial yang berkembang pada embrio hewan 
chordata. Selanjutnya, ia berfungsi sebagai sumbu yang 
mengirimkan sinyal ke jaringan di sekitarnya untuk 
mempertahankan bentuk dan pemberi informasi atau 
sebagai sistem saraf utama.

Biologi

Makhluk dari Laut Dalam 
Atlantik

Ditulis oleh:
Ida Asyari Utomo

Alumnus Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 
Kontak:  ida.asyariutomo(at)gmail.com
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Para ilmuwan juga memperdebatkan bagaimana spesies 
tersebut memperoleh dan memproses makanan 
yang suplainya sangat minim di kedalaman. Seperti 
pada Teripang (sea cucumber), Peniagone diaphana, 
bagaimana mereka mempertahankan hidup di laut 
dalam dengan minim sumber makanan masih menjadi 
misteri. Para peneliti menganggap mereka bergerak 
dengan merayap sangat pelan, tetapi di kedalaman 
Atlantik mereka dapat berenang dengan cepat untuk 
memperoleh makanan.

Peniagone diaphana yang ditemukan di daerah Mid-Atlantic. 
Gambar dari dailymail.co.uk.

Sampai sekarang, para peneliti masih terus menjelajah 
dan menguak misteri yang terdapat di laut dalam 
di seluruh permukaan Bumi. Masih banyak spesies 
belum terdeteksi dan terungkap. Meskipun dengan 
keterbatasannya manusia tidak dapat menjangkau 
hingga ke laut dalam, dengan teknologi yang terus 
berkembang mereka dapat menemukan informasi baru 
yang dapat menggenapi pengetahuan yang kini sudah 
ada.  

Bahan bacaan:
• http://www.telegraph.co.uk/news/earth/

earthpicturegalleries/7875310/Scientists-discover-
new-marine-species-in-the-hidden-depths-of-the-
Atlantic-Ocean

• http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/
article-1292448/Scientists-discover-10-new-species-
sealife-Atlantic-Ocean.html

• Stemple, D. L. 2005. Structure and function of 
the notochord: an essential organ for chordate 
development. Development 132 (11): 2503-2512
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Tubuh kita dikelilingi begitu banyak pipa-pipa 
elastis berukuran sangat kecil atau sering kita 
kenal dengan sebutan mikro. Pipa-pipa itu 
terdiri dari pembuluh darah, rambut, dan lain 
sebagainya. Dapatkah kita membayangkan 

seberapa kecil pipa-pipa tersebut? Sebagai contoh, 
pembuluh darah kapiler sebagai pembuluh darah 
terkecil di dalam tubuh kita memiliki diameter sebesar 
5 mikrometer. Seberapa kecilkah 5 mikrometer 
itu? Mungkin ada di antara kita yang belum dapat 
membayangkan ketika disebutkan satuan mikrometer 
tersebut. Mari coba kita ambil contoh lainnya yang lebih 
besar. Rambut kita memiliki rata-rata diameter sebesar 
70 mikrometer. Yang berarti rambut kita memiliki 
ukuran diameter sekitar 14 kali lebih kecil dari ukuran 
satu millimeter penggaris kita. Jadi, seberapa kecilkah 
pembuluh darah kapiler kita? Pembuluh darah kapiler 
kita berukuran sekitar satu per 14 dari rambut kita. Kecil 
sekali kan? Teknologi dalam dimensi inilah yang kita 
kenal dengan nama teknologi mikro. Atau lebih tepatnya 
teknologi mikro ini bergerak dalam dimensi antara 10-
200 mikrometer.

Gambar mikroskop pemindaian elektron dari rambut manusia. 
Sumber: https://hypertextbook.com/facts/1999/BrianLey.shtml.

Selanjutnya kita akan coba mengenal apa itu yang 
disebut dengan fluida. Dalam kehidupan sehari-hari, 
kita sering menjumpai air yang mengalir di sungai atau 
udara yang berhembus semilir menggoyang dedaunan. 
Air dan udara itu senantiasa berubah bentuknya 
mengikuti wadah yang mereka tempati. Selain itu 
mereka juga dapat kita alirkan seperti air misalnya, yang 
dapat mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat 
yang lebih rendah, atau dengan memberikan tekanan 
menggunakan pompa untuk mengalirkan air. Untuk 
udara misalnya, ketika menyalakan kipas angin maka 
kita akan merasakan udara yang mengalir ke arah kita. 
Mengapa hal ini bisa terjadi? Sebelumnya mari coba 
kita bayangkan sebuah benda padat. Benda padat pada 
umumnya memiliki kemampuan elastis. Yaitu ketika 
diberi gaya dari luar maka ia akan kembali ke bentuk 
semula seperti per atau pegas. Akan tetapi kemampuan 
ini tidak dimiliki oleh zat seperti air atau udara, sehingga 
mereka akan terus berubah bentuk atau mengalir ketika 
diberi gaya dari luar. Inilah yang kemudian kita pelajari 
dalam ilmu fluida.

