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WASHINGTON, DC — Perburuan planet 
layak huni di luar tata surya sela-
ma beberapa dekade ini akhirnya 
terjawab pada pekan lalu, saat 
tim astronom mengumumkan 
penemuan Kepler-186f.  Planet 
baru itu diperkirakan amat mirip 
bumi dan layak huni.

Menggunakan teleskop antarik-
sa Kepler milik Badan Antariksa 
Amerika Serikat (NASA), tim 
ilmuwan menguak keberadaan 
sebuah planet yang mengorbit 
pada “zona layak huni”. Kepler-
186f, nama planet itu, diperki-
rakan memiliki kondisi yang 
memungkinkan air menggenang 
pada permukaannya, syarat 
utama planet layak huni.

“Penemuan Kepler-186f meru-
pakan langkah signifikan dalam 

upaya menemukan dunia seper-
ti bumi,” kata Direktur Divisi 
Astrofisika NASA Paul Hertz di 
kantornya di Washington, DC, 
Amerika Serikat, seperti dikutip 
laman resmi NASA, Sabtu lalu.

Kepler-186f mengingatkan para 
astronom pada bumi. Berukuran 
1,1 kali atau 10 persen lebih besar 
dari bumi, Kepler-186f menjadi 
planet ekstrasolar—planet di luar 
tata surya—pertama yang paling 
mirip bumi dan menempati zona 
layak huni. Para astronom pun 
menjulukinya sepupu bumi.

Pemimpin tim astronom yang 
juga ilmuwan dari SETI Institute 
di NASA Ames Research Center, 
Elisa Quintana, mengatakan 
Kepler-186f mengorbit Kepler-
186, bintang katai merah tipe M 
yang sinarnya lebih redup dari-
pada matahari. Keduanya ber-
jarak 490 tahun cahaya. Hanya 
perlu 130 hari bagi planet ini 

untuk mengitari bintangnya. 
Waktu revolusi Kepler-186 nyaris 
sepertiga lebih singkat dari bumi 
mengitari matahari.

“Dengan jarak seperti itu, 
suhu permukaan Kepler-186f 
akan berada di atas titik beku 
dan di bawah titik didih,” kata 
Quintana seperti dikutip Space. 
Dengan suhu atmosfer seperti 
itu, Quintana mengimbuhkan, air 
diperkirakan tetap berwujud cair. 
Hal ini penting untuk mendu-
kung kehidupan seperti halnya 
di bumi.

Massa dan komposisi Kepler-
186f masih misterius. Meski 
begitu, berdasarkan penelitian 
sebelumnya, permukaan pla-
net itu diperkirakan cenderung 
berbatu. Penemuan ini menja-
dikan Kepler-186f planet padat 
keempat dengan periode revolusi 
ratusan hari selain Venus, Bumi, 
dan Mars.

Kepler-186f bukanlah planet 
tunggal. Hertz mengatakan ada 
empat planet lain dalam sistem 
bintang Kepler-186 yang berja-
rak 500 tahun cahaya dari bumi 
di konstelasi Cygnus. Mereka, 
masing-masing Kepler-186b, 
Kepler-186c, Kepler-186d, dan 
Kepler-186e, mengelilingi bin-
tangnya setiap 4, 7, 13, dan 22 hari. 
Untuk planet berukuran kurang 
dari 1,5 kali bumi, “Mereka terla-
lu panas untuk munculnya kehi-
dupan seperti yang kita kenal,” 
kata dia.

Sebagai katai merah, Kepler-
186 memiliki ukuran dan massa 
separuh dari matahari. Katai 
merah adalah kelas bintang 
yang membentuk 70 persen dari 
bintang-bintang di galaksi Bima 
Sakti. Energi yang dipancarkan 
Kepler-186 hanya sepertiga yang 
diterima bumi dari matahari. 
Kecerahan katai merah yang 

menyinari Kepler-186f di tengah 
hari hanya seterang matahari 
ketika muncul sekitar satu jam 
sebelum terbenam.

