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Pada tanggal 14 September 2015, para 

ilmuwan "mendengar" cuitan selama 0,2 sekon. 
Cuitan itu adalah riak dari gelombang gravitasi 
yang muncul 1,3 miliar tahun yang lalu, ketika 
terjadi benturan yang sangat dahsyat antara dua 

lubang hitam. Lubang hitam itu kecil saja 
ukurannya; diameternya hanya 150 km. Tetapi 
massanya amat besar, yakni masing-masing 29 

dan 36 kali lipat massa Matahari. 

Gelombang gravitasi itu teramat sangat pendek, 
sehingga untuk mendeteksinya diperlukan 

sistem instrumen yang kepekaan dan 
kesaksamaannya luar biasa. Itulah LIGO (Laser 

Interferometer Gravitation-wave Observatory). 

Detektor LIGO mampu mengukur distorsi 
sekecil 0,001 ukuran proton. Proton (inti atom 
hidrogen) besarnya hanya sekitar 1 fermi (10‒13 

cm). Jadi distorsi yang terukur oleh LIGO itu 
kecilnya 10‒18 m (sepersejutatriliun meter). 

Keberhasilan Tim LIGO itu diumumkan oleh 

Direktur Eksekutifnya, David Reitze, dan 
diberitakan CNN pada hari Kamis 11.2.2016. 
Brigitta Isworo Laksmi melaporkannya di 

Kompas, 14 Februari 2016. 

Albert Einstein menemukan kesetaraan massa 
dengan energi, yang diungkapkannya dengan 

"rumus" E = mc2. Itu dipublikasikan pada tahun 
1905 dalam artikel berjudul "Tentang 

Elektrodinamika-nya benda yang bergerak" 
("Zur Elektrodynamik der bewegter Koerper"). 
Riak yang ditemukan LIGO merupakan 

manifestasi energi  yang "tercipta" bersamaan 
dengan "musnah"-nya massa sebesar tiga kali 
massa Matahari. Itulah usak massa (mass defect), 

yakni massa yang (seolah-olah) hilang, dalam 
benturan dahsyat antara dua lubang hitam 1,3 
miliar tahun yang lalu.  

Dalam Teori Relativitas Umum-nya, yang 
dirampungkan pembangunannya oleh Einstein 
sedikit lebih dari seabad yang lalu, Einstein 

memprediksikan adanya gelombang gravitasi. 
Tetapi gelombang itu teramat-sangat kecilnya 
sehingga Einstein mengira tidak ada instrumen 

yang dapat dipakai untuk mendeteksinya. 

Eh, ternyata riak yang sedemikian kecilnya itu 
terdeteksi oleh LIGO. Hebat sekali! "Inilah piala 

suci dunia ilmu", kata astrofisikawan Institut 
Teknologi Rochester, Carlos Lausto. "Piala suci" 
(the holy grail) secara harfiah ialah piala yang 

mewadahi anggur dalam Perjamuan Terakhir 
(the Last Supper) di malam menjelang Yesus 
Kristus diserahkan ke Mahkamah Yahudi, lalu 
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disalib. Makna kiasnya ialah peristiwa yang 
sangat penting, yang menandai revolusi akbar. 

Menurut Einstein, gelombang gravitasi adalah 
sebuah gagasan yang indah. "Namun saking 
kecilnya, (ia mengira) tidak ada yang bisa 

mengukurnya", kata guru besar Fisika di 
Universitas Columbia, Szabolcs Marka. 
"Einstein pasti terkejut".  

Tetapi benarkah Einstein pasti terkejut, 
seandainya ia masih hidup? Kalau yang ditanya 
Paul Adrien Maurice Dirac, boleh jadi ia akan 

menjawab "Tidak". 

 

Pembelokan Cahaya 

Dirac ialah fisikawan Inggris yang membidani 
kelahiran Mekanika Kuantum Nisbian 
(Relativistic Quantum Mechanics). Ia kenal secara 

pribadi dengan Einstein dan beberapa kali 
bertemu dengan Einstein, baik dalam 
konperensi-konperensi ilmiah (di Solvay, Belgia, 
misalnya), maupun ketika diundang makan di 

rumah Einstein setelah Einstein menjadi guru 
besar dan peneliti di Institut Telaah Maju 
(Institute of Advanced Study), di Universitas 

Princeton. Dirac mencermati observasi dan 
pengukuran yang membuktikan kebenaran 
ramalan Einstein dalam Teori Relativitas 

Umum-nya, bahwa cahaya dibelokkan bila 
melintas di dekat benda yang massanya besar. 

