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Gagasan ini sudah cukup banyak digeluti oleh mereka yang berkecimpung dalam 
bidang fisika serta teknologi informasi dan telekomunikasi di pelbagai penjuru dunia, 
termasuk Singapura yang membangun „Center for Quantum Information Science and 
Technology“. Materinya juga sudah banyak beredar di internet. Sayangnya belum 
banyak disadari di Indonesia, jadi saya ingin menyampaikannya dalam seminar ini, 
dengan bahasa yang semudah mungkin.

Fisika ingin menjadi perintisnya dengan memanfaatkan Teori Kuantum yang sudah 
cukup bukti ketangguhannya. Kalau komputer saat ini mengungkapkan bit (0;1) 
dalam bentuk „nyala-padam“ listrik, bagaimana kalau ungkapan tersebut digantikan 
dengan status polarisasi foton atau status spin elektron atau nukleon. Bukankah 
sekarang sudah dimungkinkan untuk menghasilkan foton satu demi satu. Apalagi 
foton juga dapat melaju dengan kecepatan cahaya, jadi akan bermanfaat sekaligus 
sebagai pembawa informasi dalam proses telekomunikasi dengan kecepatan yang 
sama dengan yang selama ini sudah kita gunakan.

Tentu saja, foton harus kita perlakukan sebagai obyek kuantum yang punya ciri 
berbeda. Sebut saja status bit 0 dan 1 kita terjemahkan sebagai polarisasi „datar“ |0> 
dan polarisasi „tegak“ |1> dalam bahasa kuantum. Tetapi kuantum juga mengenal 
status superposisi antara |0> dan |1>, misalnya |ϕ> = a|0> + b|1>, asalkan (|a|2 + |b|
2)=1. Itu ungkapannya pada foton adalah polarisasi yang arahnya miring (kombinasi 
linier antara „datar“ dan „tegak“). 

Selain itu, pilihan antara yang disebut „datar“ dan „tegak“ (bahasa menterengnya 
„Basis Ruang Hilbert dimensi-2“) juga dapat kita pilih sebarang selama keduanya 
saling tegaklurus satu sama lain. Artinya, dalam Ruang Hilbert itu kita punya 
kebebasan untuk memilih basis satuan vektor yang kita gunakan.

Aturan kuantum juga meminta sesuatu yang „aneh“, tetapi yang ternyata „benar“, 
yaitu : kalau kita melakukan „pengukuran“ pada |ϕ> yang kita peroleh hanya |0> atau 
|1>, dengan |a|2 peluang untuk menemukan |0> dan |b|2 peluang untuk menemukan |
1>.

Yang lebih „aneh“ lagi adalah : jika kita mengukur |ϕ> dan hasilnya |0> maka sejak 
saat itu foton |ϕ> berubah statusnya („collaps“) menjadi |0>. Hal yang serupa terjadi 
jika hasil pengukuran kita menghasilkan |1>. 

Polarisasi foton dapat digunakan sebagai variabel untuk mewujudkan sifat-sifat 
kuantum semacam ini. Kita punya alat polarisator yang dapat memproyeksikan 
polarisasi cahaya; artinya setelah cahaya itu melintasi polarisator (sebagai instrumen 
pengamat) maka sejak saat itu yang diteruskan oleh polarisator adalah cahaya / foton 
yang polarisasinya sama dengan arah polarisator kita. Kristal calcite, bahkan dapat 
digunakan untuk sekaligus memisahkan foton polarisasi „tegak“ dan „datar“.

Keanehan-keanehan tersebut membuat komputasi kuantum memiliki sejumlah 
kelebihan yang tidak pernah dapat diwujudkan oleh komputasi klasik yang kita miliki 
saat ini.
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Telekomunikasi kunci-sandi kriptografi yang aman

Kriptografi yang berupa pengubahan huruf atau kode bilangan sudah sejak abad 
pertengahan dipakai. Maksudnya agar sebuah berita yang isinya dirahasiakan tidak 
dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak mengetahuinya. Kalau jaman dahulu 
kriptografi banyak dipakai dalam strategi peperangan, sekarang, data perbankan atau 
informasi pribadi yang beredar di internet pun sudah banyak memanfaatkannya.