Thomas Barclay, ilmuwan 
riset di Bay Area Environmental 
Research Institute di Ames, 
mengatakan, berada di zona layak 
huni tidak otomatis membuat 
Kepler-186f layak huni. Suhu di 
planet ini sangat bergantung pada 
jenis atmosfernya. “Kepler-186f 
lebih dianggap sebagai sepupu 
bumi ketimbang kembaran bumi. 
Planet ini memiliki banyak sifat 
yang mirip bumi,” kata dia.

Barclay juga membuat pemo-
delan artistik untuk memperki-
rakan warna dan kondisi permu-
kaan Kepler-186f. Dengan pan-
caran cahaya dari bintang yang 
sedikit lebih merah dari matahari, 
“Planet ini terlihat sedikit lebih 
jingga,” ucapnya. Ia menggam-
barkan lautan di Kepler-186f, 
jika memang ada, akan berwarna 
biru kusam, bukan biru jernih 
seperti di bumi. “Awan pada 
Kepler-186f berwarna jingga dan 
merah, mencerminkan warna 
bintangnya.”

Sejauh ini ada 20 planet ekstra-
solar yang masuk kategori “zona 
layak huni”. Zona layak huni, 
dalam astronomi disebut “zona 
Goldilocks”, adalah daerah di 
sekeliling bintang yang suhunya 
tepat bagi terbentuknya air di 
permukaan planet. Untuk menen-
tukan zona ini, para ilmuwan 
harus terlebih dulu mengukur 
total radiasi yang dipancarkan 
bintang. Mereka dapat meng-
hitungnya dengan mengetahui 
ukuran dan jenis bintang itu.

Penemuan Kepler-186f adalah 
kemajuan paling pesat dalam 
upaya pencarian kehidupan di 
luar tata surya. Namun, jaraknya 
yang sejauh 500 tahun cahaya 
belum mungkin dijangkau. ●

SEPUPU BUMI ITU 
BERNAMA
KEPLER-186F

Suhu permukaan planet ekstrasolar itu 

memungkinkan air tetap berwujud cair untuk 

mendukung kehidupan.
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Astronom menemukan planet seukuran Bumi, 
yang mengorbit bintangnya dalam zona yang 
memungkinkan air dalam bentuk likuid.

Bumi Baru?

PERBANDINGAN 
BUMI DAN 

KEPLER-186F

Kepler-186fBumi

Massa 1 1,11

Radius 1 1,1

Jarak dari bintang induk 150 juta km 52,4 juta km 

Jumlah hari dalam setahun 365,3  130

Bintang Tipe G2V, massa 1  Tipe katai M1, massa 0,48

T
eleskop antariksa Kepler dinamai dari astronom 
Jerman abad ke-17, Johannes Kepler. Diluncurkan 
pada 7 Maret 2009, teleskop milik NASA ini 

bertugas memindai sebagian galaksi Bima Sakti untuk 
menemukan bintang baru dan planet seukuran bumi yang 
bisa menopang kehidupan.

Teleskop secara simultan dan terus-menerus mengukur 
kecerahan lebih dari 150 ribu bintang setiap 30 menit. 
Ketika kandidat planet singgah atau lewat di depan bin-
tang yang berada di sudut pandang teleskop, persentase 
cahaya dari bintang itu akan diblokir. Metode ini mampu 
mengungkap ukuran relatif planet itu terhadap bintangnya.

Sebuah planet dinyatakan mengorbit bintang tertentu 
setelah diketahui tiga kali singgah atau melewati jalur 
yang sama. “Untuk mengetahui ukuran planet, ukuran bin-
tang itu harus diketahui,” demikian Daily Mail menuliskan.

Teleskop Kepler mengorbit matahari sejauh 65 juta 
kilometer dari bumi. Sampai hari ini, teleskop yang telah 
mendeteksi 1.800 planet ekstrasolar itu menjadi andalan 
dalam perburuan planet dan bintang baru. NASA juga 
mempersiapkan teleskop James Webb Space, yang akan 
diluncurkan pada 2018, untuk mengamati atmosfer dan 
komposisi kimia planet ekstrasolar. 