Tes untuk menguji prediksi itu, mulai dari yang 

pertama, yang dilakukan dalam ekspedisi 
pimpinan Arthur Eddington di Pulau Principe 
(lepas pantai Barat Afrika khatulistiwa) dan 

ekspedisi pimpinan A.C.D. Crommelin di 

Sobral (kawasan Amazon, Brazil) dalam 
peristiwa gerhana Matahari total, 29 Mei 1919, 

sampai dengan tes yang ke empat. Menurut 
teorinya Einstein, pembelokan itu besarnya 1,75 
sekon busur. Eddington memperoleh hasil 

pengukuran yang berbeda, yakni 1,6 sekon 

busur, dengan ralat standar ± 0,3 sekon busur. 

Ekspedisi Inggris lain pimpinan A.C.D. 
Crommelin ke Sobral, di kawasan Amazon, 
Brazil, mendapatkan pembelokan sebesar (1,84 

± 1,2) sekon busur. 
 

  
Gambar 1 (Sumber: [3]). Lintasan GMT 29 Mei 
1919. Lintasan ini diberitahukan oleh Freeman 
Dyson (Astronom Kerajaan Inggris) dua tahun 
sebelumnya, yakni di bulan Maret 1917. Maka 

diputuskan bahwa Inggris akan melakukan ekspedisi 
ke Sobral, di Brazil, dan ke Pulau Principe, di Afrika 

Barat, yang terletak di garis khatulistiwa dan akan 
dilintasi GMT. Arah rotasi Bumi (dari Barat ke 
Timur) ditunjukkan dengan mata anak panah. 

 

Sebelum kapal ekspedisi Eddington bertolak ke 
Pulau Principe, dalam pesan pembekalannya 
Astronom Kerajaan, Freeman Dyson, memberi 

tahu Cottingham (asistennya Eddington) bahwa 
missi ke Principe itu besar signifikansinya. 
Cottingham, yang memang bukan ahli 

astronomi, salah-paham. Dikiranya, makin besar 
sudut pembelokan yang didapatkan Eddington, 
makin baik. Ternyata hasilnya (1,6 sekon busur) 
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di bawah prediksi Einstein (1,75 sekon busur). 
Maka setiba kembali di Inggris, dia bertanya 

kepada Dyson: "Apa yang akan terjadi 
seandainya defleksinya bahkan dua kali lebih 
besar?" Jawab Dyson: "Eddington akan marah 

besar, dan kamu harus pulang sendiri." 
 

 
 

Gambar 2 (Sumber: [4]). Pembelokan Cahaya 
Bintang. Sedianya cahaya itu akan menempuh 
lintasan D2, pada jarak Δ dari pusat Matahari. 

Lintasannya menjadi lebih dekat (D1) karena efek 
gravitasi Matahari. 

 

Ke empat tes itu dilakukan dengan cara yang 
berbeda, di waktu dan di tempat yang berbeda, 
dan oleh tim peneliti yang berbeda pula. Ada tes 

yang memanfaatkan gelombang radio dari 
bintang yang memancarkannya, dan ada pula 
yang memanfaatkan gelombang yang 
dipancarkan katai putih (white dwarf). Katai 

putih alias bajang seta ialah bintang "sekarat" 
yang merupakan materi dalam keadaan yang 
sangat termampat. Dalam tes yang 

memanfaatkan gelombang radio, gelombang 
elektromagnetik yang dipancarkan bintang 
tertentu itu frekuensinya 1000 kali lebih rendah 

daripada cahaya kasatmata, sehingga tidak 
tampak bila diamati dengan mata telanjang. Jadi 
ujicobanya tidak usah dilakukan pada waktu ada 

gerhana Matahari total. Tetapi korona Matahari 
mempengaruhi gelombang radio, sebab energi  

fotonnya lebih rendah daripada energi foton 
cahaya kasatmata. 

"Korona" yang dimaksudkan di sini bukan yang 

kelihatan sebagai cincin terang di pinggir 
bulatan Bulan yang gelap dalam gerhana 
Matahari total. Cincin terang dalam kegelapan 

gerhana Matahari itu tidak terjadi di Matahari. 
Bahkan juga tidak terjadi pada ketinggian 
Bulan. Korona berupa cincin terang dalam 

gerhana Matahari total itu terjadi pada 
ketinggian awan, sebab titik-titik air di dalam 
awan itu mendifraksi cahaya Matahari yang 

melaluinya.  