Setelah mengenal dua istilah tersebut, tentu kita akan 
mulai memahami apa yang akan kita bicarakan terkait 
dengan teknologi mikrofluida ini. Teknologi mikrofluida 
adalah ilmu sains yang mempelajari fenomena aliran zat 
fluida dalam pipa dengan skala mikrometer. Kalau dalam 
ilmu teknik dikenal juga dengan teknologi untuk membuat 
alat mikrofluida seperti laboratorium dalam chip kecil 
(lab on chip). Aplikasi dari teknologi ini bisa sangat luas 
tergantung dari ide-ide apa yang dapat kita pikirkan. Dari 
aplikasi di bidang biologi, kimia, kedokteran, bahkan bisa 
juga kita manfaatkan dalam bidang energi. Ide besarnya 
adalah melakukan miniaturisasi dari sesuatu yang sudah 
ada dalam skala makro.  

Teknologi

Mengenal Teknologi 
Mikrofluida: Membuat Pipa 
Serukuran Pembuluh Darah 

Ditulis oleh:
Mohammad Akita Indianto

Mahasiswa Tohoku University, Jepang. 
Kontak: mohammadakitaindianto(at)yahoo(dot)com.

“Mereka mengatakan kepada saya tentang motor elektrik sebesar kuku di tangan kecilmu. Itu sungguh 
adalah dunia yang sangat kecil di bawah sana.” -Richard Feyman-
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Apa sih keuntungannya kita mempelajari pipa-pipa kecil 
ini? Apa ada yang bisa kita peroleh dengan membuat 
pipa-pipa tersebut? Sebagai contoh dalam teknologi lab 
on chip. Protokol dalam laboratorium begitu kompleks 
dan menggunakan sumber daya yang banyak, misalnya 
untuk uji kandungan gula dalam darah. Dari persiapan 
sampel, ekstraksi molekul, amplifikasi, purifikasi, 
pengendalian reaksi kimia, sampai dengan mendeteksi 
kandungan gula tersebut di dalam darah. Mari kita 
bayangkan bagaimana jika semua proses itu hanya 
dengan menggunakan satu chip saja. Tentunya akan 
banyak sumber daya yang kita pangkas. Prosesnya juga 
akan menjadi lebih murah dan praktis.  

Alat cek gula darah praktis dengan teknologi mikrofluida. Sumber: 
http://sehatfisik.com/alat-cek-gula-darah/

Keuntungan lainnya adalah, dengan skala mikro kita 
bisa menghemat penggunaan bahan-bahan kimia 
laboratorium untuk melakukan analisa. Dalam teknologi 
mikrofluida, sampel yang kita gunakan juga dalam 
skala yang sangat kecil. Dengan sampel yang sedikit itu, 
tentunya kebutuhan akan bahan-bahan kimia untuk 
mengujinya pun akan menyesuaikan.

Perbandingan volume dari milliliter sampai dengan pikoliter.
Sumber: http://www.wpiinc.com/blog/2015/06/12/product-

information/when-a-bigger-bolus-is-better/

Apa ada lagi keuntungan dari teknologi ini? Ada, yaitu dari 
segi biaya pembuatannya. Ukuran yang kecil tentunya 
akan berimplikasi pada sedikitnya bahan produksi 
yang akan digunakan. Hal ini tentunya di satu sisi akan 
mengurangi biaya produksi dari alat-alat tersebut. 

Perbadingan ukuran sebuah lab on chip dengan koin. Sumber: 
https://www.griffith.edu.au/

Adakah kerugian atau tantangan dari penggunaan 
teknologi mikro fluida ini? Tentu juga ada, salah satunya 
adalah rasio dari sinyal dan gangguan (noise) yang lebih 
rendah. Sinyal adalah sesuatu yang mengindikasikan 
terdeteksinya sesuatu yang kita harapkan sementara 
gangguan adalah sesuatu nilai yang ikut terdeteksi 
dari lingkungan dan mengganggu terbacanya sinyal. 
Misalnya ketika kita sedang berada dikeramaian dan 
ingin memanggil teman kita, maka suara kita dianggap 
sebagai sinyal, sementara hal lain dari lingkungan seperti 
suara mobil, burung, dll adalah gangguan. Semakin besar 
rasio sinyal dengan gangguan maka semakin mudah 
kita untuk melakukan pendeteksian tersebut. Dalam 
teknologi mikrofluida, semakin kecil sebuah alat, maka 
sinyal yang dapat dihasilkan juga terbatas. Maka dari itu 
ini menjadi tantangan dari teknologi mikrofluida.

