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PRAKATA 

 
 

stronomi merupakan cabang sains yang 
memiliki banyak kegunaan dalam 
kehidupan manusia. Sebagaimana 

diketahui, astronomi sudah berkembang sejak lama, 
hampir semua peradaban dan bangsa silam memiliki 
telaah dan kontribusi dalam astronomi atau ilmu falak.  

Di era modern, astronomi juga sangat diperlukan 
oleh manusia, khususnya karena terkait dengan ibadah 
(arah kiblat, waktu-waktu salat, awal bula, dan 
gerhana). Dalam perkembangannya lagi, astronomi 
terus dikaji dan dipelajari, dan terus berkembang 
dengan pembahasan yang beragam.  

Adapun buku ini, berjudul “Astronomi Islam”, 
merupakan book chapter, yaitu kumpulan artikel yang 
ditulis oleh para pakar di bidangnya masing-masing. 
Secara umum isi dan konstruksi dalam book chapter ini 
berisi pembahasan-pembahasan terkait astronomi 
Islam, seperti masalah hisab rukyat, awal bulan dan 
kalender, observatorium, waktu Subuh, dan lain-lain. 

Semoga kehadiran book chapter sederhana ini 
dapat memberi wawasan kepada para pembaca. Kritik 
dan masukan untuk kesempurnaan buku ini tentunya 
sangat diharapkan. 
 

Medan,  
24 Januari 2021 
 
Tim Editor 
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CHAPTER 1 
 

 

Penetapan Awal Bulan Kamariah 
Menurut Hisab dan Rukyat 

 
Muhammad Qorib, Zailani, Radiman,  

Amrizal, Isra Hayati 
 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 
Email: muhammadqorib@umsu.ac.id 

 
Abstrak 

Persoalan penetapan awal bulan kamariah di kalangan umat Islam 
merupakan hal yang belum selesai dan terus dibicarakan. Dalam 
konteks Indonesia, persoalan ini sudah sering terjadi dan bahkan 
telah berulang kali terjadi. Akar dari masalah ini adalah karena 
adanya perbedaan cara pandang dan interpretasi terhadap dalil-
dalil terkait. Pernyataan Nabi Saw “faqduru lah” dan “fa in 
ghumma ‘alaikum fa akmilu al-‘iddah tsalatsin” merupakan salah 
satu yang banyak diperdebatkan. Hadits Nabi Saw “inna 
ummatun ummiyyah” bermakna jika ‘illah ummiyyah tersebut 
hilang, tentunya membawa konsekuensi keberlakuan hisab-falak. 
Berdasarkan penelitian intensif menunjukkan bahwa dalam rukyat 
terdapat banyak kelemahan dipandang dari sisi teknologi 
sehingga metode ini perlu dielaborasi dan disederhanakan dengan 
hisab-falak. 
 
Kata Kunci: hisab, rukyat, faqduru lah 
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PENDAHULUAN 
 

enetapan awal Ramadhan dan Syawal adalah 
persoalan ijtihad sehingga sangat 
memungkinkan terjadinya perbedaan 

pandangan dan pendapat sebagaimana terjadi pada 
imam yang empat (Syafi’I, Maliki, Hambali dan 
Hanafi). Dalam konteks Indonesia agaknya persoalan 
ini sudah sering terjadi bahkan kita rasakan beberapa 
kali. Jauh hari sebelumnya Nabi kita Muhammmad 
S.a.w. telah mengingatkan sekaligus menganjurkan 
kepada kita untuk memulai dan mengakhiri Ramadhan 
dan Syawal hanya dengan rukyat hilal, yaitu melihat 
hilal secara langsung diakhir Sya’ban dan Ramadhan. 
Hal ini berdasarkan hadits beliau S.a.w. ; “Puasalah 
kamu karena melihat hilal, dan berbukalah (berhari raya-lah) 
karena melihat hilal, jika hilal tertutup awan maka hitunglah 
(kadarkan-lah)”. HR.Bukhari-Muslim 

Seiring berjalan dan bergantinya masa berikut 
perangkat-perangkatnya, agaknya hadits Nabi S.a.w. 
tersebut mulai diperbincangkan bahkan ‘dikritik’ oleh 
sementara ulama dan ilmuan, terutama ilmuan yang 
bersentuhan secara langsung dengan disiplin ilmu 
terkait dengan hal ini. Antara lain dalam aktifitas 
rukyat hilal banyak kelemahan-kelemahan yang tidak 
bisa ditolerir oleh akal manusia seiring dengan 
majunya IPTEK disemua lini kehidupan. Pada 
dasarnya pula dalam sudut pandang ilmu hisab-falak 
(astronomi) rukyat terdapat kelemahan-kelemahan 
yang sebenarnya dapat teratasi melalui peranan ilmu 
falak. Namun hal ini sedikit terhambat, sebab persoalan 

P 
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ini tidak melulu persoalan teknologi, akan tetapi juga 
terkait persoalan fikih sebagaimana kehendak zhahir 
hadits diatas.  Paling tidak dalam masalah ini tedapat 
dua kubu berlawanan (madzhab rukyat dan madzhab 
hisab) yang kerap berselisih dan terkadang hampir saja 
merobohkan persatuan dan kesatuan ummat. Beranjak 
dari sedikit sketsa diatas, dalam makalah ini penulis 
coba mengungkap penyebab terjadinya perbedaan 
pendapat tersebut sekaligus menyertakan argumen 
masing-masing kubu dalam mempertahankan hujjah-
nya, tak lupa pula penulis akan memberi sikap dari 
polemik ini yang tentu saja tidak harus disepakati oleh 
semua pihak.  

 
TENTANG RUKYAT DAN HISAB 

 
Rukyat 

‘Ru’yah’ secara etimologi adalah melihat (an-
nazhr), merupakan kata jadian dari ra’a -  yara - ra’yan - 
wa ru’yatan, bentuk singular-nya ru’an dan ra’yan. 
Bermakna melihat dengan mata (bil ‘ain), bisa pula 
bermakna melihat dengan ilmu (bil ‘ilmi).1 Dikatakan 
hilal, adalah karena kemunculannya pada awal-awal 
malam bula-bulan Qamariyah. Rukyat dimaksud 
dalam hal ini adalah melihat hilal di akhir 
Sya’ban/Ramadhan untuk menentukan tanggal satu 
Ramadhan/Syawal, hukum melakukan rukyat hilal 
adalah fardhu kifayah.  

                                                         
1 Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Abd al-Qadir ar-Razi, Mukhtar as-
Shahhah, Dar al-Hadits-Kairo, 1424 H-2003 M, h.133 
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Hisab 

‘Hisab’ adalah kata jadian dari hasiba-yahsibu-
hisaban wa hisabatan, secara bahasa bermakna 
menghitung (‘adda), kalkulasi (ahsha), dan mengukur 
(qaddara).2 Dimaksud dalam hal ini adalah menghitung 
pergerakan posisi hilal diakhir bulan-bulan Qamariyah 
untuk menentukan awal-awal bulan -khususnya 
Ramadhan-Syawal- dengan menggunakan alat-alat 
perhitungan.3 

 
PENETAPAN HILAL DENGAN RUKYAT-HISAB 

DAN HUJJAHNYA 
 

Penetapan dengan rukyat 

Cukup banyak hadits yang menyatakan tentang 
rukyat hilal terkait dengan penetapan Ramadhan dan 
Syawal, antara lain sbb.; 

 
ثَنَا يَْحيَى ْبُن َيْحيَى، قَاَل قََرأُْت َعلَى َماِلٍك َعْن نَاِفعٍ، َعنِ  -1 ضى ر -اْبِن ُعَمَر،  َحدَّ

ِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ  -الله عنهما  الَ  "ذََكَر َرَمَضاَن فَقَاَل  َعِن النَّبِي 
 "تُْفِطُروا َحتَّى تََرْوهُ فَِإْن أُْغِمَي َعلَْيُكْم فَاْقِدُروا لَهُ  تَُصوُموا َحتَّى تََرُوا اْلِهالََل َوالَ 

. 
ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي َشيْ  - 2 ثََناَحدَّ ثَنَا ُعَبْيُد اللَِّه، َعْن نَافِعٍ،  بََة، َحدَّ أَبُو أَُساَمةَ، َحدَّ

رضى الله عنهما أَنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى الله عليه وسلم ذََكَر  َعِن اْبِن ُعَمَر،
ْبَهاَمهُ فِي َعقََد إِ  ثُمَّ  -الشَّْهُر َهَكذَا َوَهَكذَا َوهََكذَا  "فََضَرَب بِيََدْيِه فَقَاَل  َرَمَضانَ 
 "ِلُرْؤيَتِِه فَِإْن أُْغِمَي َعلَْيُكْم فَاْقِدُروا لَهُ ثاَلَثِيَن  فَُصوُموا ِلُرْؤَيتِِه َوأَْفِطُروا -الثَّاِلثَِة 

.  

                                                         
2 Majma’ Lughah al-‘Arabiyah Republik Arab Mesir,  al-Mu’jam al 
Wajiz, t.t., h.149 
3 Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Problematika Penentuan Awal Bulan 
(Malang: Madani, cet. I, 2014), h. 14-15. 
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ثَنَا إِْسَماِعيُل، َعْن أَيُّوَب، َعنْ  - 3  ثَنِي ُزَهْيُر ْبُن َحْرٍب، َحدَّ نَافِعٍ، َعِن اْبِن  َوَحدَّ
إِنََّما  "الله عليه وسلم  قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى -رضى الله عنهما  -ُعَمَر، 

تََرْوهُ َوالَ تُْفِطُروا َحتَّى تََرْوهُ فَِإْن ُغمَّ  الشَّْهُر تِْسٌع َوِعْشُروَن فاَلَ تَُصوُموا َحتَّى
 . "لَهُ  َعلَْيُكْم فَاْقِدُروا

ثَنِي ُحَمْيُد ْبُن َمسْ  - 4  ،َوَحدَّ ثَنَا َسلََمةُ،  عََدةَ اْلبَاِهِليُّ ِل، َحدَّ ثَنَا بِْشُر ْبُن اْلُمفَضَّ  -َحدَّ
قَاَل  - رضى الله عنهما -َعْن نَاِفعٍ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر،  -َعْلقََمةَ  َوهَُو اْبنُ 

ِإذَا َرأَْيتُُم اْلِهالََل فَ  الشَّْهُر تِْسٌع َوِعْشُرونَ  "قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى الله عليه وسلم 
  . "فَِإْن ُغمَّ َعلَْيُكْم فَاْقِدُروا َلهُ  فَُصوُموا َوإِذَا َرأَْيتُُموهُ فَأَْفِطُروا

