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HEBAT, CIAS CIPTAKAN MUSEUM 
DIGITAL TSUNAMI ACEH 

BANDA ACEH - Bagj 
Jnasya rakat di selur uh 
penj uru dunia ku sus· 
nya Aceh yang it1gin 
meugetahui peninggalan · 
pcninggalan bersejarah 
yang ada di Ban da Aceh 
dan sekitarnya, tak 
pcrlu l agijauh-jauh 
datang ke Banda Aceb. 
Pasalnya. kini semua 
penin ggalan-peninggal an 
bersejarah yang ada di 
[landa Aceh dan S<:ki
tatnya bisa di akses 
melalui Aceh Tsunami 
Mobile Museum (ATMIII) 
a tau Museum Digital 
Tsunami Aceh dengan 
rnengunj ungi $itus web 
http://disaster.net.cias. 
kyoto-u.ac.jp/Acebj. 

Aceh Ts-unami Mobile 
Museum ini sendiri 
dibuat o1eh Ccntc r for 
Integrated Area Studies 
(CIAS), Kyoto Univer· 
-sity Japan bekerjasama 
Tsun ami Disaster and 
Mitigation Research Cen· 
ter )TDRMC) Universitas 
Syiah Ku al a, Banda 
Aceh . Kedua lcmbaga 
ier.sebu[ saal hti seda.ng 
mesosialisasikan dan 
r.nemperken a.lkan hasil 
kerjasaman mereka yaitu 
Aceb 'l'sun ami Mobile 
Mesium ke dinas~dinas 
yang ada di Aceb. 

Assoclate Professor, 

CIAS Kyoto UnJ\'etsity, 
J epang, Nishi Yoshimi 
Ph 0 kepada Serambi 
Digital, Rabu (28/8) men
gatakan, ATTM in.i meru· 
paka» upaya pe rtama d i 
dun.ia sebagai nluseUJn 
berkonsep baru dengan 
ilmu teknik informatika . 
Dengan konsep mobile 
museum ter.sebut, satu 
kota dijad ikan museum 
dalam kondisi apa adanya 
di dalam wilayah tt r-sebut. 

"Saat ini masyaraka t 
dapat mengakses pen~ 

i.ngga1an-peni.ngga1an 
bersejarab yan g ada di 
Sanda Aceb dan seki· 
tarn_yayan.g di dalamnya 
terdapat l ebi h kurang 
1.000 d ata dan foto 
yang dapat diku nju ngi 
datam \vebsite ini . Kita 
juga bisa bjsa mcJiha t 
bebe rapa pe mbagia n 
wilaya h seperti Uleel~ 
heue, Kutaraja. dan tern
pat bersejarah makam 
Syiah KuaJa dan peruba
ha nnya dari tahun 
ke tahun," katanya . 

l)jjelaskannya, 
mobile museum ini bet
beda dengan museum 
berkonsep tradisional, d i 
mana benda tidal< boleh 
berubab dan barang 
a tau s itus terpilih ha r us 
ditempatkan dalam 
museum, kemudian orang 

datang untuk meli
hatnya. Namwl kasus 
yang terjadi pascal· 
.sunami, d ipastikan 
terjadinya perubahan
pcrubahan don bcnda
benda sejarah itu 
karena rekonstn tksi 
dan sebagalnra. 

Oleh karena itu, 
CIAS membuat konsep 
m-useum ba ru ya.ng 
dinamakan Aceh Tsu
nami Mobile Museum 
dimana yang dimuse
umkan adalah d ata 
dan pcrke.mbangan 
nya yan g selalu ter
ekam dan d i upda te 
sctia p kali perubahan. 

Sela in itu, kat a 
Nishi Yoshimi, den
gan me rnperken alkan 
model museum sep~ 

erti in i dapa t d iakses 
oJeh penduduk seJu
r u h dunia melalui 
web http:f/disa>ter. 
net.cias.kyoto~u. 

ac.jp/Aceh/ , yang 
mana mereka yang 
belum berkesempa
tan d atan g ke Aceh, 
juga bi$a rnengeLahui 
keadaan Aceh mela
Jui akses digita l ini. 

uATMM in i juga 
dalam pengembangan 
aga r bisa di akses 
melalui s mart phone 
dengan beragam 

MATA BOCAH 1Nl DICUNGKIL LALU 
KORNEANYA DIJUAL 

CHINA · Malang 
menimpa Binbin, bocah 
berusia enam rahun asal 
kota Unl<lfl, Provinsi 
Shanxi, China. Bocah ini 
hilang saat bermain di 
depan kediamannya. 

Beberapa jam kemudian 
Bin bin ditemukan menao
gis kesakilan dengan 
wajah beriumuran darah. 
Ternyata, Binbin kehilan
gan kedua bola matanya. 
Polisi menduga komplotan 
penyelundup o rgan tubuh 
manusia yang menda-
langi kejadian brutal ini. 