Sedangkan korona yang mempengaruhi 
gelombang elektromagnetik radiofrekuensi ialah 

lapisan yang paling luar dari atmosfer Matahari. 
Lapisan setebal 10 ruji (radius) Matahari ini 
berupa gas sangat renggang yang terionisasi, 
yang memancarkan spektrum malar (continuous) 

plus beberapa garis spektrum dari atom-atom 
yang sangat terionisasi. Spektrum ini 
menunjukkan bahwa suhu permukaan Matahari 

ialah 1.000.000 K (dalam skala mutlak/Kelvin). 

Pengaruh korona Matahari ini dapat 
disingkirkan dalam perhitungan, sebab besarnya 

berbeda untuk frekuensi yang berbeda dari 
gelombang radio yang dipengaruhinya. Itulah 
yang dilakukan oleh Irwin Shapiro dengan 

gelombang radar yang dipantulkan ke Bumi 
oleh planet yang sedang berada di sebelah 
sananya Matahari dan gelombang pantulan itu 

melintas dekat Matahari. 
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Gambar 3 (Sumber: [1]). Kilatan cahaya 

dipancarkan secara simultan dari dua mercu suar 
yang letaknya terpisah jauh. Pengamat yang rihat 

(tak bergerak) di tengah-tengah jarak antara kedua 
menara mercu-suar itu melihat kedua kilatan itu 
secara berbareng. Sedangkan pengamat lain yang 
berada di pesawat yang sedang terbang dari arah 

menara kiri menuju ke menara kanan melihat dua 
kilatan  cahaya berturutan, tidak bersamaan. Efek 

muluran waktu (time dilation) juga terjadi bila 
cahaya melintas di dekat benda yang sangat massif. 
Dalam hal ini tertundanya waktu itu bukan karena 
gerak nisbi dengan kelajuan nisbian (relative motion 

at relativistic speed), tetapi karena "berkerut"-nya 
ruang sebagai efek gravitasi benda yang massanya 
besar itu. Efek ini dimanfaatkan dalam percobaan 

pantulan gelombang radar oleh I. Shapiro. 
 

Semua tes itu mengkonfirmasi kebenaran 

prediksi Einstein dalam batas-batas toleransi 
ralatnya, dan dari satu tes ke tes berikutnya 
akurasi tes-tes itu kian meningkat, meskipun 

tidak memberikan hasil yang secara eksak sama 
persis dengan prediksi teoretis  Einstein. 

Dirac bertanya: "Diskrepensi antara ramalan 

teoretis dan kenyataan observasional itu ada dan 
jelas dapat dipertanggungjawabkan kebenaran-
nya. Bagaimana Einstein bereaksi terhadap 

adanya diskrepensi itu? Apakah ia lantas akan 

menganggap bahwa teorinya itu pada dasarnya 
memang salah?" 

Pertanyaan itu dijawab oleh Dirac sendiri. Kata 
dia, jawabannya tegas sekali, yakni: "Tidak". 
Orang (baca : ilmuwan) bilang: "Teori itu 

terlalu indah untuk salah." Dirac berkata: "... a 

theory with the beauty and elegance of Einstein's 
theory has to be substantially correct." ["... teori 
yang seindah dan seanggun teorinya Einstein 

harus betul secara substansial".] Seakan-akan 
Dirac hendak menyatakan bahwa ketika diberi 
tahu bahwa prediksinya benar, Einstein akan 

tenang-tenang saja, sebab sejak semula ia 
memang sudah yakin bahwa teorinya benar.  

 

Terkejut   

Keberhasilan tes di Principe dan di Sobral 
disambut dengan hangat oleh ilmuwan-ilmuwan 

Inggris dan Belanda. Tetapi sukses itu tidak 
disampaikan kepada Einstein. Maklum pada 
waktu itu PD-I baru saja usai, dan Einstein 

menjadi guru besar di Universitas Berlin. 
Padahal Inggris ialah lawan Jerman. 

Baru pada tanggal 29 September 1919, hampir 

empat bulan sesudah keberhasilan missi 
Eddington di Pulau Principe, Hendrik A. 
Lorentz, fisikawan Belanda dan teman seniornya 

Einstein, memberi tahu Einstein per telegram 
tentang terbuktinya prediksi Einstein.  