ثَنِي َحْرَملَةُ ْبُن َيْحيَى، أَْخبََرنَا اْبنُ  - 5  َوْهٍب، أَْخبََرنِي يُونُُس، َعِن اْبِن  َحدَّ
ثَنِي َساِلمُ  رضى الله عنهما  -َعْبِد اللَِّه، أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر،  ْبنُ  ِشَهاٍب، قَاَل َحدَّ

فَُصوُموا َوإِذَا  إِذَا َرأَْيتُُموهُ  "َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه صلى الله عليه وسلم يَقُوُل  قَالَ  -
  . "لَهُ  َرأَْيتُُموهُ فَأَْفِطُروا فَِإْن ُغمَّ َعلَْيُكْم فَاْقِدُروا

ثَنَا يَْحيَى ْبُن َيْحيَى، َويَْحَيى ْبنُ  - 6  أَيُّوَب، َوقُتَْيَبةُ ْبُن َسِعيٍد، َواْبُن، ُحْجٍر  َوَحدَّ
ثَنَا إِْسَماِعيُل،  قَاَل يَْحَيى ْبُن َيْحيَى  - َوهَُو اْبُن َجْعفَرٍ  -أَْخبََرنَا َوقَاَل اآلَخُروَن، َحدَّ

قَاَل قَاَل َرُسوُل  -عنهما  رضى الله -َسِمَع اْبَن ُعَمَر،  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن، ِدينَاٍر أَنَّهُ 
َوِعْشُروَن لَْيلَةً الَ تَُصوُموا َحتَّى تََرْوهُ  الشَّْهُر تِْسعٌ  "اللَِّه صلى الله عليه وسلم 

  . " وا لَهُ تََرْوهُ إاِلَّ أَْن يُغَمَّ َعلَْيُكْم فَِإْن ُغمَّ َعلَْيُكْم َفاْقِدرُ  َوالَ تُْفِطُروا َحتَّى
ثَنَا َرْوحُ  - 7 ثَنَا َهاُروُن ْبُن َعْبِد اللَِّه، َحدَّ ثَنَا َزَكِريَّاُء ْبُن إِْسَحاَق،  َحدَّ ْبُن ُعبَاَدةَ، َحدَّ

ثَنَا َعْمُرو ْبنُ   يَقُوُل َسِمْعتُ  -رضى الله عنهما  -ِدينَاٍر، أَنَّهُ َسِمَع اْبَن ُعَمَر،  َحدَّ
َوقَبََض  . " الشَّْهُر َهَكذَا َوَهَكذَا َوَهَكذَا "عليه وسلم َيقُوُل النَّبِيَّ صلى الله 
 .إِْبَهاَمهُ فِي الثَّاِلثَِة 

ثَنَا - 8  ثَنَا ُعبَْيُد اللَِّه ْبُن ُمعَاٍذ، َحدَّ ثَنَا ُشعْبَةُ، َعْن َجبَلَةَ، قَاَل َسِمْعُت  َوَحدَّ أَبِي، َحدَّ
 "يَقُوُل قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى الله عليه وسلم  -ما الله عنه رضى -اْبَن، ُعَمَر 

تَْيِن بُِكل ِ أََصابِِعِهَما َونَقَصَ  . "َكذَا َوَكذَا َوَكذَا  الشَّْهرُ  ْفقَِة  َوَصفََّق بِيََدْيِه َمرَّ فِي الصَّ
  4.الثَّاِلثَِة إِْبَهاَم اْليُْمَنى أَِو اْليُْسَرى 

 
Dari informasi makna zhahir hadits-hadits diatas, 

agaknya jelaslah bahwa dalam memulai dan 
mengakhiri puasa - hari raya hanya dengan rukyat hilal 
saja, yaitu terlihatnya hilal diawal Ramadhan dan 

                                                         
4 Lihat an-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawy, j.VII, Maktabah 
as Shafa - Kairo, cet.I, 1424 H-2003 M, h.172-173.  
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Syawal sesuai dengan ke-umum-an dan ke-literal-an 
dari hadits – hadits diatas. Dengan kriteria jika awan 
dalam keadaan cerah pada saat terbenam matahari 
tanggal 29 Sya’ban maka esok harinya adalah awal 
puasa, demikian pula jika hilal terlihat pada tanggal 29 
Ramadhan esok harinya adalah hari raya dan rukyat 
hilal mutlak dilakukan, namun jika terdapat 
penghalang yang menutupi hilal -seperti mendung, dll.- 
maka pelaksanaan puasa dan atau hari raya harus 
ditunda sehari dengan menggenapkan (istikmal) 
bilangan bulan Sya’ban dan atau Ramadhan menjadi 30 
hari. Hal ini sesuai dengan pernyataan nabi S.a.w. 
bahwa umur bulan itu adakalanya 29 hari adakalanya 
pula 30 hari.  
 Akan tetapi seiring dengan majunya peradaban 
manusia yang diiringi dengan tumbuh pesatnya ilmu 
pengetahuan dan teknologi (IPTEK), hadits-hadits 
diatas mulai di re-aktualisasi-kan dalam konteks 
kekinian dan kedisinian (baca: Indonesia). Antara lain 
dalam aktifitas rukyat banyak sekali kelemahan-
kelemahan yang seharusnya tidak terjadi di-era 
modern saat ini. Berdasarkan penelitian intensif yang 
dilakukan oleh para pakar Hisab-Falak (Astronomi) 
terdapat beberapa kelemahan rukyat yaitu a.l. sbb.: 
1. Jauhnya jarak hilal (bulan) dari permukaan bumi 

(mencapai sekitar 40.000 kilometer), sementara 
bulan hanya mengisi sudut sekitar 2 ½ derajat 
yang berarti hanya mengisi 1/80 sudut pandang 
mata manusia tanpa menggunakan alat. Ini berarti 
hilal hanya mengisi sekitar 1,25 % dari 
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pandangan, oleh sebab itu pengaruh benda sekitar 
yang mengisi 98,75 % sangatlah besar. 

2.  Hilal hadir hanya sebentar saja (sekitar 15 menit 
s.d. 1 jam), padahal pandangan mata sering 
terhalang oleh awan yang banyak terdapat di 
negara tropis dan basah karena banyaknya lautan 
seperti Indonesia. Karena lembabnya permukaan 
lautan maupun daratan didekatnya maka hasil 
penguapannya membentuk awan yang 
mengumpul didekat permukaan disekitar ufuk. 
Justru pada ketinggian yang rendah disekitar ufuk 
inilah hilal diharapkan hadir dan dapat dilihat. 

3.  Keadaan lain yang menyulitkan pelaksanaan 
rukyat hilal adalah kondisi sore hari, terutama 
yang menyangkut pencahayaan, karena 
kemuncuan hilal sangat singkat maka rukyat 
harus dilaksanakan secepat mungkin setelah 
matahari terbenam. Pada saat itu meskipun 
matahari sudah dibawah ufuk, cahayanya masih 
terlihat benderang, selanjutnya akan muncul 
cahaya kuning keemasan (cerlang petang). 
Cahaya ini sangat kuat dan nyaris 
menenggelamkan cahaya hilal yang sangat redup. 

4.  Banyaknya penghalang diudara berupa awan, 
asap kenderaan, asap pabrik, dll 

5.  Kesulitan lainnya, hilal pada umumnya terletak 
tidak jauh dari arah matahari, yaitu hanya 
beberapa derajat kesebelah utara atau selatan 
tempat terbenamnya matahari. 

6.  Adanya faktor psikis (kejiwaan/mental), sebab 
melihat adalah gabungan antara proses jasmani 
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dan proses rohani (psikis), yang dominan adalah 
proses psikis. Sekalipun ada benda, citra benda di 
selaput jala dan isyarat listrik yang menyusuri 
urat saraf  menuju otak, seseorang tidak akan 
melihat apapun jika otaknya tidak siap, misalnya 
karena melamun, maka dalam hal ini proses 
psikis tidak terjadi, sehingga proses melihat tidak 
terjadi pula. Sebaliknya, meskipun proses psikis 
tidak ada –misalnya bendanya tidak ada sehingga 
tidak ada citra benda, tidak ada isyarat optik 
maupun listrik- namun jika proses mentalnya 
hadir, maka ia ‘merasa’ dan kemudian ‘mengaku’ 
melihat. Dalam ilmu psikologi, proses ini dikenal 
dengan istilah “halusinasi”, yaitu berupa perasaan 
ingin sekali berjumpa atau sangat rindu pada 
benda yang akan dilihat, atau merasa yakin 
bahwa bendanya pasti ada. Jika terhadap benda 
yang besar seperti manusia, gunung, gedung, dll. 
bisa salah lihat, apalagi terhadap hilal yang jauh 
lebih kecil bahkan redup.5 
Dengan alasan-alasan diatas manusia mulai 

berpikir untuk mencari solusi dari kenyataan ini, hisab-
falak agaknya menjadi pilihan. Namun lagi-lagi hal ini 
tidaklah mudah seperti membalikkan telapk tangan, 
sebab hal ini terkait juga dengan aspek syari’at (fikih). 
Karenanya perbincangan seputar ini semakin hangat 
dan menarik untuk diteliti dan di-diskusi- kan. 

 
                                                         
5 Dr.Ir.H.S.Farid Ruskanda, M.Sc, APU, 100 Masalah Hisab & Rukyat, 
Telaah Syari’ah, Sains dan Teknologi, Gema Insani Press, cet.I, 1416 H-
1996 M, h.41-46 
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Penetapan dengan hisab 

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) membawa 
konsekuensi kepada bergesernya ketetapan-ketetapan 
relatif (zhan) yang memungkinkan untuk di-elaborasi 
dalam konteks modern. Pada dasarnya Islam tidak 
membebani ummat-nya untuk melakukan perhitungan 
dengan rumus-rumus hisab-falak yang rumit, “kita 
adalah ummat yang ummi, tidak menulis dan tidak 
menghitung”  Demikian ungkap Nabi Sa.w. terkait 
dalam hal ini. Akan tetapi hal ini bukan berarti 
mengindikasikan bahwa Islam melarang kegiatan hisab 
perhitungan gerak bulan dan matahari, dll. Dalam 
kenyataan dari masa kemasa para pakar astronomi 
muslim telah memberi kontribusi signifikan terhadap 
perkembangan ilmu hisab-falak terkait dengan 
penetapan awal bulan Qamariyah, sebab kajian ini 
terkait dengan waktu-waktu ibadah ummat Islam yang 
pada gilirannya keberadaan ilmu hisab-falak menjadi 
semakin penting.Tidak sedikit ulama –teristimewa– 
kalangan Syafi’iyah menempatkan hasil hisab-falak 
sebagai alat untuk menguji keabsahan rukyat, 
kesaksian seseorang yang melihat hilal tertolak bila 
data hisab-falak menyatakan hilal belum terlihat atau 
berada pada posisi yang belum memungkinkan 
terlihat.  