"Wajahnya penuh darah. 
Kelopak matanya terbalik 
dan bola matanya tak acta;· 
kata ayah Binbin kepada 
stasiun televisi Shanxi. 

Stasiun televisi perner
intah CCTV melaporkan, 
8inbin dibius dan kehi lan~ 
gan kesadaran sebelum pe
nyerang menC<Jngkil kedua 
malanya. CCTV meng· 
klaim, bola mata Binbin 
ditemukan, tetapl komea 
rnalanya telah hilang. 

Kepollslan Fenxl 
menawal1<an uang hadjah 
sebesar 10.500 poundster
ling bagi siapa pun yang 
memberikan informasi 
yang blsa menun1un pollsl 
ke arah pelaku perbuatan 
sadis ini. Pollsi menduga 
pelaku kejahalan 1nl adalah 
seorang perempuan. 

Sekilar 300.000 orang 
di China membutuhkan 
transplantasi setiap tahun· 

nya. Namun, hanya seki
tar 10.000 o rang saja 
yang bisa mendapatkan 
transplantasi akibat 
minimnya donor. Kondisi 
ini membuat penyelun
dupan organ tubuh 
manusia marak terjadi di 
negeri Thai Bambu ini. 

Organ lulluh anak
anak dihargai jauh febih 
mahal di pasar gelap. 
Sebab, "konsume.1• ber
pikir semakin muda usia 
organ ilu maka kualilas
nya akan semakin bagus. 
Tahun lalu, polisi rne 
men)arakan IUjuh orang 
remaja yang menjual 
ginjal mereka untuk 
membeli iPhone dan 
iPad.(tribunnews.com) 

FOTOl AFP 

BINBIN (6), tergeletak di sebuah rumah sakij di Provinsi Shanxi, China 
setelah kedua bola matanya dicungkil para penculik yang diduga kuat 
adalah anggota jaringan penyelundup organ tubuh manusia. 

WARGA berwisata di Museum Tsunami Banda Aceh, Rabu {18/5/2011). Setelah dibuka kembali mu
seum tersebut kini ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. 

pla tform_," tandasnya. 
Semen1a ra , Ketua 

Oevisi Ri.set TDMRC, 
Sya msidik bcrhar&p 
s upaya ATMM da par 
dimanfaatkan oleb 
masyarakat Aceh sebagal 
sarana 'World Heritage' 

dalam bidang informsi 
dan seja rah j uga ber-. 
1n..1.kna bagi negara lain. 

"Kita j ugayakin 
ATMM d apat diguna
kan untuk pendidikan 
kebencanaan a.la rn 
dan perkembangan 

us a ha pa riwigata d i 
Aceh dan memperke
na lkan Aceh di mata 
dunia ," ujamya. 

Dihara pkan , basil 
kerjasama yang mer
eka lak ukan dengan 
CIAS Kyoto Un h•ersity 

in i dapat dimanfa.atkan 
masyarakat • dan ke 
depannya da pat digu· 
nakan oleh ma.syarak a.t 
Aceh un tuk berbagi 
informasi mengen ai 
A<;eh ke nega ra la in nya. 
(masyithah rifani) 

Bukti Adanya Air di Bawah 
Permukaan Bulan Ditemukan 

KOMl'AS.com -
Sekian lama. ma.nusia 
percaya bahwa Bula n 
adalah tingkungan yang 
kering dan tak merni 
liki a ir. Kini, pandan · 
gan tersebut d ibantah 
oleh penetmJa rt terba ru. 
1lmuwan menemukan 
adan.ya air magmatik, 
a ir yang berasal dari 
bagian da1am Bulao dan 
muncul ke permukaan . 

Bukt i keberadaan 
air magmatik terse
hut d itemuka n d enga n 
banman Moon Min · 
er.alogy C\·fapper milik 
Badan Penerhangan 
dan Antariksa Ameri ka 
Sorikat (NAS;\ ) yang 
ada di wahana milik 
India, Chandrayaan-1. 
Rachel K lima , pakar 
geologi keplanetan d ari 
John Hopkin s Univer
sity mernubtikasikart 
temuan itu di ju rnal 
Nature Geoscicnce. 

Rachel Klima. 
pakar geologi 

keplanetan dari 
John Hopkins 

University 
memublikasikan 

temuan itu di 
jumal Nature 
Geoscience. 

fOTC.NASA 

Dasar kawah Bullialdus. llmuwan menemukan bahwa kawah Bullialdus 
lebih kaya hidroksil, memberi bukti adanya air magmatik. 