Ilustrasi rasio sinyal dan gangguan. Sumber: http://www.radio-
electronics.com/

Teknologi mikrofluida masih memiliki ruang 
pengembangan yang sangat luas sebagaimana yang 
telah kita diskusikan dibeberapa paragraf sebelumnya, 
dari teknologi pembuatannya hingga perluasan 
aplikasinya. Para ilmuwan terus meneliti teknologi ini 
untuk membuka kemungkinan-kemungkinan terbaru 
untuk memanfaatkannya dalam berbagai bidang yang 
tentunya dengan tujuan untuk memudahkan kehidupan 
manusia. Apa yang kita bayangkan dapat kita buat 
dengan pipa berukuran mikro ini? Yuk mari terus kita 
pelajari dan aplikasikan untuk kemajuan peradaban 
Indonesia dan umat manusia ke depannya.   

Bahan bacaan:
• https://en.wikiversity.org/wiki/Fluid_Mechanics_for_

Mechanical_Engineers/Introduction
• http://mnm.physics.mcgill.ca/~micronano/2013/

micronano_protected/Protected_
files/2013Microfluidics.pdf
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Saat ini tengah terjadi wabah difteri di berbagai 
tempat di penjuru Indonesia. Penyakit difteri 
disebabkan oleh toksin yang dihasilkan oleh 
bakteri Corynebacterium diphtheriae. Toksin 
ini dikode oleh gen bakteriofag (bacteriophage) 

yang dimasukkan ke dalam genom bakteri. Genom 
adalah total informasi dalam bentuk DNA di dalam suatu 
sel. Genom dapat diibaratkan sebagai buku resep besar 
yang berisi berbagai instruksi membuat berbagai protein 
yang dibutuhkan oleh sel. Semua sel hidup juga memiliki 
perangkat yang dibutuhkan untuk membuat bermacam 
resep protein tersebut, misalnya enzim DNA polymerase, 
ribosom, dll. Singkatnya, sel hidup memiliki buku resep 
dan dapur yang lengkap. Di lain pihak, bakteriofag, virus 
yang khusus menyerang bakteri, hanya memiliki buku 
resep, genom, tanpa dapur, sehingga mereka harus 

menggunakan dapur yang hanya dimiliki oleh sel bakteri. 

Genom C. diphtheriae pada mulanya tidak mengandung 
informasi tentang toksin yang menyebabkan penyakit 
difteri. Namun, ketika β-corynephage, bakteriofag 
yang menyerang beberapa species Corynebacterium, 
menginfeksi C. diphtheriae, mereka dapat menyisipkan 
resep toksin (gen tox) yang ada dalam genomnya ke 
dalam genom bakteri. Dapur yang dimiliki bakteri ini pun 
dibajak oleh β-corynephage, sehingga bakteri menjadi 
memiliki kemampuan untuk membuat toksin yang 
resepnya berasal dari bakteriofag. Toksin yang dihasilkan 
dari resep titipan bakteriofag itu disebut Diphtheria 
toxin (DT). DT sangat beracun bagi manusia dan hewan. 
Dosis mematikan DT sekitar 0.1 mikrogram per berat 
badan manusia.

Kesehatan

Mengenal Penyakit Difteri
Ditulis oleh:

Ajeng K. Pramono
mahasiswi S-3 Jurusan Biologi, Tokyo Institute of Technology, Jepang.

Kontak: ajengpramono(at)gmail(dot)com
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C. diphtheriae yang telah dibajak oleh β-corynephage 
inilah yang menyebabkan penyakit difteri yang sangat 
menular. Penyakit ini ditularkan lewat udara, melalui 
percikan ludah atau dahak penderita, dan melalui 
kontak langsung dengan penderita dan benda-benda 
yang tercemar oleh bakteri difteri. Setelah masuk ke 
dalam tubuh, bakteri ini pun tumbuh di jalur masuknya, 
biasanya di lapisan mukosa saluran pernafasan atas, 
mulut, bahkan ada pula yang hidup di mukosa kelopak 
mata. Bakteri ini kemudian menghasilkan toksin, DT, 
yang membuat sel-sel di sekitar lokasi infeksi menjadi 
mati (necrosis), sehingga membentuk pseudomembrane. 
Usaha melepas pseudomembran dapat mengakibatkan 
pendarahan hebat, sehingga itu tidak dapat dilakukan. 
Pseudomembran yang menutupi tenggorokan atas 
dapat menyebabkan pasien sulit bernafas kemudian 
meninggal. Untuk menghindari itu, lubang dapat dibuat 
di leher, sehingga udara dapat langsung masuk ke tengah 
tenggorokan. Prosedur ini pastinya sangat traumatis 
bagi pasien.

Berbagai manifestasi difteri

Gambar pseudomembran.

Ilustrasi Tracheotomy.