Sebuah berita / informasi yang ingin dirahasiakan di“encrypt“ melalui cara tertentu 
agar wujudnya menjadi lain. Untuk mengembalikannya kepada berita aslinya 
(istilahnya „decrypt“) orang yang berhak membacanya harus diberitahu „kunci-sandi“ 
untuk melakukan proses „decrypt“ nya. Selain itu proses „encrypt“ itupun perlu 
diganti dari waktu ke waktu agar tidak mudah ditebak oleh mereka yang tidak berhak 
mengetahui isi beritanya, maka ada kebutuhan untuk melakukan komunikasi tentang 
kunci-sandi yang dipergunakan. Salah satu jenis kunci-sandi bersifat simetrik karena 
baik proses „encrypt“ maupun „decrypt“ menggunakan kunci yang sama. 

Sebut saja si-A ingin berkomunikasi dengan si-B yang lokasinya jauh. Berita dari si-A 
hanya boleh diketahui oleh si-B. Demikian pula berita dari B hanya boleh diketahui 
oleh si-A. Bocornya isi berita itu kepada orang lain dapat menimbulkan malapetaka. 
Keduanya harus menyepakati sebuah kunci-sandi, bahkan dari waktu ke waktu kunci-
sandi itu harus diubah. Timbul pertanyaan bagaimana caranya ? Kalau kunci-sandi 
tadi dikirim lewat telpon jangan-jangan ada yang menyadapnya. Kalau disampaikan 
lewat kurir apakah kurirnya bisa dipercaya. 

Gagasan awalnya dihasilkan oleh Bennet dan Bassard untuk memanfaatkan sifat 
kuantum dari foton. Ringkasnya begini.

Si-A mengirimkan kepada si-B qbit foton satu persatu dengan polarisasi yang tegak 
atau datar, atau polarisai yang miring 45o atau 135o. Prosesnya dilakukan secara acak 
sebanyak misalnya 100 qbit. 

Si-B melakukan pengukuran pada masing-masing qbit kiriman si-A, dengan 
meletakkan orientasi kristal calcitenya secara acak diubah antara tegak dan miring 
45o. Tentunya kiriman si-A yang tegak atau datar akan diterima oleh si-B seperti apa 
adanya kalau si-B meletakkan kristal calcite dalam arah tegak. Sedangkan kalau saat 
itu si-B meletakkan kristal calcite dalam arah 45o maka yang diterimanya bisa 
polarisasi 45o atau 135o, atau 225o, atau 315o. Apapun hasil yang ditangkap oleh si-B 
dicatat oleh si-B tetapi tidak dikomunikasikan kepada si-A.. Si-B kemudian 
memberitahukan kepada si-A hanya urutan tegak atau miringnya orientasi kristal 
calcite yang digunakannya, boleh lewat telpon kalau perlu. 