● MAHARDIKA

Teleskop Pemburu Planet

BELANJA 
MILITER GLOBAL 
TURUN, 
ASIA
NAIK

K
onflik bersenjata dan aksi 
kekerasan di berbagai belah-
an dunia tak hanya memicu 

kekhawatiran ihwal ketidaksta-
bilan politik. Ini juga bisa mendo-
rong terjadinya kompetisi dalam 
bidang persenjataan dan memicu 
konflik. Data terbaru Stockholm 
Internasional Peace Research 
Institute (SIPRI) memberi kabar 
“gembira” bahwa nilai belanja 
militer global turun 1,9 persen 
pada 2013, sehingga mencapai 
US$ 1.747 miliar. Pada 2012, penu-
runan tercatat hanya 0,4 persen.

Menurut laporan yang ditulis 
Direktur Program Pengeluaran 
Militer SIPRI Sam Perlo-Freeman 
dan peneliti senior SIPRI, Carina 
Solmirano, yang dipublikasikan 
pada 14 April lalu, sebuah pola 
telah terbentuk selama bebera-
pa tahun terakhir. Pengeluaran 
militer di negara Barat dilapor-
kan turun—tepatnya di Amerika 
Utara, Eropa Barat dan Tengah, 
serta Oseania—sedangkan di 
bagian dunia lainnya meningkat.

Peningkatan nilai belanja militer 
juga terjadi di Asia dan Oseania, 
yang meningkat 3,6 persen pada 
2013, sehingga kini mencapai 
US$ 407 miliar. Menurut SIPRI, 
Asia dan Oceania merupakan 
satu-satunya kawasan yang nilai 
belanja militernya naik setiap 
tahun secara konsisten sejak 1988. 
Sebagian besar peningkatan di 
kawasan ini pada 2013 terjadi 

akibat kenaikan nilai belanja 
militer Cina sebesar 7,4 persen. 
Di luar Negeri Tirai Bambu ini, 
peningkatan nilai belanja militer 
hanya 0,9 persen. 

Di Asia, ada empat negara yang 
masuk kategori 15 besar dalam 
pengeluaran militer, yaitu Cina, 
Jepang, India, dan Korea Selatan. 
Pengeluaran Cina mencapai US$ 
188 miliar, Jepang US$ 48,6 miliar, 
India US$ 47,4 miliar, dan Korea 
Selatan US$ 33,9 miliar, dengan 
sumbangan sekitar 19 persen 
dari pengeluaran total dunia 
yang mencapai US$ 1.747 miliar. 
Pengeluaran empat negara ini 
sangat signifikan di kawasan Asia 
dan Oseania.

SIPRI mencatat kenaik-
an pengeluaran militer di Asia 
Tenggara terutama disebabkan 
oleh bertambahnya nilai belanja 
pertahanan Indonesia, Filipina, 
dan Vietnam. Pembengkakan nilai 
belanja senjata secara signifikan 
di dua negara yang disebut bela-
kangan didorong oleh ketegangan 
dengan Cina dalam sengketa teri-
torial di Laut Cina Selatan. 

Politik Cina terkait dengan Laut 
Cina Selatan tak hanya membuat 
khawatir Filipina dan Vietnam, 
tapi juga negara lain, seperti 
Korea Selatan, Jepang, Malaysia, 
Brunei Darussalam, dan Taiwan. 
Namun SIPRI menilai naiknya 
anggaran Cina tak terkait lang-
sung dengan ketegangan terbaru 
ini. “Ketegangan yang meningkat 
tak terlihat telah mengubah tren 
belanja militer Cina, yang meru-
pakan kebijakan jangka panjang 

peningkatan belanja militer seja-
lan dengan pertumbuhan ekono-
mi,” ujarnya.

Indonesia memberi perhatian 
serius terhadap keseimbangan ke-
 kuatan baru di Asia-Pasifik yang 
dianggap bakal memicu konflik 
dengan. “Kami benar-benar khawa-
tir atas perkembangan di kawasan 
ini dan adanya perlombaan senjata 
antara negara ASEAN dan negara 
besar,” kata Panglima TNI Jenderal 
Moeldoko kepada kantor berita 
Reuters, 3 April lalu.

Data SIPRI juga menyebutkan 
ihwal turunnya pengeluaran mili-
ter AS sebesar 7,8 persen pada 
2013 akibat berkurangnya inten-
sitas operasi militer di luar negeri, 
terutama di Afganistan dan Irak. 
Pada saat yang sama, belanja 
Rusia meningkat 4,8 persen, yang 
disebabkan oleh rencana perema-
jaan militernya. Dengan aloka-
si US$ 705 miliar, negeri yang 
dijuluki Tirai Besi itu berencana 
mengganti 70 persen peralatan 
militernya dengan senjata modern 
pada 2020.