C. diphtheriae biasanya tidak bisa menyebar di luar 
dari pseudomembran, tetapi toksin yang dihasilkannya 
bisa. Toksin difteri dapat menyebabkan peradangan 
pada otot jantung (miokarditis) dan saraf (neuritis) yang 
melemahkan otot jantung sehingga bisa terjadi kematian 
mendadak akibat gagal jantung.

Orang tua yang khawatir, dapat saja salah mengenali 
bercak di sekitar tenggorokan sebagai ciri difteri, 
padahal ada penyakit lain yang juga dapat menyebabkan 
itu, misalnya radang tenggorokan, tonsilitis, dsb. Oleh 
karena itu, penetapan kasus difteri dilakukan dengan 
beberapa cara, misalnya dengan menumbuhkan bakteri 
dari pseudomembran kemudian memeriksa jenis bakteri 
apa yang tampak, dan juga melalui pewarnaan khusus.

C. diphtheria Gram.

Penyakit difteri dapat dicegah dengan vaksinasi. Uniknya, 
vaksin difteri bukan vaksin yang mengandung partikel 
bakteri atau virus, melainkan mengandung toksin difteri. 
Toksin difteri yang sudah dilemahkan menggunakan 
formalin, tidak lagi berbahaya bagi tubuh manusia, 
tetapi masih tetap bisa memicu respon imunitas tubuh, 
sehingga tubuh dapat memiliki antibodi tanpa harus 
terpapar bakteri yang mematikan. Vaksin difteri ini 
disebut diphtheria toxoid. 

Sayangnya, meskipun vaksin difteri terbukti ampuh 
dalam mencegah kasus dan kematian akibat penyakit 
difteri, wabah masih bermunculan di tempat dengan 
tingkat imunisasi yang rendah. Tingkat imunisasi yang 
rendah dapat disebabkan oleh penolakan vaksinasi 
oleh golongan antivaksinasi, atau rendahnya cakupan 
vaksinasi ulangan.
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Vaksin difteri di Indonesia diberikan dalam 4 dosis 
kepada anak sampai berusia 18 bulan, untuk 
mendapatkan jumlah antibodi yang dapat memerangi 
bakteri difteri. Namun, antibodi yang dihasilkan tubuh 
dapat berkurang seiring waktu, sehingga vaksinasi butuh 
kembali dilakukan pada usia 5 tahun, 10 tahun dan 18 
tahun untuk memastikan jumlah antibodi terhadap 
difteri dalam tubuh mencukupi. Itulah kenapa, pada 
grafik yang disebarkan oleh para penggiat antivaksinasi, 
tampak cakupan imunisasi difteri tinggi, tetapi wabah 
tetap terjadi; padahal grafik tersebut adalah grafik 
cakupan pada bayi di bawah usia 18 bulan, sedangkan 
sebagian besar populasi tidak tercakup di dalamnya. 
Pada tahun 2017, terdapat 608 kasus difteri di Indonesia, 
66% tidak vaksinasi, 33% vaksinasinya tidak lengkap 
dan hanya 1% yang divaksin lengkap. Menghadapi 
wabah ini, pemerintah mengadakan Outbreak Response 
Immunisation, ORI. ORI ditujukan kepada anak dan 
dewasa dalam rentang usia 1 hingga 19 tahun, dengan 
tiga dosis 0, 1, dan 6 bulan, dimulai tanggal 11 Desember 
2017. Kegiatan ini akan dilaksanakan di sekolah, 
posyandu, puskesmas dan rumah sakit. Semua anak 
yang masuk kriteria wajib ikut tanpa memandang status 
imunisasi sebelumnya. 

Penyakit difteri sudah tidak pernah terdengar lagi 
di banyak negara yang cakupan vaksinasinya tinggi. 
Di negara-negara Eropa dan Amerika, apabila kita 
mengunjungi pekuburan dengan nisan batu kuno 
bertuliskan banyak nama dalam satu keluarga, dewasa 
dan anak, serta tahun kematian yang berdekatan, 
seringkali kematian itu disebabkan oleh penyakit yang 
dapat dicegah oleh vaksin, salah satunya difteri (gambar: 
nisan). Jangan sampai kita mengalami kembali ke zaman 
itu, mari kita sukseskan program ORI dari pemerintah, 
agar difteri tidak kembali.

Nisan dengan nama-nama anggota sebuah keluarga yang meninggal 
dalam waktu berdekatan.

