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Berita Matematika

 Upaya meredupkan Matahari dengan menciptakan semacam 
penghalang bagi sinarnya merupakan ide untuk mengurangi dampak 
perubahan iklim yang didukung oleh Bill Gates. Akan tetapi karena bahayanya 
dipandang tinggi, uji coba yang awalnya direncanakan berlangsung tahun ini 
tertunda.
 Dinamakan Stratospheric Controlled Perturbation Experiment, 
rencananya di bulan Juni uji coba pertama berlangsung di Swedia, untuk 
mengetahui apakah metode peneliti berhasil sesuai teori. Inti gagasan ini 
adalah memantulkan kembali cahaya Matahari ke angkasa dengan bahan 
kimia.
 Dalam eksperimen ini, volume kecil bahan kimia aerosol akan dibawa 
oleh balon dan disebar di langit pada lokasi yang spesifik. Namun Harvard 
telah mengumumkan penundaan untuk memastikan lagi bagaimana dampak 
yang mungkin terjadi pada area uji coba secara lebih detail.
 Balon yang dapat terbang tinggi itu awalnya direncanakan meluncur dari 
Esrange Space Station di Kiruna, Swedia. Gunanya untuk memastikan apakah 
bisa dilangsungkan uji coba menghalangi Matahari dalam skala yang lebih 
besar.
 Namun baru-baru ini, dewan penasihat Harvard merekomendasikan 
menundanya sampai bisa diketahui dampaknya. "Hal ini kemungkinan akan 
menunda peluncuran platform itu sampai tahun 2022," sebut mereka.
 Terlebih ada juga penolakan dari penduduk di lokasi uji coba, yaitu orang 
Saami, suku asli Swedia. "Ini melawan pandangan kami bahwa kita harus 
menghormati alam. Kam punya sikap sangat jelas bahwa kami tidak setuju 
dengan pengembangan geoengineering Matahari di Sapmi," kata Asa Larsson 
Blind, Vice Presiden Saami Council.
 Beberapa ilmuwan memang menyebut uji coba menghalangi sinar 
Matahari ini berisiko merusak ekosistem. Hal itu juga telah diakui oleh tim 
Harvard sendiri sebelumnya. Menyebarkan bahan kimia ke orbit melawan 
hukum alam. Bisa jadi cuaca akan jadi sukar diprediksi, menyebabkan 
kekeringan yang pada gilirannya membuat pasokan bahan pangan tersendat.

Sumber: https://inet.detik.com/science/d-5534182/uji-coba-meredupkan-
matahari-ditunda-karena-bahaya?tag_from=wp_nhl_10
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UJI COBA MEREDUPKAN MATAHARI 
DITUNDA KARENA BAHAYA
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EVENT MENDATANG

 Talkshow kepenulisan adalah program kerja dari 
Bidang Informasi dan Penerbitan HIMATIKA FMIPA UNY yang 
b e r t u j u a n  u n t u k  m e n u m b u h k a n  m o t i v a s i  d a n 
mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam bidang 
kepenulisan, khususnya di bidang kepenulisan sastra. 
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 30 Mei 2021.
 Talkshow Kepenulisan mendatangkan pembicara 
spesial, yaitu Ibu Kusmarwanti, S.S., M.Pd., M.A., dosen 
Fakultas Bahasa dan Seni UNY yang sudah sangat 
berpengalaman dalam bidang kepenulisan. Dengan 
m e n g i ku t i  Ta l k s h o w  Ke p e n u l i s a n ,  k i t a  d a p a t 
mengembangkan kemampuan dalam hal tulis menulis 
sastra dan menumbuhkan minat dalam bidang kepenulisan 
sastra. 
 Oleh karena itu, catat tanggalnya dan jangan sampai 
melewatkan Talkshow Kepenulisan ini ya.

More information: 085800308506 (Ulfah)

TALKSHOW KEPENULISAN

DECOR

 Design Cooperation Training (DECOR) adalah pelatihan 
khusus tentang desain yang dalam pelaksanaannya bekerja 
sama dengan ormawa lain. Kegiatan ini bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang desain dan 
menjalin relasi dengan ormawa lain. DECOR pada periode ini 
akan dilaksanakan pada 29 Mei 2021 dengan bekerja sama 
dengan Bidang Media Haska JMF FMIPA UNY. 
 Dalam kegiatan ini akan didatangkan pembicara yang 
luar biasa yang tentunya seorang ahli di bidang desain. 
Kegiatan ini dapat diikuti oleh mahasiswa UNY sehingga 
selain mendapatkan pengetahuan di bidang desain, kita juga 
akan mendapatkan relasi baru. Jadi, jangan sampai tidak 
mendaftar ya.

More information: 085729113542 (Indri)



KUTIPAN MATEMATIKA
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Matematika itu 

sulit, tetapi akan 

lebih sulit jika 

kamu tidak 

mempelajarinya.

Ulfah Tri Rahmawati
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BEAUTY IN MATHEMATICS

INFORMASI MATEMATIKA
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PESAN MORAL

Nikmati cara seorang Ibu membangunkan Kalian selagi masih 
bersama di bulan Ramadan, kalau sudah di kos/kontrakan cara 
itu akan jadi kerinduan.

KOMIK SPESIAL

Designed by: Muhammad Abiyyu N. H.
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TANTANGAN UNTUKMU

Mendatar:
1. Permisi akan pergi
2. Gradien
3. Hasil berlatih
4. Bangun ruang dengan enam sisi persegi 
yang sama panjang
6. Suatu kalimat yang hanya memiliki satu 
nilai kebenaran
8. Mendengarkan (Inggris)
13. Asumsi dasar tentang sistem matematis 
dari teorema yang dapat disimpulkan

Menurun:
2. Bagian dari populasi, untuk diambil 
datanya
5. Rohani islam
7. Proses pengeluaran data
9. Nilai tengah di suatu data
10. Pasta gigi
11. (a+b)+c = a+(b+c)
12. Irisan daging kecil-kecil yang ditusuk dan 
dipanggang, diberi bumbu kacang atau kecap

Jawaban dikirim ke 
http://bit.ly/Matematika
bareTAU

Satu pemenang 
pertama berhak 
mendapatkan hadiah.

Deadline pengumpulan: 
8 Mei 2021 



JAWABAN TANTANGAN UNTUKMU MARET
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Mendatar:
1.  Garis edar titik. 
3.  Model rambut yang berjurai di dahi.
4.  Ilmu hitung tentang operasi dasar 
bilangan.
6.  Rasio panjang sisi miring terhadap 
panjang sisi depan.
7.  Diagram untuk mempelajari teori 
himpunan.
9.  Makanan yang terbuat dari serat 
daging hewan.
10. Membagi data menjadi 4 bagian.
14. Garis yang mendekati kurva, tetapi 
tidak pernah menyentuh pada grafik.

Menurun:
2.  Budak cinta.
3.  Segitiga yang digunakan untuk 
menentukan koefisien Binomial  Newton.
5.  Irama.
8.  Anggota dari himpunan.
11.  Topeng (Inggris).
12.  Sirup.
13.  Garis dengan kemiringan nol.

Selamat kepada 
ARNETTA DOLA 
FEBYANA sebagai 
pemenang 
Matematikabare TAU 
edisi Maret.
 
Untuk hadiah akan 
dihubungi lebih 
lanjut.
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