Imam Taqiyuddin as-Subki (w.756) dalam Fatawa-
nya menyatakan terdapat beberapa ulama besar (kibar) 
yang mewajibkan atau setidak-tidaknya membolehkan 
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berpuasa berdasarkan hasil hisab yang menyatakan 
bahwa hilal telah mencapai ketinggian yang 
memungkinkan untuk terlihat (imkan ar ru’yah). 
Menurut beliau pendapat ini yang disebutnya sebagai 
wajh, memandang imkan rukyat sebagai sebab 
wajibnya puasa dan hari raya, berbeda dengan wajh 
ashah yang tetap mengaitkannya dengan nafs ar ru’yah 
atau ikmal ‘iddah. Selanjutnya beliau mengemukakan 
bila pada suatu kasus ada orang yang mengkhabarkan 
atau menyaksikan bahwa hilal telah tampak, padahal 
hisab dengan muqaddimat-nya yang qath’I menunjukkan 
bahwa hilal tidak mungkin terlihat -misalnya karena 
posisinya  yang terlalu dekat dengan matahari- maka 
informasi tersebut harus dianggap keliru dan kesaksian 
tersebut harus ditolak. Hal ini beliau kemukakan 
mengingat nilai khabar dan kesaksian bersifat zhan 
sedang hisab bersifat qath’I, telah dimaklumi bahwa 
sesuatu yang qath’I tidak dapat didahului atau 
dipertentangkan dengan sesuatu yang zhan.6  
 Pernyataan as-Subki ini selanjutnya mendapat 
dukungan dari beberapa ulama yang datang kemudian 
seperti imam as-Syarwani, al-‘Abbadi dan al-Qalyubi 
(w.1069). Tokoh terakhir (al-Qalyubi) ini mengatakan; 
“yang benar, rukyat hanyalah sah pada waktu hilal memang 
mungkin terlihat”  yaitu meskipun ia tetap mendasarkan 
pada rukyat tetapi juga menempatkan hisab pada 
posisi cukup penting. Secara lebih tegas al-Syarwani 
dan al-‘Abbadi mengatakan ;”seyogianya, jika menurut 
hisab qath’I hilal telah berada pada posisi memungkinkan 

                                                         
6 Taqiyudin Ali as-Subki, Fatawa as-Subki, Maktabah al-Qudsi,  j.I, t.t., 
h.217 dan seterusnya. 
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terlihat (haitsu tata’atta ru’yatuh) setelah matahari 
terbenam, kiranya hal itu telah cukup dijadikan acuan 
meskipun dalam kenyataan (zhahir) hilal tidak tampak”.7   
 Terkait dengan hadits Nabi S.a.w.; “faqduru lah” 
(hitunglah) diatas, jumhur ulama baik salaf maupun 
khalaf menyatakan; “takdirkanlah dengan menggenapkan 
bilangan menjadi 30 hari”. Akan tetapi terdapat pula 
beberapa ulama yang menafsirkan lain terhadap hadits 
tersebut, a.l.; Ahmad ibn Hanbal (w. 241) dan beberapa 
ulama lainnya menyatakan perintah itu bermakna; 
“anggaplah hilal itu ada dibalik awan” (wa qaddarahu tahta 
as sahab). Dengan demikian bila cuaca mendung pada 
saat terbenam matahari (ghurub) tanggal 29 Sya’ban, 
mereka tetap mewajibkan puasa esok harinya. 
Sementara menurut Mutharrif ibn ‘Abdillah (seorang 
tabi’in besar), Ibn Qutaibah (w.276 H), Ibn Suraij (w.306 
H) dan lain-lain menafsirkan dengan “perkirakanlah hilal 
tersebut dengan perhitungan al-manazil (perhitungan gerak 
bulan dan matahari).8. Sementara itu pula Ibn al-
Qudamah dalam al-Mughni-nya menafsirkan kata 
“faqdurulah” tersebut dengan tiga kemungkinan yaitu; 
fa akmilu (sempurnakanlah hitungan menjadi 30 hari), fa 
dhayyiqu (ambil-lah yang tersingkat) dan fahsibu 
(lakukanlah perhitungan).  

 Lebih dari itu, berdasarkan perhitungan-
perhitungan yang dilakukan para ulama falak 

                                                         
7 Abdul Hamid as-Syarwani, Hasyiyah as-Syarwani, j.III, t.t., h. 382 dan 
seterusnya. Lihat juga: Syihabuddin al-Qalyubi, dalam Hasyiyatani al-
Qalyubi wa ‘Umairah, Mathba’ah Karya Insan-Indonesia, j.II, t.t., h.49 
dan seterusnya. 
8 Lihat: Yusuf al-Qaradhawi, Fiqh as-Shiyam, Maktabah Wahbah-Kairo, 
cet.I, 1424 H-2003 M, h.26 
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menunjukkan bahwa data yang dihasilkan dipandang 
cukup sah dan akurat menurut syara’, diperkuat lagi 
dengan kenyataan bahwa perhitungan hisab-falak 
sudah selalu memberikan hasil yang sangat akurat 
tanpa menyisakan perbedaan yang berarti. Sehingga 
tak berlebihan banyak ulama kontemporer mendukung 
bahkan mewajibkan penggunaan data hisab-falak 
dalam menentukan awal bulan Qamariyah teristimewa 
Ramadhan-Syawal. Antara lain Thanthawi Jawhari 
dalam tafsirnya al-Jawahir fi Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim 
secara panjang lebar menyatakan kemestian 
menggunakan data hisab-falak dalam memulai puasa 
dan hari raya, hal ini dapat disimak dalam pandangan 
beliau ketika mengomentari QS.Yunus: 5 serta ayat-
ayat yang berkaitan dengan perhitungan gerak siang-
malam, dll.9  

Selanjutnya ulama kontemporer Mesir Rasyid 
Ridha dalam tafsirnya al-Manar juga menyerukan 
(membolehkan) untuk menggunakan data hisab-falak 
dalam komentarnya terhadap ayat-ayat puasa dan 
perhitungan gerak bulan dan matahari.10 

Selanjutnya lagi Ahmad Muhammad Syakir11, 
juga menyatakan demikian dalam salah satu karyanya 
“Awa’il as-Syuhur al-‘Arabiyah, hal yajuzu syar’an 

                                                         
9 Lihat komentar luas beliau khusus QS. Yunus ayat 5, dalam : Thanthawi 
Jawhari, al-Jawahir fi Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, j.V, Dar Ihya’ at-
Turats al-‘Arabi-Beirut Libanon, cet.IV, 1412 H-1991 M, h.3-42 
10 Lihat: Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, Dar al-Fikr-Beirut, j.XI, cet.II, 
t.t., h.303. Data (pendapat) Rasyid Ridha ini juga dikutip al-Qaradhawi 
dalam mendukung pendapatnya dalam Fiqh as-Shiyam-nya. 
11 Beliau adalah seorang muhaqqiq sekaligus muhaddits handal asal 
Mesir, pentahqiq pertama kitab ar-Risalah Imam as-Syafi’i. Selanjutnya 
dalam makalah ini,nama ini disingkat dengan AMS. Penulis 
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itsbatuha bil hisab al falaki”, bahkan ia mengatakan cukup 
banyak (aktsar) fuqaha’ dan muhadditsin yang tidak 
mengetahui ilmu falak, bahkan kebanyakan mereka 
(katsir minhum) tidak mempercayai para pakar ilmu itu, 
terlebih-lebih mereka menganggap itu adalah sesuatu 
yang bid’ah.12  

AMS dalam karyanya tersebut menceritakan 
kronologis pembolehan/pewajiban hisab-falak 
tersebut, kesimpulannya sbb.; Telah dimaklumi bahwa 
pada awalnya bangsa Arab sebelum dan diawal 
berkembangnya Islam tidak mengerti ilmu falak 
dengan pemahaman secara komprehensif (ma’rifatan 
‘ilmiyyatan jazimatan) sebab mereka adalah ummat yang 
ummi, tidak menulis dan menghitung. Karena itu Rasul 
S.a.w. menjadikan sarana termudah dalam menentukan 
awal Ramadhan-Syawal yang dapat dilakukan oleh 
semua bangsa Arab ketika itu, yaitu rukyat hilal 
dengan mata-kepala. Ini adalah sarana terbaik dan 
efektif dalam aktifitas ibadah mereka untuk 
menghasilkan rasa yakin dan percaya dalam batas 
kesanggupan mereka, sesungguhnya pula Allah S.w.t. 
tidak membebani hamba-Nya lebih dari 
kesanggupannya. Akan tetapi seiring tumbuh dan 
berkembangnya Islam dengan terjadinya berbagai 
kemenangan (futuhat), diiringi pula dengan kemajuan 
yang pesat ilmu pengetahuan disemua disiplin, tanpa 
terkecuali ilmu hisab-falak (astronomi). Sementara itu 
pula sebagaimana disinggung diatas, tidak banyak 

                                                         
12 Lihat: Ahmad Muhammad Syakir, Awa’il syuhur al ‘arabiyah, hal 
yajuzu syar’an itsbatuha bi al-hisab al-falaki, Maktabah Ibn Taimiyah-
Kairo, cet.II, 1407 H, h.8-9 
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fuqaha’ dan muhadditsin yang memahmi ilmu ini. 
Sementara sebagian mereka yang percaya dan 
mengertipun, tidak pula mampu meng-elaborasi ilmu 
ini dengan tuntutan fikih. Lantas beliau (AMS) 
memberi hujjah dengan argumen yang dibawa oleh 
Taqiyuddin as-Subki dalam Fatawa-nya diatas.13  
 Menanggapi pernyataan Nabi S.a.w. “fa in 
ghumma ‘alaikum, faqdurulah” dan “fa in ghumma ‘alaikum 
fa akmilu ‘al-iddah tsalatsin” AMS menjawab dengan 
mengutip pendapat Ibn Suraij (W.306 H) dengan 
menggabungkan dua riwayat tersebut dalam dua 
keadaan yang berbeda. Pernyataan Nabi S.a.w. 
faqdurulah bermakna “kadarkanlah dengan perhitungan al-
manazil (hisab-falak)” yaitu tertuju untuk orang-orang 
khusus mengerti ilmu perhitungan (khithab liman 
khasshahullah bi hadza al ‘ilm), sementara pernyataan “fa 
akmilu… dst”  tertuju untuk orang-orang awam (khithab 
lil ‘ammah).14      
 Yusuf al-Qaradhawi dalam Fiqh as-Shiyam-nya 
menyebutkan pula secara tegas sekaligus menyeru 
untuk menerima fakta ini dengan mengutip pendapat 
Rasyid Ridha dan Ahmad Muhammad Syakir diatas.15  
 

 
 
 
 
 

                                                         
13 Ibid, h.7-9 
14 Ibid, h. 15-16 
15 Yusuf al-Qaradhawi, Op.cit, h.28 
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KESIMPULAN 

 

Dari pemaparan makalah diatas dapat kita tarik 
seikat kesimpulan sekaligus sikap penulis dalam 
masalah ini, yaitu sbb.; 
1. Penetapan awal Ramadhan-Syawal adalah 

persoalan ijtihad sehingga sangat memungkinkan 
terjadinya perbedaan pandangan dan pendapat. 