Bahan bacaan:
• Gowin et al. 2016. Does vaccination ensure 

protection? Assessing diphtheria and tetanus 
antibody levels in a population of healthy children: 
A cross-sectional study. Medicine. 95 (49): e5571. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC5266040/ 

• Hadfield et al.. 2000. The Pathology of Diphtheria. The 
Journal of Infectious Diseases. 181: S116-S120. https://
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Sebagai ibukota provinsi Sumatera Selatan 
(Sumsel) dan salah satu kota tertua di 
Indonesia, Palembang memiliki sejarah 
panjang. Perkembangan Palembang dimulai 
dari kemunculan kerajaan Sriwijaya. Setelah 

runtuhnya kejayaan Sriwijaya, kemudian di bawah 
kekuasaan Majapahit lah yang berikut memerintah 
kekosongan tahta tersebut bersamaan dengan dipimpin 
oleh seorang adipati yang bernama Ario Damar. Ario 
Damar merupakan putra dari Prabu Brawijaya, yang 
merupakan raja Majapahit. Sebagai adipati, Ario Damar 
(setelah masuk Islam bernama Ariodillah) memiliki anak 
tiri bernama Raden Fatah yang kelak akan menjadi sultan 
pertama bagi kesultanan Demak. Setelah berakhirnya 
masa kekuasaan Majapahit yang diakibatkan oleh 
kebangkitan kerajaan dan kesultanan Islam di daerah 
wilayah Palembang. Palembang kemudian menjadi 

salah satu wilayah yang berfungsi sebagai perlindungan 
Kerajaan Islam Demak yang melibatkan Aria Penangsang 
dan Pangeran Hadiwijaya. Setelah itu pada abad ke-
16 berdirilah kerajaan Palembang yang didirikan oleh 
bangsawan yang datang dari Jawa, tepatnya dari wilayah 
Jipang, Demak. Mereka ini, yang terdiri atas 80 kepala 
keluarga merupakan pengikut Aria Jipang (Pangeran Aria 
Penangsang). Kedatangan mereka dari Jawa dikarenakan 
tewasnya Pangeran Aria Penangsang dalam perebutan 
tahta di kesultanan Demak. Berdasarkan catatan kronik 
Cina, tulisan pelaut Arab dan Persia (abad ke 8–9 M) 
diyakini bentuk kota Palembang, memanjang sepanjang 
sungai Musi mulai dari kompleks PT Pupuk Sriwijaya 
(Pusri) sampai ke daerah Karang Anyar, dimana bagian 
seberang ulu tidak terdapat pemukiman.

Sosia Budaya

Memaknai Sejarah dan 
Eksistensinya Keraton Kuto 

Gawang
Ditulis oleh:

Noperman Subhi
Guru PPKn SMA PGRI 5 Palembang & Dosen luar Biasa di Akademi Bina Bahari

Kontak: nopermansubhi(at)gmail(dot)com

Ilustrasi Keraton Kuto Gawang. Sumber: fbrs14.com
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Palembang menyimpan banyak peninggalan sejarah. 
Salah satunya, Keraton Kuto Gawang, sebuah keraton 
yang setidaknya berdiri selama lebih dari 100 tahun. 
Keraton Kuto Gawang yang menjadi inti dari ibukota 
Palembang yang secara kosmologis dapat dianggap 
sebagai pusat kekuatan magis kerajaan pada dahulu, 
Keraton Kuto Gawang didirikan dan dibangun oleh Ki 
Gede Ing Sura pada tahun 1552-1573 dan dibangun di 
kawasan sekitar Kelurahan Sungai buah dan Kelurahan 
1 Ilir (Palembang Lamo), tepatnya di kompleks Pusri. 
Keraton Kuto Gawang adalah pusat dari Batanghari 
Sembilan, yang menjadi simbol kosmologi ‘satu’ dalam 
konsep Melayu-Jawa, yaitu sebuah simbol tetang 
penggambaran delapan buah penjuru mata angin 
yang terpencar dari pusatnya kesembilan. Pusat atau 
penjuru kesembilan ini sendiri berada di dalam keraton 
Palembang. Dengan demikian, klaim Palembang atas 
daerah-daerah luarnya berada di batas-batas batanghari 
(sungai). 

Dari keraton Kuto Gawang para penguasanya 
beradaptasi dengan lingkungan Melayu di sekitarnya 
sehingga terjadi akulturasi dan asimilasi kebudayaan 
Jawa dan Melayu, yang dikenal sebagai kebudayaan 
Palembang. Berdasarkan hasil pra-penelitian Balar 
Palembang, batas-batas kota Palembang dimasa masa 
pra-kesultanan secara geografis cukup strategis. Wilayah 
ini dikelilingi sungai-sungai yang melingkar meliputi 
batas utara, selatan, timur, baratnya adalah Sungai Musi, 
Sungai Lunjuk, Sungai Buah, Sungai Taligawe. Selain itu, 
di kawasan tengah kota Palembang pada masa awal 
Kesultanan mengalir Sungai Rengas. Selain batas sungai, 
secara teknis Keraton Kuto Gawang diperkuat dan 
dilindungi oleh pagar keliling tebal dari kayu unglen dan 
cerucup yang lokasinya berada disebelah utara. Sekarang 
menjadi kawasan batas hijau (greenbarier) PT Pusri. 