Hasil berita dari si-B itu oleh si-A kemudian dicocokkan dengan urutan yang 
dilakukan oleh pengirimannya. Kalau urutan pertama si-A mengirim tegak atau datar 
dan si-B menangkapnya dengan kristal calcite orientasi tegak, maka si-B 
memberitahu si-A (boleh lewat telpon) bahwa urutan pertama OK. Kalau ternyata dari 
beritanya si-B melakukan pengukurannya dengan orientasi kristal calcite yang miring 
maka si-A memberitahu si-B bahwa data itu jangan dipakai. Begitu seterusnya untuk 
qbit kedua, ketiga ,....dst hingga qbit yang ke-seratus. Dengan cara ini si-A maupun si-
B memiliki informasi dalam bentuk sejumlah qbit yang hanya diketahui oleh 
keduanya, kumpulan qbit itulah yang akan jadi kunci-sandi mereka berdua.
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Mungkin ada yang bertanya bagaimana kalau ada yang menyadap kiriman qbit dari si-
A kepada si-B ? Bisa saja... tetapi ketika penyadap ingin mengetahuinya, dia harus 
melakukan pengukuran pada qbit tadi. Sayangnya dalam fisika kuantum tiap 
pengukuran akan menghapus informasi aselinya. Penyadap tentunya ingin agar 
perbuatannya tidak diketahui oleh si-A maupun si-B. Untuk itu dia harus 
mengirimkan kepada si-B status qbit aseli yang dikirim oleh si-A. Tetapi itu sudah 
terhapus, dia tidak tahu harus mengirimkan qbit dengan status apa ?

Gagasan itu saat ini konon kabarnya sudah berhasil diwujudkan di beberapa institusi 
meliput wilayah dengan radius maksimum 60 kilometer, lewat saluran serat optik. 
Masih ada kendala yang namanya „decoherence“ yaitu akibat interaksi foton dengan 
lingkungannya yang membatasi jarak jangkau pengiriman qbit tanpa terkontaminasi. 

„Quantum Entanglement“

Sekarang kita akan membahas obyek yang sedikit rumit, yaitu pasangan dua foton. 
Foton pertama dapat memiliki status (x1.|0>1 + y1.|1>1)
Foton kedua dapat memiliki status (x2.|0>2 + y2.|1>2)

Status umum untuk pasangan keduanya menjadi
(a.|0>1|0>2 + b.|0>1|1>2 + c.|1>1|0>2 + d.|1>1|1>2)

dengan a, b, c, d bilangan kompleks.

Pertanyaannya, salah satu bentuknya bisa berupa nilai a=0 dan nilai d=0. Dalam 
kondisi semacam itu kita punya status yang bentuknya

|ϕ> = (b.|0>1|1>2 + c.|1>1|0>2)

Apa maknanya ? 
Jika kita mengukur foton-1 dan ternyata menghasilkan |0>1 maka |ϕ> akan musnah 
dan digantikan oleh |ϕbaru> = |0>1|1>2 maknanya : kalau sekarang kita mengukur 
foton-2 maka hasilnya sudah pasti |1>2.

Jika kita mengukur foton-1 dan ternyata menghasilkan |1>1 maka |ϕ> akan musnah 
dan digantikan oleh |ϕbaru> = |1>1|0>2 maknanya : kalau sekarang kita mengukur 
foton-2 maka hasilnya sudah pasti |0>2.

Wujud status seperti |ϕ> itu menghasilkan konsekuensi yang „aneh“, hasil 
pengukuran foton-2 ditentukan oleh hasil pengukuran sebelumnya terhadap foton-
1. Tentu saja proses sebaliknya juga berlaku, setelah dilakukan pengukuran pada 
foton-2, maka tidak ada kebebasan dalam membuat hasil pengukuran kemudian pada 
foton-1, kedua foton tersebut seperti „terikat“ satu sama lain, atau dalam bahasa 
asingnya „entangled“.

Saat ini pasangan dua foton semacam itu sudah dapat dihasilkan, seperti misalnya 
dilaporkan oleh universitas Waterloo (Canada). 
Kristal nonlinier beta-barium borat (BBO), lewat penyinaran dengan laser-argon (λ = 
351.1 nm) akan menghasilkan dua foton masing-masing dengan λ = 702.2 nm, yang 
memancar dalam dua arah yang berbeda
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Sebut saja,yang arah 
atas sebagai foton-1 dan 
yang bawah sebagai 
foton-2. Dua alat 
pengukur dipasang pada 
masing-masing, dikait 
dengan „coincidence 
counter“. Setelah 
pengukuran foton-1 
dilakukan, isyaratnya 
disampaikan kepada 

„coincidence counter“ yang kemudian memerintahkan kepada detektor foton-2 untuk 
berfungsi.
Jika detektor foton-1 menghasilkan |0>. ternyata detektor foton-2 menghasilkan |1>. 
sebaliknya jika detektor foton-1 menghasilkan |1> maka detektor foton-2 
menghasilkan |0>.