2. Pernyataan Nabi S.a.w. “faqduru lah” dan “fa in 
ghumma ‘alaikum fa akmilu al-‘iddah tsalatsin” , 
hadits pertama tertuju pada orang-orang yang 
mengerti ilmu hisab-falak, hadits kedua tertuju 
pada orang awam (sesuai dengan pernyataan 
AMS yang mengutip pendapat Ibnu Suraij) 
ditambah argumen-argumen lainnya. 

3. Hadits Nabi S.a.w. “inna ummatun ummiyyah” 
bermakna jika ‘illah ummiyyah tersebut hilang, 
tentunya membawa konsekuensi keberlakuan 
hisab-falak. 

4. Berdasarkan penelitian intensif menunjukkan 
bahwa dalam rukyat terdapat banyak kelemahan 
dipandang dari sudut IPTEK sehingga metode ini 
perlu dielaborasi dan disederhanakan dengan 
fasilitas teknologi modern (hisab-falak). 

5. Berdasarkan penelitian dan perhitungan yang 
dilakukan para pakar hisab-falak menunjukkan 
bahwa data yang dihasilkan sudah selalu 
memberikan hasil yang sangat akurat tanpa 
menyisakan perbedaan yang berarti. Sehingga tak 
berlebihan banyak ulama kontemporer 
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mendukung bahkan mewajibkan penggunaan 
data hisab-falak dalam menentukan awal bulan 
Qamariyah teristimewa Ramadhan-Syawal.  

6. Sikap ini tentunya relatif (ijtihadiy), karena itu 
tidak harus disepakati oleh semua pihak. Wallah 
al-a’ 
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PENDAHULUAN 
 

bservatorium berperan penting dalam tingkat 
kemajuan ilmu pengetahuan di bidang 
astronomi. Observatorium adalah tempat yang 

dilengkapi perlengkapan untuk melihat dan 
mengamati langit. Kedua objek ini dapat menjadi suatu 
tujuan wisata rekreasi dan bersifat edukatif. Dalam 
penerapannya pada desain, suatu konsep tata surya 
memperhatikan teori pembentukan yang ada pada tata 
surya, konsep sirkulasi, massa bangunan, tekstur, 
warna, simpangan dan ukuran dari bentuk yang 
mengilhami suatu konsep (Trya et al., 2010). 
Observatorium adalah institusi sains di peradaban 
Islam yang memiliki fungsi dan posisi strategis dalam 
kehidupan masyarakat. Selain sarana mengakuratkan 
waktu dan lokasi ibadah, observatorium juga berfungsi 

O 
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sebagai lembaga pendidikan sains yang 
mengintegrasikan keimanan, keislaman, sains, dan 
empirik. Dalam konteks peradaban Islam, 
observatorium merupakan miniatur majunya sebuah 
peradaban (bangsa) (Qorib, 2019). Untuk menjalankan 
sebuah Observatorium dengan fungsi yang sangat 
kompleks harus didukung dengan kemampuan 
manajemen yang baik. 

Harold Kontz dan Cyril O’donnel (1980) 
mengatakan bahwa manajemen adalah usaha mencapai 
suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. 
Manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah 
aktivitas orang lain yang meliputi perencanan, 
pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. 
Dengan demikian, manajemen mangacu pada suatu 
proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan 
kegiatan-kegiatan kerja untuk diselesaikan secara 
efisien dan efektif dengan melalui orang lain. Proses 
menggambarkan fungsi-fungsi manajemen berjalan 
sesuai dengan tupoksinya masing-masing (Batlajery, 
2016). Oleh karena itu Observatorium dimana saja tidak 
boleh melupakan peran manajemen demi 
keberlangsungan dan efektifitas sebuah observatorium 
karena sebuah manajemen yang baik sagat menentukan 
kualitas dari sebuah observatorium. 
 

METODOLOGI 

Tipe penelitian yang digunakan adalah Deskriptif. 
“Menurut Sugiyono, penelitian Deskriptif adalah 
penelitian yang bertujuan memberikan gambaran 
secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu 
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pembahasan tertentu. Penelitian Deskriptif bertujuan 
menggambarkan apa saja yang saat ini berlaku”. 
Melalui metode penelitian Deskriptif, penulis berupaya 
menggambarkan, mencatat, menganalisis dan 
menginterprestasikan kondisi-kondisi yang terjadi 
dilapangan terkait dengan Manajemen Observatorium 
Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera 
Utara (Awaluddin & Hendra, 2018). 

 
TEORI 

Pengertian Manajemen  

Menurut Mary Parker Follet (2007) pengertian 
manajemen sebagai proses, karena dalam manajemen 
terdapat adanya kegiatan-kegiatan yang harus 
dilakukan, misalnya kegiatan perencanan, 
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. 
Kegiatan-kegiatan tersebut satu sama lainnya tidak 
dapat dipisahkan atau dengan kata lain saling terkait 
(terpadu), sehingga akan membentuk suatu kesatuan 
yang tidak dapat dipisahkan. Jika kita kaitkan dengan 
sebuah Observatorium maka kegiatan yang disebutkan 
diatas memang harus ada dan dapat dijalankan dengan 
baik. Oleh karena itu, manajemen disebut sebagai 
Sistem. Manajemen mengandung unsur sebagai  
berikut :  

1. Manajemen sebagai proses /usaha /aktifitas  
2. Manajemen sebagai seni  
3. Manajemen terdiri dari individu-individu/orang-

orang yang melakukan aktivitas  

Book Chapter ASTRONOMI ISLAMBook Chapter ASTRONOMI ISLAM20 21



22 
 

4. Manajemen menggunakan berbagai sumber-
sumber dan factor produksi yang tersedia dengan 
cara efektif dan efisien  

5. Adanya tujuan yang telah ditetapkan terlebih 
dahulu.  

Menurut James F. Stoner (2004) pengertian 
manajemen adalah proses perencanaan, 
pengorganisasian dan penggunaan sumber daya dan 
sumber lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang 
telah ditetapkan. Dengan demikian, manajemen 
bertujuan pada suatu proses mengkoordinasikan dan 
mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja diselesaikan 
secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain. 
Proses menggambarkan fungsi-fungsi manajemen 
berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.  

Walaupun berbeda-beda dalam cara pandang, 
namun konsep manajemen tetap mengacu pada 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 
pengendalian. 1. Manajemen sebagai proses kegiatan 
Sebagai suatu proses kegiatan, manajemen diartikan 
sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari 
kegiatan merencanakan, melaksanakan serta 
mengkoordinasikan apa yang direncanakan sampai 
dengan kegiatan mengawasi atau mengendalikannya 
agar sesuai dengan apa yang direncanakan. 2. 
Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni Manajemen 
sebagai ilmu dan seni diartikan sebagai uapaya 
pencapaian tujuan dengan pendekatan dan 
menjelaskan fenomena-fenomena dan gejala-gejala 
manajemen serta mentransformasikan dan 
mengindentifikasikan proses manajemen berdasarkan 
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kaidakaida ilmiah. 3. Manajemen sebagai kumpulan 
orang untuk mencapai tujuan Setiap kegiatan yang 
dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kooperatif 
dalam organisasi disebut sebagai aktivitas manajemen. 
Kolektivitas orang-orang tersebut bergabung dalam 
suatu organisasi dan dipimpin oleh seorang pemimpin 
(manajer) yang bertanggung jawab penuh atas upaya 
pencapaian tujuan secara efisien dan efektif Fungsi-
Fungsi Manajemen Ricky W. Griffin (2004) 
mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses 
perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan 
pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran 
(goals) secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa 
tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, 
sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada 
dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai 
dengan jadwal. 1. Fungsi Perencanaan Dalam 
manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan 
tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai 
tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja 
organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting 
dari semua fungsi manajemen karena tanpa 
perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, 
pengarahan, dan pengontrolan-tak akan dapat berjalan. 
2. Fungsi Pengorganisasian Proses yang menyangkut 
bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan 
dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur 
organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan 
lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat 
memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi 
dapat bekerja secara efektif dan efisien guna 
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pencapaian tujuan organisasi. 3. Fungsi Pengarahan 
dan Implementasi Proses implementasi program agar 
dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi 
serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut 
dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh 
kesadaran dan produktifitas yang tinggi. 4. Fungsi 
Pengawasan dan Pengendalian Proses yang dilakukan 
untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang 
telah direncanakan, diorganisasikan dan 
diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target 
yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi 
dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Fungsi 
dan Proses Manajemen Pada umumnya manajemen 
dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu menrencanakan, 
mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan 
kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan 
yang di inginkan secara efisien dan efektif.  

Henry Fayol (2010) mengusulkan bahwa semua 
manajer paling tidak melaksanakan lima fungsi 
manajemen, yakni merancang, mengorganisasikan, 
memerintah, mengkoordinasikan, dan mengendalikan.  

1. Perencanaan Perencanaan dapat diartikan 
sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta 
sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-
langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. 
Melalui perencanaan seorang manajer akan dapat 
mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan 
bagaimana cara untuk melakkukannya.  

2. Pengorganisasian Pengorganisasian merupakan 
proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya 
serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada 
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setiap individu dan kelompok untuk menerapkan 
renacana. Kegiatan-kegiatan yang terlibat dalam 
pengorganisasian mencakup tiga kegiatan yaitu (1) 
membagai komponen-komponen kegiatan yang 
dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam 
kelompok-kelompok, (2) membagai tugas kepada 
manajer dan bawahan untuk mengadakan 
pengelompokkan tersebut, (3) menetapkan wewenang 
di antara kelompok atau unit-unit organisasi.  