Dari nama dan gelarnya, setidaknya Ki Gede Ing Sura, 
salah satu bangsawan yang datang dari Jawa adalah 
seorang sura, yang apabila diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia memiliki arti seseorang yang gagah 
dan berani, bersifat kepahlawanan dan laki-laki perkasa. 
Menurut H. J. de Graaf, gelar ‘Ki’ yang dipakai terlebih 
dahulu oleh pendahulu-pendahulu senapati seperti 
Ki Ageng Sela, Ki Ageng Ngenis, Ki Ageng Pemanahan 
menunjukkan bahwa mereka ini berasal dari golongan 
masyarakat rendah.

Berdasarkan catatan sejarah dan sketsa Laksamana 
Johan van Der Laen pada tahun 1659, Keraton Kuto 
Gawang posisinya menghadap ke arah Sungai Musi 
(selatan) dengan pintu masuknya melalui Sungai Rengas. 
Sebelah timurnya berbatasan dengan Sungai Taligawe, 
dan mata angin baratnya berbatasan dengan Sungai 
Buah. Keraton Kuto Gawang berbentuk persegi panjang 
yang dibentengi dengan kayu besi dan kayu unglen yang 
tebalnya 30x30 cm setiap batangnya. Di tengah benteng 
keraton tampak berdiri megah bangunan keraton 

yang letaknya di sebelah barat Sungai Rengas. Kraton 
Kuto Gawang yang dikelilingi pagar kota yang kokoh, 
digambarkan tidak berdiri sendiri. Selain memiliki Masjid 
di Candi Laras, kota Palembang juga memiliki pertahanan 
yang berlapis dengan kubu-kubu yang terdapat di Pulau 
Kemaro, Plaju, Bagus Kuning (Sungai Gerong). Benteng 
ini mempunyai ukuran 290 Rijnlandsche roede (1.093 
meter), baik panjang maupun lebarnya. Tinggi dinding 
yang mengitarinya sekitar 24 kaki (7,25 meter). Benteng 
keraton mempunyai tiga buah baluarti (bastion) yang 
dibuat dari konstruksi batu. Dahulu, orang orang asing 
yang bermukim di Seberang Ulu Sungai Musi adalah 
orang-orang Portugis, Belanda, Cina, Melayu, Arab, 
Campa, dan lainnya. Kekuatan Kuto Gawang ditopang 
oleh suatu sistem perbentengan dan kubu yang ada 
di bagian hilir Musi, yaitu benteng Bamagangan yang 
terdapat di di muara Sungai Komering. Benteng kedua 
adalah Benteng Martapura, dan Benteng Pulau Kemaro, 
yang letaknya dekat dengan Kuto Gawang. 

Bagaimana kondisi Keraton Kuto Gawang sekarang? 
Kondisinya sama dengan bangunan-bangunan yang 
sudah berdiri sejak zaman kerajaan Sriwijaya. Kondisinya 
kini sebagian telah mulai rusak dan hilang. Keraton 
Kuto Gawang menjadi arang dan abu karena adanya 
penyerbuan dan pembumihangusan oleh VOC dibawah 
pimpin Laksamana Johan van Der Laen pada tanggal 24 
November 1659. Penyerbuan dan pembumihangusan ini 
sebagai jawaban atas penyerbuan kerajaan Palembang 
terhadap Kedatangan VOC yang mengirim Cornelis 
Ockerz ke Palembang dengan armada laut Jacatra dan 
de Wachter untuk memenuhi kontrak dagang terutama 
timah dan lada dengan Kerajaan Palembang. Penyerbuan 
Kerajaan Palembang ini menyebabkan Cornelis Ockerz 
dan 42 orang Belanda terbunuh dan 24 orang lainnya 
ditawan. Sementara Jacatra dan de Wachter direbut dan 
dikuasai. 