Yang menarik adalah bahwa meskipun kedua foton tersebut telah terpisah jauh, sifat 
„entangled“ itu tetap berlaku.

Teleportasi Kuantum

Sekarang akan kita bahas pola telekomunikasi yang sangat berbeda dengan 
telekomunikasi yang kita pakai saat ini.Dimanfaatkan spin elektron atau nukleon 
karena tidak diperlukan lagi saluran kuantum untuk membawa qbit itu dari lokasinya 
si-A ke lokasinya si-B.
Ada 4 pasangan dua spin elektron yang bersifat „entangled“, sebut saja :

dan ada 4 buah matriks yang dapat mengubah status yang satu kepada status yang 
lain, yaitu

Misalnya, 
U1 kalau diterapkan pada elektron-1 dari |α> akan menghasilkan |α>
U2 kalau diterapkan pada elektron-1 dari |α> akan menghasilkan |β>
U3 kalau diterapkan pada elektron-1 dari |α> akan menghasilkan |γ>
U4 kalau diterapkan pada elektron-1 dari |α> akan menghasilkan |δ>

Pada teleportasi kuantum obyek yang akan dikirimkan berupa deretan qbit yang tidak 
diketahui isinya, misalnya |ξ1〉|ξ2〉|ξ3〉|ξ4〉|ξ5〉. Obyek itu harus dikirim oleh si-A 
kepada si-B dan harus tetap utuh tak diketahui isinya. Pasangan dua qbit yang 
“entangled” seperti |α> diproduksi secara massal oleh sebuah perusahaan. Masing-
masing pasangan qbitnya dipisahkan yang satu diberikan kepada si- A, satunya lagi 
kepada si-B. Kumpulan qbit itulah “modal” telekomunikasi antara A dan B.
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Kalau si-A ingin mengirim qbit tertentu misalnya |ξ> untuk disampaikan kepada B, 
dia menggabungkannya dengan satu qbit modalnya |α> dan melakukan pengukuran. 
Hasilnya akan merupakan superposisi dari empat suku dengan peluang yang sama. 
Suku pertama terkait dengan operator U1dan vektor |α>, suku ke dua dengan operator 
U2, dan vektor |β>, suku ke tiga dengan operator U3, dan vektor |γ> , suku ke empat 
dengan operator U4 dan vektor |δ>. Pengukuran akan menghasilkan peluang yang 
sama untuk mendapatkan |α>, |β>, |γ> , atau |δ>.(rincian kuantitatif yang melibatkan 
lambang-lambang matematika yang sedikit rumit tidak saya tuliskan di sini)

Jika hasil pengukuran A menghasilkan |β> misalnya, maka ia cukup memberi tahukan 
hal itu kepada B bahwa hasilnya |β>. Maka si-B cukup melakukan operasi dengan 
invers U2 pada qbit |α> yang dimilikinya (sebagai pasangan |α> yang ada di A). Maka 
yang terjadi adalah bahwa qbit tersebut berubah menjadi |ξ>.

Konfirmasi hasil eksperimen-eksperimen semacam itu telah dilaporkan sekurangnya 
oleh California Institute of Technology (USA), dan Universitas Insbruck (Austria).

Pada telekomunikasi informasi cara terakhir ini, dengan modal hanya kumpulan 
pasangan dua qbit |α> yang „entangled“ kita dapat memindahkan informasi ξ dari 
lokasinya A ke lokasinya B tanpa harus mengirimkan qbit |ξ>, tak peduli berapa jauh 
jarak antara A dengan B.
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