3. Pengarahan Pengarahan adalah proses untuk 
menumbuhkan semangat (motivation) pada karyawan 
agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing 
mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai 
tujuan yang efektif dan efisien. Melalui pengarahan, 
seorang manajer menciptakan komitemen, mendorong 
usaha-usaha yang mendukung tercapainya tujuan.  

4. Pengendalian Bagian terakhir dari proses 
manajemen adalah pengendalian (controlling). 
Pengendalian dimaksudkan untuk melihat apakah 
kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana 
sebelumnya. Fungsi pengendalian mencakup empat 
kegiatan, yaitu (1) menentukan standar prestasi; (2) 
mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini; (3) 
membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan 
standar prestasi; dan (4) melakukan perbaikan jika 
terdapat penyimpangan dari standar prestasi yang 
telah ditetapkan. Analisis Fungsi Manajemen Setelah 
menganalisis fungsi manajemen dari para ahli, penulis 
berpendapat bahwa fungsi-fungsi manajemen terdiri 
dari planning (perencanaan), organizing 
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(pengorganisasian), motivating (pemberian motivasi) 
dan controlling (pengendalian).  

Senada dengan apa yang diutarakan Mee tentang 
fungsi manajemen. Mengingat kondisi perkembangan 
globalisasi saat ini yang menuntut adanya kreativitas 
dan persaingan antar perusahaan, organisasi maupun 
individu. Sehingga motivating menjadi hal yang 
penting dalam usaha menggerakkan setiap individu 
agar mau memberikan yang terbaik dari dirinya untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penjelasan 
fungsi manajemen lebih lanjut sebagai berikut. 1. 
Planning (perencanaan) Planning (perencanaan) 
menurut Usman (2011: 66) merupakan proses 
pengambilan Batlajery, Penerapan Fungsi-Fungsi 
Manajemen Pada keputusan atas sejumlah alternatif 
mengenai sasaran dan cara-cara yang akan 
dilaksanakan dimasa yang akan datang guna mencapai 
tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan 
penilaiannya atas hasil pelaksanaannya, yang 
dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. 
Pendapat yang sama dari Terry & Roe (2005: 9) 
mengemukakan planning sebagai penentuan tujuan-
tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang 
akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat 
mencapai tujuan-tujuan itu. Planning (perencanaan), 
berarti menentukan suatu cara bertindak yang 
memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. 
2. Organizing (pengorganisasian), berarti memobilisasi 
sumber daya manusia dan sumber daya alam dari 
organisasi untuk mewujudkan rencana menjadi suatu 
hasil. 3. Motivating (pemberian motivasi), pemberian 
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inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan 
agar melakukan kegiatan secara suka rela sesuai 
dengan tugas-tugasnya. 4. Controlling (pengawasan), 
berarti pemantauan (monitoring) rencana untuk 
menjamin agar dikemudikan dengan tepat (Siswanto, 
2009) (Batlajery, 2016). 

Perencanan Observatorium yang Ideal 

Sebuah Observatorium harus memiliki 
perencanaan yang baik karena observatorium menurut 
Tulloch adalah lokasi berada di puncak tertinggi, 
tersedia prasarana pendukung fungsi observatorium 
seperti jalan, listrik, air bersih, juga telepon serta 
kondisi cuaca dan pengamatan (seeing). Kriteria ideal 
observatorium secara lebih lengkap adalah sebagai 
berikut: 1) Lokasi, observatorium harus berada pada 
suatu kawasan desa yang jauh dari pencahayaan. 

Observatorium tidak mungkin berada di pusat 
kota atau di dekat kota besar dalam kaitannya dengan 
tingginya polusi cahaya. Lokasi observatorium harus 
ditempatkan pada puncak tertinggi, idealnya berada 
pada suatu puncak yang terisolasi. Tidak ditempatkan 
pada suatu dataran rendah atau lembah pegunungan. 
Lokasi yang ideal berada pada suatu lokasi yang dapat 
ditempuh dengan berkendaraan dalam waktu dua 
sampai tiga jam perjalanan dari kota; 2) Prasarana, 
pada lokasi observatorium harus tersedia jalan, listrik, 
dan terutama air dan juga telpon. Jalan harus dapat 
dilalui kendaraan untuk menuju ke suatu kota. 
Penataan prasarana jalan harus Jurnal Perencanaan 
Wilayah dan Kota, Vol.10 No.1 Page | 3 sekecil 

Book Chapter ASTRONOMI ISLAMBook Chapter ASTRONOMI ISLAM26 27



28 
 

mungkin menggunakan anggaran observatorium; 3) 
Kondisi cuaca, langit malam yang bebas dari awan 
adalah suatu kriteria paling mendasar dan yang sangat 
penting untuk lokasi observatorium. Angin kencang 
juga dapat mengganggu pengamatan oleh adanya 
turbulence atmosfir dan dapat menimbulkan getaran 
pada teleskop. Angin kencang juga akan menimbulkan 
dampak negatif bagi pengamatan bintang. Lokasi 
dengan angin badai yang tinggi harus dihindarkan 
untuk menempatkan observatorium; 4) Pengamatan 
(seeing) adalah bentuk istilah yang digunakan untuk 
penetapan citra astronomi. Suatu lokasi dengan 
“pengamatan tidak baik” akan tidak jelas dalam 
melakukan perekaman, data resolusi rendah (Katrini, 
2010). 

Pengorganisasian Observatorium sesuai dengan 
Fungsinya 

Pengorganisasian sebuah observatorium tidak 
terlepas dari fungsi sebuah observatorium oleh karena 
itu kita harus dapat memahami apa saja fungsi sebuah 
observatorium agar dapat diorganisasikan dengan baik  

 Sebagai Wahana Edukasi Planetarium 
merupakan sarana wisata pendidikan yang dapat 
menambah wawasan yang sangat luas kepada 
pengunjung khususnya bidang ilmu pengetahuan 
astronomi, karena pertunjukan planetarium yang 
sering disebut juga Teater Bintang menyajikan berbagai 
macam peristiwa alam jagat raya. Dalam sebuah 
planetarium digital dapat juga menampilkan berbagai 
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jenis pertunjukan baru dalam format multimedia, 
dengan pertunjukan audiovisual yang menarik.  

 Sebagai Sarana Hiburan Planetarium 
merupakan alternatif sarana hiburan bagi masyarakat 
umum, hal ini ditandai dengan menjadikan 
planetarium sebagai salah satu alternatif tempat 
rekreasi keluarga. Selain berperan sebagai wahana 
edukasi, planetarium juga berperan sebagai wahana 
rekreasi untuk para pengunjung. Planetarium juga 
masuk dalam program pariwisata setiap negara, dalam 
membantu devisa negara walaupun ruang lingkupnya 
masih kecil. Kadang juga Planetarium dijadikan sarana 
hiburan musik orchestra yang mempunyai latar 
belakang pemandangan simulasi benda-benda langit 
sebagai latarnya.  

 Sebagai Tempat Penelititian atau Pengamatan 
Observatorium berperan sebagai lembaga ilmiah yang 
bukan hanya menjadi tempat berpikir dan bekerja para 
astronom profesional, tetapi juga merupakan tempat 
bagi masyarakat untuk mengenal dan menghargai 
sains. Dalam terminologi ekonomi modern, 
Observatorium berperan sebagai public good. Dalam 
perjalanan penelitiannya, seringkali sebuah 
observatorium melahirkan berbagai macam temuan 
baru di dunia astronomi secara khususnya, dan dalam 
ilmu pengetahuan secara umum (Trya et al., 2010). 

Setelah mengetahui fungsi sebuah 
observatorium maka langkah berikutnya menyusun 
Standar Operasional Prosedur, Instruksi Kerja, Visi, 
Misi, tujuan dan Road Map ke depan dari masing-
masing fungsi yang ingin dicapai 
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PEMBAHASAN OIF UMSU 
 

Lokasi dan Posisi Geografis Lokasi 
Observatorium Ilmu Falak Universitas 
Muhammadiyah Sumatera Utara terletak di Jalan. 
Denai No 217 Lantai. 7 Gedung Pascasarjana UMSU, 
Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan 
Denai, Kota Medan, Sumatera Utara Kode Pos 20226 
Telp. 0853-5803-3907.  

Sejarah Observatorium Ilmu Falak UMSU Pada 
mulanya, tujuan pendirian OIF UMSU adalah dalam 
rangka pengkajian dan penelitian benda-benda langit 
semata. Namun seiring berjalannya waktu, 
observatorium memiliki jangkauan lebih luas yaitu 
dengan menyelenggarakan pengajaran astronomi dan 
diskusi ilmiah. Namun oleh karena sifatnya yang 
sangat praktis dan empiris serta membutuhkan 
peralatan-peralatan khusus menyebabkan 
observatorium sebagai lembaga ilmiah tidak begitu 
menyebar luas di dunia Islam abad pertengahan 
dibanding dengan lembaga-lembaga sains lain seperti 
bait al-hikmah, perpustakaan dan rumah sakit 
maupun lembaga pendidikan Islam parexcellence 
masjid dan madrasah. Dalam kehadiran awalnya, 
observatorium adalah model bagi sebuah organisasi 
sains, yang setidaknya ada dua faktor pemicu 
munculnya. Pertama, bahwa observatorium sebagai 
institusi sains mampu mencerminkan sifat penelitian 
ilmiah melalui pengamatan alami yang terorganisir. 
Hal ini menjadi basis bagi perkembangan teori-teori 
ilmiah yang terus berkembang dan memiliki karakter. 
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Kedua, observatorium sebagai organisasi sosial 
mencerminkan kekhasan institusi sains yang 
tergambar dalam praktik kolektif dan kerjasama antar 
astronom Muslim. Dua faktor ini memberi pengaruh 
bagi kemajuan pengetahuan astronomi.19 Universitas 
Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sebagai 
universitas swasta terkemuka di Medan ternyata tidak 
memiliki banyak ahli yang mumpuni di bidang Ilmu 
Falak yang mampu berkiprah baik di tingkat lokal 
maupun nasional, apatah lagi internasional. Tidak 
dipungkiri, ketiadaan dan kelangkaan ini efeknya 
dirasakan di tengah masyarakat, dimana masyarakat 
hingga kini belum mengerti esensi penentuan waktu 
ibadah, khususnya penentuan puasa dan hari raya. 
Berdasarkan fakta di atas dan guna mendorong 
percepatan kemajuan UMSU di bidang Ilmu Falak, 
maka jalan terbaik yang perlu dilakukan adalah 
membangun pengkaderan,  pelatihan dan penelitian 
bidang ini secara profesional dan simultan, dimana hal 
ini sebagai bagian dari upaya melahirkan sumber daya 
manusia berkualitas, yang mempunyai keunggulan 
tehnikal, dan siap menjawab berbagai pertanyaan 
masyarakat terkait Ilmu Falak. Oleh karena itu, 
dengan penuh kesadaran dipandang perlu 
mendirikan “Observatorium Ilmu Falak Universitas 
Muhammadiyah Sumatera Utara” (OIF UMSU).  