KeberhasiJan pen
gungka pan air mag~ 

matik d i Bulan ttimu
lai dari h as.i1 p eneli
tian lim..1. tahun lalu. 
Saat itu, ilmu wan 
mengungkap })ahwa 
interior Bulan tidak 
sekcring dugaan. l..alu, 
ihnuwan juga berh a · 
sil menemukan a ir 
berupa Jap isan t ipis 
yang diduga berasal 
dari angin Mataha ri 
yang menurnbuk 
permukaan Su.Lan. 

Memang , penclitian 
tersebut tidak Jang· 
sung memberi tanda 
keheradaan a ir mag· 
matik. Nruuun ) d ari 
temua n itu , i1muwan 
bisa mengidemifikasi 
tipe batu.c1.n d.i kawab 
Bu1an bcmama Bul
l ialdu s. ldentifikasi 
membantu memecah
kan asal muasal ai.r. 

f\•lenw·u t ilmu~ 

wan, tipe b at,uan di 
kawah itu d.isebut 
n orite . Batuan ter::;e
buL biasanya meng
kristal dan terjebak 
saat magma keluar 
da ri hagian dalam. 
Umuwan lewa t pene· 
litian selanjutnya 
mengungka p bah wa 
jeni s ba tuan in.i tak 
cuma ditemuka n di 
kawah Bullia ldus. 

Oalam ri:;etnya, 
Kli1na menganalis is 
lingkungan kawah 
Bu11ia ldus dengan 
ban tuan Moon Min
eralogy Mapper. Ter· 
u ngka p bahwa kawah 
itu punya kandungan 
hid.rok si llcbih ban
yak dari lingkungan
nya. liidroksil ialah 
rnolek u l yang tcrdiri 
a tas satu a tom oksi~ 

gen clan satu atom 
h idrogen, kompon(m 
penyusun air. 

Men-u ruL ilmu· 
wan, wilayah kawaJl 
Bullia ldu> buka n 
1nerup akan wilayah 
yang terpapar angin 
Matahari. J adi, bi la 
ada air' di tempa.t 
itu. asalnya bu kan 
dari tumbuk an 
angin Matahari d an 
pennukaan BuJan. 
Diduga kua 1., hidrok
sil meru pakan bukt i 
adanya a ir magmat.ik. 

Dibe.ritakan 
Univer se 'IOday. 
keberadaan air mag
matik ini menyu· 
guhkan infonnasi 
baru akan proses 
vu lkanik dan kom· 
posisi internal Bulan . 
Pemahaman a kan h a t 
tersebut akan mem
bantu mcmgetahu i 
proses pembentukan 
Bu.lan serta peruba
han proses magrn..'l
tik.(kompo.s.com) 

Akhir 2013, China Bakal Kirim Robot Penjelajah Bulan 
BEIJJNG • Badan 

antariksa China 
kabarnya akan m clun 
curkan Chang'e 3, ya ng 
merupakan robot rover 
penjelajah B ulan. Robot 
yang mirip dengan NASA 
Curiosity ini akan menel
i ti Bula.n pada akhir2013. 

Dilansir Reuters, 
Rabu )28/8/2013), di 
2007, Chin a melu ncur 
kan pesawat tuar ang
kasa pengorbit Bulan 
per tama, Chang'e One. 
Armada Juar angkasa 
tel'sebut hanya d.ituju 
kan u ntuk mengamati 

permu kaan dan men
gan alis is distribusi 
elemen d i Bulan. 

Pelu ncuran Chang'e 
menandakan langkah 
pertama dalam mis i 
Bulan t iga tahap yang 
dilakukan negeri tirai 
bambu tersebut. Kemu 
dian; misi akan dlikuti 
dcogtm misi Bu lan ta k 
bera·wa.k serta pengam
bilan sampel dari tanah 
dan batu B ul.an di 2017. 

Kantor ber i[a setem
pat, Xinhua m cngung
kapkan ChMg'e 3 berada 
dalam jalurnya untu k 

mendarat menuju 
Bulan di akhir tahun. 

"Chang'e 3 seca ra 
resmi telah memasuki 
tahap implementasi 
pelun cu ran mengi
ku ti pene1itia n dan 
masa konstruksi," 
uj ar pejabat Chin a. 

Misi ini akan 
melihat pend{1Iatan 
Jembut a rmada pen .. 
gorbit Chin a atatt 
rnendarat d i B'u la_n 
setelah mengguna
kan sebuah tekni k 
Ur'lluk menurunkan 
laju kecepatan. Umu -

wan China juga berbicara 
mengenai kemungkinan 
mengirim manusia ke 
Bu lan setelal> 2020 . 

China berhasil menye
lesaikan misi luar ang
kasa berawak pa.da J un i 
2013. Oaltun misi terse
but, tiga astronot China 
menghabiskan waktu 
15 hari d alam orbi t d an 
ber1a buh dengan sebu ah 
laboratorium percobaau 
l uar angkasa, yang 
merupakan pekerjaan 
untuk pengembangan 
stasiun luat aogkasa di 
2020.)okezone.com) 
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