Setelah peristiwa penyerbuan dan pembumihangusan 
Keraton Kuto Gawang, raja dan rakyat Palembang 
kemudian mengungsi ke luar kota meninggalkan 
reruntuhan Keraton Kuto Gawang setelah berhasil 
menyelamatkan diri dari gempuran pasukan VOC. Raja 
Palembang, Pangeran Sido Ing Rejek Ratu Mangkurat 
Jamaluddin (1652-1659) juga ikut mengungsi ke 
daerah pedalaman melalui sungai Ogan sampai ke 
Indralaya. Di daerah ini Pangeran Sido Ing Rejek Ratu 
Mangkurat Jamaluddin mencoba untuk  membangun 
kembali kekuatan. Namun, tidak berhasil dan akhirnya 
memutuskan untuk tetap tinggal di sana sampai akhirnya 
meninggal di daerah Sakatiga (Ogan Ilir). Pangeran Sido 
Ing Rejek Ratu Mangkurat Jamaluddin digantikan oleh 
saudaranya yang bernama Ki Mas Hindi yang bergelar 
Pangeran Ario Kesumo Abdurrohim. Sampai akhirnya, 
Ki Mas Hindi mendirikan kesultanan Palembang 
Darussalam kemudian bergelar sultan Abdurrahman 
Kholifatul Mukminin Sayyidul Imam.
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Sedangkan peninggalan-peninggalan lainnya di akhir 
Kesultanan Palembang (abad ke-19) nasibnya nyaris 
hancur atau tidak terpelihara. Saat ini hanya Masjid 
Agung Palembang yang dibangun pada tahun 1738 oleh 
Sultan Mahmud Badaruddin I (1724-1757) yang bernasib 
baik dan masih berdiri, karena telah direstorasi dan 
direnovasi. Budayawan Djohan Hanafiah mengatakan 
bahwa, pada tahun 1659 Palembang digempur 
Belanda melalui agresi militer Vereenigde Oost indische 
Compagnie (VOC) atau perserikatan perusahaan Hindia 
Timur yang mengakibatkan Keraton Kuto Gawang 
habis terbakar. Para korban yang berguguran saat kota 
digempur VOC, kemungkinan besar dimakamkan di 
Sabokingking (belakang kompleks Pusri). Karena dasar 
inilah, maka makam Sabokingking ini dianggap sebagai 
simbol upaya Kesultanan Palembang untuk menegakkan 
kemerdekaan. 

Pasca lebih 200 tahun penyerbuan dan 
pembumihangusan, Keraton Kuto Gawang digambarkan 
sebagai suatu tempat berdirinya keraton Raja-raja 
Palembang. Bekas bangunannya masih dapat dilihat, di 
sana sini ada sepotong dinding ditumbuhi tumbuhan 
yang memanjat dan bunga-bunga warna-warni yang 
biasa tumbuh di pekarangan. Reruntuhan gerbang 
dinaungi dan dilindungi oleh sebuah pohon beringin 
yang menarik, seolah ingin mengatakan bahwa pohon 
tersebut berasal dari suatu tempat, di mana pernah ada 
suatu kerajaan, kemegahan pada masa silam. Tak jauh dari 
sekitar reruntuhan tersebut berdiri suatu pendopo yang 
indah. Tempat ini diperkaya oleh alam dengan pohon-
pohonan, flora dan fauna yang memberikan banyak 
manfaat. Sekitar pada tahun 1960-an, bekas Keraton 
Kuto Gawang dibuka untuk pendirian pabrik pupuk 
PT Pusri. Saat dilakukan penggalian untuk memasang 
konstruksi pabrik, banyak sekali ditemukan balok-balok 
kayu bekas dinding Keraton Kuto Gawang atau bentuk-
bentuk temuan lainnya. Sayangnya, pada saat itu kita 
(khususnya pemerintah) belum mempedulikan dan 
memperhatikan masalah kesejarahan Keraton Kuto 
Gawang.
 
Pada tahun 2016 yang lalu, nama Kuto Gawang menghiasi 
beberapa media yang terdapat di provinsi Sumatra 
Selatan. Nama Kuto Gawang kemudian digunakan 
sebagai penamaan kecamatan baru di Kota Palembang 
yang merupakan hasil pemekaran kecamatan Ilir 
Timur II. Penamaan kecamatan baru ini dianggap tidak 
tepat karena tidak berlokasi di kawasan Kuto Gawang. 
Penggunaan nama Kuto Gawang dianggap melenceng, 
mengaburkan dan akan merusak sejarah. Sebagai nama 
institusi kerajaan, Kuto Gawang dianggap sesuatu 
yang sakral. Sebenarnya, semangat DPRD dan Pemkot 
Palembang dalam melakukan pemekaran kecamatan 
Ilir Timur II bertujuan guna meningkatkan pelayanan 
terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah 
8 Ilir, 9 Ilir, 10 Ilir, 11 Ilir, Kuto Batu, dan melestarikan 

nama Kuto Gawang patut diapresiasi. Menurut Ketua 
Pansus 6 DPRD Palembang (Endang Larasati), penamaan 
Kuto Gawang untuk kecamatan baru bukan keputusan 
sepihak. Nama tersebut merupakan usulan hasil rembuk 
tokoh masyarakat dan hasil tersebut telah disepakati 
bersama DPRD Palembang.