Observatorium Ilmu Falak Universitas 
Muhammadiyah Sumatera Utara yang (disingkat OIF 
UMSU) adalah salah satu lembaga di UMSU yang 
bergerak di bidang observasi benda-benda langit dan 
pengkajian Ilmu Falak (Astronomi Islam), didirikan 
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tahun 2014 berdasarkan SK Rektor UMSU (Agussani ) 
No. 1060/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2014, dan 
diresmikan oleh Ketua MTT PP Muhammadiyah 
(Syamsul Anwar). Selanjutnya pada Konvensi 
Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB) di 
Yogyakarta, 23 Mei 2016 M, OIF UMSU kembali 
diresmikan oleh Presiden RI (Joko Widodo) yang 
ditandai dengan penandatangan prasasti.  

Aktivitas OIF adalah penelitian, edukasi, dan 
khidmat kepada masyarakat dalam bidang Ilmu Falak 
(Astronomi Islam. OIF memiliki visi menjadi pusat 
pengkaderan, penelitian, pemikiran dan pengkajian 
Ilmu Falak yang memadukan khazanah Islam dan 
sains modern dan misi menyelenggarakan program 
pelatihan, pengkajian, dan penyuluhan Falak di 
lingkungan kampus dan di lingkungan masyarakat. 
Sementara itu motto OIF adalah “memotret semesta 
dengan iman dan peradaban. OIF memiliki motto 
“Memotret Semesta demi Iman dan Perdaban”, dan 
sejauh ini OIF bergerak dengan filosofi ini. “Memotret 
Semesta” bermakna bahwa pengamatan benda-benda 
langit merupakan bagian integral dari sebuah 
observatorium. Tanpa aktivitas observasi maka 
sebuah observatorium tidak layak disebut 
observatorium. “Demi iman” merupakan ungkapan 
tauhid dan tujuan tertinggi manusia. Mengamati 
langit, selain ekspolarasi alam semesta, juga 
merupakan bagian dari upaya mengokohkan 
keimanan kepada Allah. “Demi Peradaban” bermakna 
bahwa pengkajian dan penelitian keantariksaan 
merupakan bagian dari apresiasi dan akomodasi 

33 
 

terhadap perkembangan zaman. Agama Islam, 
sebagai yang diyakini Muhammadiyah dan UMSU 
ada di dalamnya, adalah agama yang menghargai 
ilmu pengetahuan, sains dan teknologi dimana antar 
dimensi ideal wahyu dan peradaban manusia 
sejatinya akan selaras. Pendirian sebuah 
observatorium bernama OIF UMSU adalah apresiasi 
konkret terhadap perkembangan zaman (Rambe et al., 
2019).  

Saat ini OIF UMSU memiliki manajemen yang 
cukup bagus terbukti dari sejak didirikannya OIF 
UMSU kurang lebih lima tahun yang lalu OIF UMSU 
telah berhasil meraih beberapa capaian yang luar biasa 
yang tidak dapat diraih oleh observatorium lain di 
Indonesia seperti :  
1. Jumlah Kunjungan terbanyak dalam jangka waktu 

5 tahun,  
2. Menerbitkan Jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 

3,  
3. Menerbitkan Majalah,  
4. Telah Mengukur Arah Kiblat Puluhan Masjid. 
5. Melakukan Penelitian dan Pengabdian yang 

didanai baik Instansi Swasta maupun Negeri.  
6. Meraih 2 Rekor Muri. Dan masih banyak lainnya. 

Capaian yang didapatkan OIF UMSU 
membuktikan manajemen seperti perencanan, 
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan di OIF 
UMSU berjalan dengan baik. 
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KESIMPULAN 
 

Aktivitas OIF adalah penelitian, edukasi, dan 
khidmat kepada masyarakat dalam bidang Ilmu Falak 
(Astronomi Islam. OIF memiliki visi menjadi pusat 
pengkaderan, penelitian, pemikiran dan pengkajian 
Ilmu Falak yang memadukan khazanah Islam dan sains 
modern dan misi menyelenggarakan program 
pelatihan, pengkajian, dan penyuluhan Falak di 
lingkungan kampus dan di lingkungan masyarakat 
yang dalam aktifitasnya memerlukan manajemen agar 
kegiatan perencanan, pengorganisasian, pengarahan 
dan pengawasan dapat berjalan dengan baik 
sebagaimana fungsi manajemen itu sendiri. 
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Abstrak 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, terkait 
penentuan awal bulan di indonesia ketua Rukyatul Hilal Indonesia 
(RHI) korwil Sumatera Utara memiliki prinsip “Al-Ijtihad La 
Yunqadu Bi Al- Ijtihad” (ijtihad seseorang tidak bisa dibatalkan 
dengan ijtihad lain). karena menurut beliau penentuan awal bulan 
termasuk wilayah khilafiyah yang nilainya zhanniy. Jadi menurut 
beliau jika masalah ibadah silahkan berdasarkan keyakinan 
masing-masing, namun jika masalah yang berhubungan dengan 
kebijakan negara dan kemasyarakatan silahkan pemerintah 
mengambil ijtihad untuk menetapkannya. 

Kata Kunci : Awal Bulan, RHI. 
 

Abstract 

This research is included in qualitative research with data techniques used are 
interviews, related to the determination of the beginning of the month in Indonesia, 
the chairman of the Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) Korwil of North Sumatra has 
the principle of "Al-Ijtihad La Yunqadu Bi Al-Ijtihad" (one's ijtihad cannot be 
canceled by another ijtihad). because according to the determination of the 
beginning of the month including the khilafiyah area which is the zhanniy value. So 
according to information, if the problem of request is based on individual beliefs, 
but if the problem is related to state and social policy, please the government take 
ijtihad to determine it. 

Keywords: Beginning of the Month, RHI. 
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PENDAHULUAN 
 

alah satu kebutuhan manusia dalah hidup 
bermasyarakat adalah metode penanggalan. 
Penanggalan merupakan metode satuan-satuan 

ukuran waktu yang digunakan untuk mencatat 
berbagai peristiwa penting, metode-metode waktu itu 
antara lain hari, minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. 
Di Indonesia selain banyak metode yang berkembang 
juga banyaknya ormas-ormas Islam yang eksis dan 
berkembang, masing-masing ormas Islam memiliki 
masa atau warga dan kebijakan tersendiri. Dan ini juga 
ikut mewarnai terhadap perbedaan penetapan awal 
bulan qamariyah. Sehingga sering terjadi perbedaan 
mengawali puasa Ramadhan berhari raya idul fithri 
dikalangan umat Islam Indonesia (Rohmat, 2014). 

Persoalan penetapan awal bulan atau 
penanggalan dalam Islam merupakan suatu hal yang 
serius. Keseriusan itu dapat dilihat dari datadata dalam 
Alquran dan Hadis baik qawli maupun fi’li. Tidak 
hanya berhenti pada sumber ternyata para ulama 
dalam semua kitab fikih akan membahas persoalan 
kajian penetapan awal bulan terkait dengan 
Ramadahan, syawal dan sebagainya (Marpaung, 2018). 

Dalam penanggalan Hijriah, awal berlangsungnya 
tanggal dimulai pada saat matahari terbenam (ghurūb). 
Sedangkan awal bulan hijriah bergantung pada posisi 
hilāl saat ghurūb tanggal 29 bulan Hijriah bulan yang 
sedang berjalan. Ilustrasinya seperti berikut: 1) Jika 
pada saat ghurūb tanggal 29, posisi bulan belum 
mencapai ijtimā‘, secara astronomis maka bulan yang 

S 
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sedang berjalan berumur 30 hari, atau keesokan 
harinya masih berada di bulan yang sedang berjalan 
pada tanggal 30; 2) Jika pada saat ghurūb tanggal 29 
ijtimā‘ sudah terjadi, posisi hilālterhadap Matahari 
negatif atau hilāl terbenam terlebih dahulu dibanding 
matahari, maka umur bulan yang sedang berjalan 
berumur 30 hari; 3) Jika pada saat ghurūbtanggal 29, 
ijtimā‘ sudah terjadi sebelum ghurūb, posisi hilāl positif 
atau matahari tenggelam terlebih dahulu dibanding 
bulan, maka penentuan awal bulan ber-dasarkan 
kriteria Syari’ah. Keesokan harinya jika memenuhi 
kriteria yang dipakai berarti sudah masuk awal bulan 
atau tanggal 1 bulan baru Hijriyah. Jika belum 
memenuhi kriteria maka besoknya tanggal 30 bulan 
yang sedang berjalan (Muhaini, 2013). 

Untuk menjembatani berbagai persoalan 
penetapan awal bulan Qamariyah sebagaimana yang 
dideskripsikan di atas, pemerintah dalam hal ini 
Kementerian Agama (Kemenag) melakukan 
musyawarah dengan berbagai elemen masyarakat yang 
berakhir dengan sidang itsbat (sidang penetapan awal 
dan akhir bulan Qamariyah). Hasil sidang itsbat yang 
di fasilitasi Kemenag tersebut, justru tidak ditaati 
sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia.  

Otoritas pemerintah dalam penetapan awal bulan 
Qamariyah menjadi dilematis, bahkan tidak mengikat 
umat Islam, karena payung hukum yang berkaitan 
dengan hal tersebut hanya mengacu pada fatwa MUI 
tahun 2004. Bermacam fatwa MUI yang dikeluarkan di 
Indonesia, sering diabaikan dan tidak diaplikasikan 
umat Islam, termasuk yang berkaitan dengan wajibnya 
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umat Islam mengikuti putusan pemerintah di bidang 
hisab dan rukyat tersebut. Disamping itu, masih 
banyak masyarakat yang hanya mengikuti putusan 
organisasi, tarekat, dan tokoh yang mereka hormati 
dalam menetapkan awal bulan Qamariyah (khususnya 
Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah). Tapi pada sisi lain, 
terdapat juga masyarakat yang taat dalam mengikuti 
putusan pemerintah (Kementerian Agama) sebagai 
pemegang otoritas dalam bidang keagamaan (Haliah, 
2016). Untuk itu, penting mengulas kembali secara 
ontologis tentang hakikat ulil amri serta siapa 
sesungguhnya yang dipandang sebagai ulil amri yang 
berwenang dalam penetapan awal bulan Qamariyah. 
Menurut fikri, ulil amri yang berwenang dalam 
menetapkan awal bulan Qamariyah adalah ulama, baik 
secara individu maupun kolektif yang memiliki 
kompetensi serta otoritas dalam bidang Ilmu Falak dan 
penetapan awal bulan Qamariyah (Fikri, n.d.)  
 