Kawasan lain yang juga men-
catat kenaikan adalah Afrika, 
sebesar 8,3 persen (menjadi US$ 
44,9 miliar), Timur Tengah naik 4 
persen (US$ 150 miliar), Amerika 
Tengah serta Karibia naik 6 per-
sen (US$ 9,6 miliar), dan Amerika 
Selatan 1,6 persen (US$ 67,4 mili-
ar). Kenaikan ini biasanya dipi-
cu oleh pertumbuhan ekonomi, 
tingginya pendapatan minyak 
atau gas, dan konflik bersenjata 
yang signifikan. Menurut SIPRI, 
di sejumlah negara, kenaikan itu 
memang terjadi akibat faktor 
ekonomi, meski ada juga yang 
tetap memperbesar nilai belanja 
militer kendati perekonomiannya 
lesu. ● SIPRI | REUTERS
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Kapal tempur Haikou milik Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA)  dalam operasi bersama Angkatan Laut Australia  untuk mencari pesawat MH370 yang hilang di Samudra Hindia, April lalu.

Cina menyumbangkan kenaikan terbesar dalam 

belanja militer di Asia.

TRAGEDI 
KAPAL SEWOL, 
PULUHAN MAYAT 
DIANGKAT
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1. Amerika Serikat
US$ 640 miliar
2012: peringkat ke-1
Naik 12 persen 
(perbandingan 2013-
2012)
3,8 persen GDP (Pro-
duk domestik bruto)

2. Cina
US$188 miliar
2012: peringkat ke-2
Naik 170 persen
2,0 persen GDP

3. Rusia
US$ 87,8 miliar
2012: peringkat ke-3
Naik 108 persen
4,1 persen GDP

4. Arab Saudi
US$ 67 miliar
2012: peringkat ke-7
Naik 118 persen
9,3 persen GDP

5. Prancis
US$ 61,2 miliar
2012: peringkat ke-4
Turun -6,4 persen
2,2 persen GDP

6. Inggris
US$ 57,9 miliar
2012: peringkat ke-6
Turun -2,5 persen
2,3 persen GDP

7. Jerman
US$ 48,8 miliar
2012: peringkat ke-9
Naik 3,8 persen
1,4 persen GDP

8. Jepang
US$ 48,6 miliar
2012: peringkat ke-5
Turun -0,2 persen
1,0 persen GDP

9. India
US$ 47,4 miliar
2012: peringkat ke-8
Naik 45 persen
2,5 persen GDP

10. Korea Selatan
US$ 33,9 miliar
2012: peringkat ke-12
Naik 42 persen
2,8 persen GDP

11. Italia
US$ 32,7 miliar
2012: peringkat ke-11
Turun -26 persen 
1,6 persen GDP

12. Brazil
US$ 31,5 miliar
2012: peringkat ke-10
Naik 48 persen
1,4 persen GDP

13. Australia
US$ 24 miliar
2012: peringkat ke-13
Naik 19 persen
1,6 persen GDP

14. Turki
US$ 19,1 miliar
2012: peringkat ke-16
Naik 13 persen
2,3 persen GDP

15. Uni Emirat Arab
US$ 19 miliar
2012: peringkat ke-15
4,7 persen GDP

Belanja Militer Dunia 
2013: 1.747 miliar
Naik 26 persen sejak 
2012
2,4 persen GDP dunia

Kepler-186
Kepler-186f

UNIT ASTRONOMI (BUMI=1)

BERPOTENSI DIHUNI

PANASNYA DI ATAS 
TITIK DIDIH AIR

MERKURIUS VENUS BUMI MARS

KEPLER-186

TATA SURYA

SISTEM PLANET DI ZONA LAYAK HUNI

SPACE.COM

KEKUATAN ENERGI ELEKTROMAGNETIS BINTANG PADA JARAK PLANET (BUMI=1)

Zona Layak
Huni

Batas Optimistis 
Zona Layak Huni
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(DALAM BELANJA MILITER)
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