Apabila secara bersama-sama masyarakat serius untuk 
menjaga nama dan kawasan Kuto Gawang, tidak hanya 
sekedar meminta revisi penamaan kecamatan Kuto 
Gawang. Sebagai usulan, sepertinya sudah selayaknya 
masyarakat wilayah Sumatra Selatan dengan dipimpin 
oleh Sultan Mahmud Badaruddin III, Sultan Iskandar 
Mahmud Badaruddin dan Sultan Mahmud Badaruddin 
IV Djaya Wikrama (RM Fauwaz Diradja) serta pemerintah 
Kota Palembang maupun pemerintah provinsi Sumatra 
Selatan untuk mencegah perusahaan-perusahaan yang 
secara jelas membangun dan berproduksi di atas situs 
(daerah temuan benda-benda purbakala) Keraton Kuto 
Gawang. Setidaknya pemberian nama Sriwijaya sebagai 
perusahaan yang berdiri di atas situs dianggap tidak 
tepat, karena mengaburkan dan merusak sejarah. Meski 
nama Sriwijaya di atas nama Kuto Gawang. Mengutip 
ucapan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin yang 
berwasiat supaya nama Kuto Gawang tidak dijadikan 
sebagai nama kecamatan meskipun lokasinya persis 
di 1 Ilir, artinya dapat disimpulkan bahwa beliau 
juga akan tidak menyetujui untuk merubah nama 
perusahaan PT Pusri menjadi PT Pupuk Kuto Gawang. 
Menurut pemimpin administrasi Kecamatan Ilir 
Timur II (Syairulgama), apalah arti sebuah nama dan 
terpenting adalah keinginan untuk ikut membangun 
kecamatan yang berguna bagi peningkatkan pelayanan 
masyarakat. Demikian pula dengan keberadaan PT Pusri 
yang dirancang untuk kepentingan kemakmuran rakyat 
Indonesia. PT Pusri tidak dapat diotak-atik kembali 
keberadaannya walaupun jelas-jelas berdiri di situs 
Keraton Kuto Gawang. Kehadiran PT Pusri dianggap 
tidak melenceng, mengaburkan dan merusak sejarah 
Keraton Kuto Gawang. Seandai penulis mengusulkan 
nama sirkuit di Palembang yang dibangun untuk gelaran 
MotoGP dengan nama sirkuit Kuto Gawang, apakah juga 
akan menjadi salah dan dianggap mengurangi kesakralan 
Kraton Kuto Gawang?

Bahan bacaan:
• http://arkenas.kemdikbud.go.id/contents/read/

article/jdz9q6_1484622465/kuto-gawang-awal-
kesultanan-palembang-darussalam

• http://beritapagi.co.id/2017/09/23/kisah-keraton-kuto-
gawang-yang-kini-menjadi-pabrik-pt-pusri.html

• https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Palembang
• https://terminallemabang.wordpress.com/2014/02/24/

keraton-kuto-gawang/
• http://tr i jayafmplg.net/ber i ta/2017/10/kuto-

cerancangan-keraton-palembang-yang-hilang/



Jadwal imunisasi anak dan vaksin untuk orang dewasa
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Halo Sobat 1000guru! Jumpa lagi dengan kuis 
Majalah 1000guru edisi ke-81. Pada kuis 
kali ini, kami kembali dengan hadiah berupa 
kenang-kenangan yang menarik untuk sobat 
1000guru.

Ingin dapat hadiahnya? Gampang, kok!

1. Ikuti (follow) akun Twitter @1000guru atau https://
twitter.com/1000guru, dan like fanpage 1000guru.net 
di Facebook (FB): https://www.facebook.com/1000guru

2. Perhatikan soal berikut: Pada rubrik kesehatan edisi 
ke-81 ini telah disajikan pembahasan mengenai penyakit 
difteri yang belakangan ini bermunculan di Indonesia. 
Dijelaskan bahwa penyakit difteri ini dapat dicegah 
dengan vaksinasi. Coba diskusikan mengenai penyakit 
lain yang bisa dicegah dengan vaksinasi! Sertakan juga 
gambar, bahan bacaan atau referensi yang mendukung 
pembahasan kalian!

3. Kirim jawaban kuis ini, disertai nama, akun FB, 
dan akun twitter kalian ke alamat surel redaksi: 
majalah1000guru@gmail.com dengan subjek Kuis Edisi 
81.

4. Jangan lupa mention akun twitter @1000guru jika 
sudah mengirimkan jawaban.

Mudah sekali, kan? Tunggu apa lagi? Yuk, segera 
kirimkan jawaban kalian. Kami tunggu hingga tanggal 20 
Januari 2018, ya!

Pengumuman Pemenang Kuis

Pertanyaan kuis Majalah 1000guru edisi ke-80 lalu 
adalah:

Pada rubrik teknologi edisi ke-80 ini telah 
disajikan pembahasan mengenai cara kerja 
kincir angin yang dapat menjadi alternatif 
sumber daya untuk pembangkit listrik 
terbarukan. Coba diskusikan sumber daya 
alternatif lainnya untuk pembangkit listrik 
beserta prospek penggunaannya di Indonesia! 
Sertakan juga gambar, bahan bacaan atau 
referensi yang mendukung pembahasan kalian!

Sayang sekali kita tidak mendapatkan pemenang yang 
beruntung. Namun, jangan bersedih. Nantikan kuis-kuis 
Majalah 1000guru di edisi selanjutnya!

Kuis Majalah

/1000guru
@1000guru
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