METODOLOGI 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif 
dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara. Wawancara merupakan salah satu 
teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan 
data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan 
bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian 
atau suatu proses interaksi antara pewawancara 
(interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di 
wawancarai (interview) melalui komunikasi langsung. 
Metode wawancara/interview juga merupakan proses 
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

41 
 

dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara 
pewawancara dengan responden/ orang yang di 
wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan 
pedoman (guide) wawancara. Dalam wawancara 
tersebut biasa dilakukan secara individu maupun 
dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data 
informatik yang orientik.  

Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, 
emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada 
dalam organisasi. Dengan melakukan interview, 
peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak 
sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui 
bahasa dan ekspresipi hak yang diinterview; dan dapat 
melakukan klarifikasi atas hal‐ hal yang tidak 
diketahui. Pertanyaan pertama yang perlu diperhatikan 
dalam interview adalah Siapa yang harus diinterview ? 
Untuk memperoleh data yang kredibel makain terview 
harus dilakukan dengan Know ledgeable Respondent 
yang mampu menceritakan dengan akurat fenomena 
yang diteliti. Isu yang kedua adalah Bagaimana 
membuat responden mau bekerjasama? Untuk 
merangsang pihak lain mau meluangkan waktu untuk 
diinterview, maka perilaku pewawancara dan 
responden harus selaras sesuai dengan perilaku yang 
diterima secara sosial sehingga ada kesan saling 
menghormati. Selain itu, interview harus dilakukan 
dalam waktu dan tempat yang sesuai sehingga dapat 
menciptakan rasa senang, santai dan bersahabat. 
Kemudian, peneliti harus berbuat jujur dan mampu 
meyakinkan bahwa identitas responden tidak akan 
pernah diketahui pihak lain kecuali peneliti dan 
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responden itu sendiri. Data yang diperoleh dari 
wawancara umumnya berbentuk pernyataan yang 
menggambarkan pengalaman, pengetahuan, opini dan 
perasaan pribadi. Untuk memperoleh data ini peneliti 
dapat menggunakan metode wawancara standar yangt 
erskedul (Schedule Standardised Interview), interview 
standart akterskedul (Non‐Schedule Standardised 
Interview) atau interview informal (Non Standardised 
Interview). Ketiga pendekatan tersebut dapat 
dilakukan dengan teknik sebagai berikut: a) Sebelum 
wawancara dimulai, perkenalkan diri dengan sopan 
untuk menciptakan hubungan baik b) Tunjukkan 
bahwa responden memiliki kesan bahwa dia orang 
yang “penting” c) Peroleh data sebanyak mungkin d) 
Jangan mengarahkan jawaban e) Ulangi pertanyaan jika 
perlu f) Klarifikasi jawaban g) Catat interview (Chairi, 
2009). 

Penulis menemui Ketua RHI Korwil Sumatera 
Utara yaitu Bapak Bambang Eko Lasmadi. Pada Maret 
2019 Adapun Sekretariat RHI Korwil SUMUT : Jl. 
Tanah 600 Marelan Raya Gg.Keluarga no.30 Medan. 
Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) merupakan sebuah 
wadah kelembagaan bagi para jaringan angota yang 
tersebar di seluruh Indonesia bahkan beberapa 
diantaranya anggota berdomisili di luar negeri 

Wacana Unifikasi Inisiatif Pemerintah  

Pemerintah telah sejak lama memberikan per-
hatian dalam masalah penentuan awal bulan 
Qamariyah. Misalnya ditandai dengan di-bentuk nya 
Badan Hisab Rukyat (BHR) di bawah naungan 
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Departemen Agama sebagai wadah yang 
mempertemukan para ulama, ahli hisab rukyat, 
astronom, dan wakil-wakil organisasi masyarakat di 
Indonesia. BHR di-bentuk berdasarkan S.K. Menteri 
Agama No. 76 Tahun 1972 pada tanggal 16 Agustus 
1972. 

Upaya-upaya Unifikasi Penetapan Awal Bulan 
Qamariyah di Indonesia 

Salah satu tujuan dibentuknya badan ini adalah 
“mengusahakan bersatunya umat Islam  dalam 
menentukan tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 
Dzulhijjah”. Lahirnya BHR di latarbelakangi oleh 
munculnya perbedaan-perbedaan yang terjadi di 
masyarakat seperti jatuhnya awal Ramadhan 1391 H 
/1971 M. dan Dzulhijjah 1391 H /1972 M.18 Kegiatan 
organisasi ini antaranya Musyawarah Kerja Hisab 
Rukyat19 dan Sidang isbâth.20Hingga kini meski 
keberadaan BHR telah melampui usia 40 tahun lebih, 
namun upaya yang dilakukan Kementerian Agama 
dengan tujuan awal pembentukannya belum 
membuahkan hasil yang memuaskan (Hamdun, 2014). 

Anjuran Taat pada Pemerintah oleh MUI sebagai 
payung umat Islam Indonesia pada Desember 2003 
memprakarsai per-temuan ulama komisi fatwa se-
Indonesia dengan wakil ormas Islam untuk membahas 
penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. 
Pertemuan tersebut melahirkan beberapa point 
rekomendasi.  

Pertama, yang berhak menentukan dan 
menetapkan 1 Ramadhan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah untuk 
Indonesia adalah Menteri Agama. 
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Kedua, dalam menentukannya Menteri Agama 
harus menggunakan hisab dan rukyat.  

Ketiga, umat Islam seluruh Indonesia wajib 
mengikuti penetapan Menteri agama itu. Kesepakatan 
tersebut kemudian diformalkan dalam fatwa MUI No. 2 
Tahun 2004 yang menyatakan bahwa;  
1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah 

dilakukan berdasarkan metode rukyat dan hisab 
oleh Pernerintah RI cq Menteri Agarna dan berlaku 
secara nasional,  

2. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati 
ketetapan Pernerintah RI tentang penetapan awal 
Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah,  

3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan 
Dzulhijah, Menteri Agama wajib berkonsultasi 
dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas 
Islam, dan Instansi terkait (Hamdun, 2014). 

 
TEORI 

 
Biografi Drs. Bambang Eko Lasmadi 

Drs. Bambang Eko Lasmadi, Lahir di P. Siantar 17 
April 1966 M. Menamatkan Pendidikan menengah atas 
di SMA Negeri 2 Siantar jurusan IPA dan Beliau 
merupakan alumni S-1 Program Studi PDU-Akutansi 
IKIP Medan tahun 1990. Saat ini beliau aktif melakukan 
kegiatan falakiyah seperti survey hilal muda setiap 
bulan, gerhana Matahari-Bulan, Kalibrasi Arah Kiblat 
dll. Selain itu beliau aktif belajar ilmu-ilmu agama 
secara talaqiy dan Musyarafah dengan beberapa guru-
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guru Agama beliau juga Mengajar agama di rumah dan 
beberapa Masjid. 

Metode Awal Bulan RHI SUMUT 

RHI Medan (SUMUT), mempunyai prinsip 
bahwa penentuan awal bulan ada rumus-rumus baku 
yang digunakan, dan penentuan awal bulan harus 
melalui rukyah, kedua survei lapangan. Survei 
lapangan yang dilakukan harus tepat kapan 
mensurveinya,. Menurut RHI Medan (SUMUT), ada 
rumusan dan persyaratan baku kapan mensurvei yang 
harus dilakukan, mensurvei harus dilakukan setiap tgl 
29 Hijriyah malam tgl 30, terkait tanggal 1 hijriahnya. 
Hal tersebut merupakan kegiatan yang sinergis, 
berhubungan langsung dari tanggal 1 hijriahnya, jika 
di tanggal 29 hilal minus (di bawah ufuk) berarti ada 
kesalahan. 

Penetapan minus jika dikaji berdasarkan 
hitungan astronomis yang sudah dilakukan RHI 
Medan (SUMUT) bertahun-tahun ketika penetapan 
tanggal satunya salah. Hal ini ada dua kemungkinan, 
yang pertama biasanya gagal dalam melakukan 
rukyah sehingga istikmal, dan yang kedua memang 
tidak terlihat di tempat (melaksanakan rukyah) tapi 
terlihat di tempat lain, jadi untuk menetapkan tanggal 
1 harus benar agar tanggal 29 nya juga benar. 
Tanggal 1 itu benar harus memperhatikan 
kemungkinan kesalahan, kemungkinan kesalahan 
diantaranya peluang istikmal terjadi karena di tempat 
kita tidak terlihat dan di tempat lain terlihat. 
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Apabila pada tanggal 29 hijriyah minus atau hilal 
berada di bawah ufuk berarti ada yang salah dalam 
penetapan tanggal 1 sebelumnya, ada peluang koreksi, 
begitu juga seandainya hilal tidak terlihat lalu kita 
melakukan istikmal, maka kita harus merukyat 
tanggal 28 nanti untuk mengetahui benarkah istikmal 
yang dilakukan. Mungkin ada orang di tempat lain 
yang melihat hilal tersebut. Jadi ada peluang 
memperbaiki dan itu sudah di fatwa dalam beberapa 
pendapat-pendapat ulama. 
Menurut saya, kalau hilal berada pada posisi minus 
berarti perhitungannya ada yang salah dalam 
penetapan tanggal 1 yang lalu arena Rasulullah Saw 
tidak pernah membuat sesuatu yang bertentangan 
dengan ilmu alam. 