Einstein tidak dingin-dingin saja seperti 

dibayangkan oleh Dirac. Einstein adalah 
manusia biasa, yang dapat merasakan euforia. Ia 
juga dekat dengan ibundanya. Maka ia menulis 

kepada ibundanya: "Bunda tersayang! Hari ini 
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kabar bahagia. H.A. Lorentz menelegram saya 
bahwa ekspedisi Inggris telah sungguh-sungguh 

mengkonfirmasi pembelokan cahaya oleh 
Matahari". 

Seandainya Einstein masih ABG, barangkali ia 

akan berjingkrak-jingkrak sambil berteriak-
teriak, saking senangnya. Jadi dugaan bahwa 
Einstein akan terkejut seandainya masih hidup 

dan diberi tahu bahwa gelombang gravitasi telah 
ditemukan, agaknya tidak salah. Terheran-
heran, takjub, dan makin penasaran untuk 

mengetahui lebih lanjut dan lebih mendalam, 
adalah sikap yang wajar bagi ilmuwan, manakala 
ia melihat (atau mendengar tentang) fakta 

eksperimental atau gagasan baru yang 
menggelitik pemikirannya. 

Jejak benturan dahsyat dua lubang hitam itu 

dideteksi LIGO dari efek gelombang 
gravitasinya pada rumbai-rumbai interferensi 
yang "tampak" pada interferometer laser di 
Observatorium itu. Ini mengingatkan kita pada 

penemuan radiasi latar (background radiation) 
oleh Arno Penzias dan Robert Wilson pada 
tahun 1965. 

Mereka mengarahkan antena corong (horn 

antenna) ke ruang angkasa, dan mendengar desis 
radio (radio hiss) dari penyuara (loud 

speaker)nya. Desis radio itu tetap di semua arah, 
dan menyiratkan suhu yang rendah sekali, yakni 

hanya sekitar ‒270 °C. Kemudian Robert Dicke 

di Universitas Princeton menganalisis data yang 
diperoleh Penzias dan Wilson, dan 

menyimpulkan bahwa agihan (distribusi) dan 
suhu desis itu konsisten dengan jagad raya dini 
yang teramat-sangat panas, yang memuai sambil 

mendingin ke semua arah. Itulah "Dentuman 
Besar" (the Big Bang) yang diyakini oleh banyak 

ilmuwan sebagai awal-mula alam semesta, lebih 
dari 14 miliar tahun yang silam.  

Kembali ke judul artikel ini, "Einstein Pun 

Terkejut", bahwa bahkan seorang ilmuwan 
besar seperti Einstein bisa menikmati 
keterkejutan yang menyenangkan, bukan hanya 

tercermin pada surat yang dilayangkannya 
kepada ibundanya setelah menerima telegram 
dari Lorentz. 

 

Ke Berlin via Praha 

Sewaktu Einstein masih menjadi Profesor 

Madya (Associate Professor) di ETH Zuerich, dia 
dibujuk oleh trio temannya di Belanda 
(Hendrik Lorentz, Willem de Sitter, dan Paul 

Ehrenfest) agar bersedia menjadi guru besar di 
Universitas Leiden. Einstein menolak imbauan 
teman-teman Belanda-nya itu. Kilahnya, ia 
merasa tidak pantas menduduki mimbar guru 

besar di universitas yang terkenal itu. "Lebih 
baik Max Planck saja", katanya. 

Einstein memang menghargai Planck sebagai 

sesama ilmuwan Jerman yang lebih senior 
daripada dirinya. Tetapi barangkali ada motif 
lain. Saya kira Einstein berharap bisa menjadi 

guru besar di Universitas Berlin, sebab pada 
masa itu pamor universitas itu sedang "ngetop" 
sebagai "pusat kehebatan" (center of excellence). 

Selain gajinya akan jauh lebih besar, Einstein 
berharap akan bisa memperoleh hibah penelitian 
(research grant) yang sangat dia perlukan untuk 

menguji ramalan-ramalan yang merupakan 
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simpulan deduktif dari Teori Relativitas Umum 
yang masih terus dia sempurnakan. 

Harapannya itu akhirnya menjadi kenyataan. 
Dalam sepucuk surat kepada komisi fakultas di 
Universitas Jerman di Praha, pada tahun 1910, 

Max Planck menyatakan "Kalau teori Einstein 

terbukti kebenarannya  seperti yang saya 

harapkan  dia akan dianggap sebagai 
Copernicus abad XX". 

Maka Einstein rupanya diberitahu bahwa dia 
sedang dipertimbangkan untuk dijadikan guru 
besar di Praha. Terkejut campur senang. Itulah 

 saya kira  perasaan Einstein menerima 
kabar baik tersebut. Ia pun lalu menulis surat 
kepada ibundanya pada tanggal 4 April 1910. 

Surat itu sengaja dibuatnya secara samar-samar: 
"Sangat boleh jadi saya akan segera diundang 
sebuah universitas besar untuk menjadi guru 

besar penuh dengan gaji yang jauh lebih tinggi 
daripada gaji saya sekarang. Saya belum boleh 
memberi tahu, di mana universitas itu." 

Kemudian pada tahun 1910 itu juga rahasia itu 
terbuka. Ia diangkat menjadi guru besar penuh 
di Universitas Jerman di kota Praha. 

Di Praha Einstein hanya sekitar tiga tahun. Pada 
tanggal 3 Juli 1913, nyaris secara aklamasi 
Akademi Ilmu Prusia di Berlin memutuskan 

untuk mengangkatnya sebagai anggotanya. 
Einstein pindah dari Praha ke Berlin pada 
tanggal 6 April 1914. 

 

Kesaksian Einstein  

Surat-surat pribadi yang dikirim Einstein 

kepada ibundanya menunjukkan bahwa 

Einstein terkejut penuh kegembiraan 
mengetahui keberhasilan dalam karya 

keilmuannya. Tujuh tahun kemudian, pada 
tahun 1921, ketika kapal yang membawa 
Einstein ke Amerika untuk pertama kalinya 

merapat di Pelabuhan Boston, ia menerima 
telegram bahwa Teori Relativitas Umum-nya 
diterima secara resmi, dan Erwin Freundlich 

tersisih. Freundlich tadinya sahabat Einstein. 
Astronom Jerman itulah yang diminta Einstein 
pergi ke Krimea, di Rusia, pada tahun 1914 

untuk menguji prediksi Einstein tentang 
defleksi cahaya yang melintas dekat Matahari. 
Missi Freundlich tidak terlaksana sebab ia 

keburu ditangkap tentara Rusia.*)

Mendengar kabar baik itu Einstein lagi-lagi 
terkejut, dan sangat senang. Rasa bersyukur itu 

diungkapkannya dengan berseru: "Raffinient ist 

der Herrgott, aber boshaft ist Er nicht!" 
(terjemahan bebasnya menurut saya ialah: 

"Gusti Allah itu cerdik, tetapi Dia tidak licik.") 
Abraham Pais, biografer Einstein, bertanya 
kepada koleganya, apa yang dimaksudkan 

Einstein dengan ucapannya itu. Jawab 
koleganya itu: "Alam menyembunyikan 

 Tetapi 
kemudian Freundlich terus-menerus melawan 
Einstein. Ia menyatakan bahwa defleksi cahaya 

itu lebih besar daripada yang diramalkan 
Einstein. 

                                                 

 

*)  Waktu itu PD-I sudah berkecamuk, dan Rusia 
berada di pihak Sekutu, melawan Jerman (dan 
Turki). 
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rahasianya karena keluhurannya yang hakiki, 
tetapi tidak untuk mengecoh." (Die Natur 

verbirgt ihr Geheimnis durch die Erhabenheit 
ihres Wesens, aber nicht durch List.) 
 

 
 

Gambar 4 (Sumber: [2]). Potret Einstein di sampul 
majalah bergambar Berliner Illustrierte Zeitung yang 

terbit di Berlin, edisi tanggal 14 Desember 1919. 
Keterangan potret itu antara lain menyatakan bahwa 

terbuktinya Teori Relativitas Umum menempatkan 
A. Einstein sejajar dengan N. Copernicus, J. Kepler, 

dan I. Newton. 
 

Seandainya Einstein masih hidup, sangat boleh 
jadi ia akan terkejut mengetahui bahwa 
gelombang gravitasi yang diramalkannya lebih 

dari seabad yang lalu telah ditemukan oleh Tim 
LIGO. Dugaan Dirac (bahwa Einstein akan 
dingin-dingin saja) agaknya meleset.     

============  
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