Kriteria Visibilitas Hilal RHI  

Kriteria Visibilitas Hilal RHI mendefinisikan Hilal 
sebagai Bulan pasca konjungsi yang memiliki Lag ≥ 24 
menit hingga Lag ≤ 40 menit pada saat terbenamnya 
Matahari. Bulan pasca konjungsi dengan Lag < 24 
menit disarankan untuk disebut sebagai Bulan Gelap, 
bukan hilal. Dari analisis terhadap basis data RHI telah 
berhasil disusun sebuah kriteria visibilitas baru yang 
khas untuk Indonesia, yakni Kriteria RHI dengan 
variabel beda altitude dan beda azimuth dalam bentuk 
persamaan : aD ≥ 0,099DAz2 – 1,490 DAz + 10,382. 
Kriteria RHI menunjukkan bahwa nilai beda altitude 
Bulan– Matahari dipengaruhi oleh nilai beda 
azimuthnya. Beda altitude minimum sebesar 5° pada 
beda azimuth 7,5° hingga beda altitude maksimum 
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10,4° 16 Hasil pelaksanaan rukyat di 111 titik di 
Indonesia, menurut Lukman, telah melihat hilal di 
sembilan titik. Antara lain di Gresik (Jawa Timur), 
Pelabuhan Ratu (Jawa Barat), dan Kolaka (Sulawesi 
Tenggara). senin- besok pada beda azimuth 0°. 
Terdapat kesesuaian antara Kriteria RHI dengan 
definisi hilal, ditunjukkan oleh konversi ke Lag Bulan 
yang menghasilkan Lag minimum ideal ≈ 19 menit. 
Beda altitude minimum secara faktual adalah 5,8° yang 
berkorelasi dengan Lag minimum faktual ≈ 23 menit. 
Dengan definisi hilal dan Kriteria RHI, ”kriteria” 
Imkanurrukyat versi MABIMS tidak bisa dibuktikan. 
Basis data RHI juga menunjukkan bahwa ada nilai 
elongasi minimum sebesar 7,23° yang dicapai dengan 
alat bantu optik. Nilai tersebut mendekati nilai batas 
Danjon versi awal dan usulan Schaefer berdasarkan 
hasil observasi, angka ini masih sedikit di atas nilai 
batas Danjon terbaru yang diusulkan Odeh yakni 6,4°. 
Kriteria RHI adalah sebuah kriteria yang sifatnya 
dinamis sehingga kriteria ini akan selalu berkembang 
menyesuaikan munculnya data-data baru laporan 
kenampakan hilal khususnya laporan yang dianggap 
valid dan merupakan rekor baru. Selain itu kriteria RHI 
juga melegitimasi penggunaan alat bantu optik dan 
teknik pencitraan dalam laporan rukyatul hilal namun 
masih menolak laporan rukyat yang dilakukan qoblal 
ghurub (Arkanuddin & Sudibyo, 2015). 
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PEMBAHASAN 

Terkait penyatuan Awal Bulan di Indonesia Drs. 
Bambang Eko Lasmadi tidak terlalu berharap banyak. 
Beliau memiliki prinsip “Al-Ijtihad La Yunqadu Bi Al- 
Ijtihad” (ijtihad seseorang tidak bisa dibatalkan dengan 
ijtihad lain). Karena menurut beliau penentuan awal 
bulan termasuk wilayah khilafiyah yang nilainya 
zhanniy. 

Gambar 1. Poto bersama setelah melakukan wawancara. Dari 
kiri : Marataon Ritonga, Ahmad Fauzi, Bambang Eko Lasmadi (Ketua 
RHI SUMUT), Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, M.Hidayat 
(Penulis). 
 

Beliau berpendapat jika pemerintah 
menggunakan atau mengadopsi salah satu sistem, 
berilah ruang gerak pada orang lain yang berusaha 
untuk mengamalkan sesuai dengan ijtihadnya, selama 
itu ada alasannya dan itu bisa dipertanggungjawabkan. 

Jangan saling mempengaruhi dan saling 
mengklaim metode yang paling benar, pemerintah 
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diharapkan dapat memfasilitasi karena ini masalah 
yang kompleks, yang sulit disatukan. 

Beliau menekankan, secara nasional dan resmi 
wilayah waktu di Indonesia ini tidak bisa disatukan, 
maka harus dibagi 3 zona waktu (bahkan dahulu dibagi 
6 zona di zaman Soekarno), jadi menurut beliau batas-
batas pembagian harus ada karena perbedaannya 
sangat ekstrim bagi daerah-daerah yang terlalu jauh. 
Ini dari segi analogi, berikutnya persoalan matlak ini 
merupakan persoalan yang khilafiyah (ada perbedaan 
pendapat) di kalangan ulama-ulama mujtahid, artinya 
ini masalah khilafiyah (Arkanuddin & Sudibyo, 2015). 

Persoalan khilafiyah maka pedomannya tetap “al-
ijtihad la yunqadu bi al-jtihad”, jadi membuka peluang 
kepada siapa saja. Dalam mazhab Syafi’i saja ada tiga 
pendapat dalam menyikapi hasil survey hilal di 
beberapa tempat yang berbeda apakah berdasarkan 
prinsip masyafatul qashar, prinsip perbedaan iklim dan 
prinsip Ikhtilaful mathla’ dan prinsip ikhtilaful mathla’ 
inipun definisinya diakui ada khilafiyahnya juga. 

Jadi menurut beliau pemerintah hanya perlu 
mengaturnya supaya dapat seragam, dan beliau juga 
percaya apa yang dipelajari bahwa pemerintah harus 
punya mazhab sendiri, artinya pemerintah berhak 
menetapkan, tapi apakah ittihadul mathla’ atau yang 
lain, berilah ruang kepada orang lain untuk 
menjalankan keyakinannya. Shalat adalah perkara 
ibadah, berbeda dengan masalah kenegaraan, puasa 
adalah masalah ibadah, jika masalah ibadah maka 
secara langsung berhubungan kepada Allah SWT, 
bukan ke sesama manusia. Namun jika terkait hari 
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libur misalnya, itu merupakan hak pemerintah karena 
terkait dengan maslahat bersama. 

Jadi menurut beliau dipilah-pilah, jika masalah 
ibadah (contohnya puasa) silahkan berdasarkan 
keyakinan masing-masing, namun jika masalah yang 
berhubungan dengan kebijakan negara dan 
kemasyarakatan (seperti hari libur dan lainnya) 
silahkan pemerintah mengambil ijtihad 
menetapkannya (Arkanuddin & Sudibyo, 2015). 
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KESIMPULAN 
 

RHI Medan (SUMUT), mempunyai prinsip 
bahwa penentuan awal bulan ada rumus-rumus baku 
yang digunakan, dan penentuan awal bulan harus 
melalui rukyah, kedua survei lapangan. Survei 
lapangan yang dilakukan harus tepat kapan 
mensurveinya. Menurut RHI Medan (SUMUT), ada 
rumusan dan persyaratan baku kapan mensurvei yang 
harus dilakukan, mensurvei harus dilakukan setiap tgl 
29 Hijriyah malam tgl 30, terkait tanggal 1 hijriahnya. 
Hal tersebut merupakan kegiatan yang sinergis, 
berhubungan langsung dari tanggal 1 hijriahnya, jika 
di tanggal 29 hilal minus (di bawah ufuk) berarti ada 
kesalahan. Kemudian dalam hal penentuan awal 
bulan di indonesia ketua RHI korwil sumatera utara 
memiliki prinsip “al-ijtihad la yunqadu bi al- ijtihad” 
(ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain). 
karena menurut beliau penentuan awal bulan 
termasuk wilayah khilafiyah yang nilainya zhanniy. 
Jadi menurut beliau jika masalah ibadah (contohnya 
puasa) silahkan berdasarkan keyakinan masing-
masing, namun jika masalah yang berhubungan 
dengan kebijakan negara dan kemasyarakatan (seperti 
hari libur dan lainnya) silahkan pemerintah 
mengambil ijtihad untuk menetapkannya. 
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Abstrak 

Penelitian astronomi modern diliputi oleh berbagai macam 
tantangan statistik, yang berkisar dari mengurangi data dari 
megadataset hingga mengkarakterisasi variasi variabel benda 
langit atau menguji teori astrofisika. Metodologi penelitian yang 
digunakan yaitu metodologi deskriptif Penelitian ini menunjukkan 
bahwa Statistik sangat diperlukan dalam berbagai disiplin ilmu 
pengetahuan salah satunya astronomi, selama ini metodologi 
statitistik lebih populer dan sering dikembangkan untuk berbagai 
ilmu pengetahuan lain seperti pertanian, biologi, pendidikan dan 
sebagainya sedangkan metodologi statistik juga sangat diperlukan 
dalam ilmu astronomi dan dari uraian di atas banyak sekali 
metodologi yang bisa dikembangkan untuk memperdalam 
statistik pada ilmu astronomi. 

Kata Kunci : Statistik, Astronomi 
 

Abstract 
Modern astronomical research is fraught with a wide variety of statistical challenges, which 
range from subtracting data from megadatasets to characterizing variable variations of 
celestial bodies or testing astrophysical theories. The research methodology used is 
descriptive methodology. This research shows that statistics are very much needed in 
various scientific disciplines, one of which is astronomy, so far statistical methodologies are 
more popular and often developed for various other sciences such as agriculture, biology, 
education and so on while statistical methodologies are also very important. needed in 
astronomy and from the description above there are many methodologies that can be 
developed to deepen statistics in astronomy. 

Keywords: Statistics, Astronomy 
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PENDAHULUAN 
 

stronomi adalah ilmu observasi tertua. Upaya 
untuk memahami benda misterius yang 
bercahaya di langit telah menjadi elemen 

penting dalam budaya manusia selama puluhan tahun 
bahkan ribuan tahun. Pengukuran kuantitatif fenomena 
langit dilakukan oleh banyak peradaban kuno. Orang 
Yunani klasik bukanlah pengamat aktif tetapi luar biasa 
kreatif dalam penerapan prinsip-prinsip matematika 
untuk astronomi. Seperti model geometris kaum 
Platonis dengan bola kristal yang berputar mengelilingi 
bumi statis diuraikan secara rinci, dan model ini 
bertahan di Eropa selama lima belas abad. Filsuf alam 
Yunani Hipparchus membuat salah satu aplikasi 
pertama dari prinsip-prinsip matematika di bidang 
statistik, dan memulai diskusi selama ribuan tahun 
tentang prosedur untuk menggabungkan pengukuran 
yang tidak konsisten dari fenomena fisik16,17. 
Sedangkan statistika merupakan suatu ilmu yang 
membahas cara-cara mengumpulkan angka sebagai 
hasil pengamatan menjadi bentuk yang lebih mudah 
dipahami18. Termasuk Penelitian astronomi modern 
saat ini, ilmu astronomi modern saat ini diliputi oleh 
berbagai macam tantangan statistik, seperti masalah 

                                                         
16 O. B. Sheynin, On the Prehistory of the Theory of Probability (Arch. 
Hist. Exact Sci, 1973). 
17 A Hald, A History of Probability and Statistics and Their Applications 
before 1750 (Berlin: Springer, 2003). 
18 Sony dkk Sunaryo, ‘Sejarah Perkembangan Statistika Dan 
Aplikasinya’, Indonesian Journal of Statistics and Its Applications, 8.1 
(2003). 

A 
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dalam mengurangi data dari megadataset hingga 
mengkarakterisasi variasi variabel benda langit atau 
menguji teori astrofisika19. Ilmu yang mempelajari 
satatistik dalam astronomi disebut Astrostatistik. 
Astrostatistik  merupakan bidang interdisipliner 
astronomi/astrofisika dan statistika yang 
mengaplikasikan statistikauntuk mempelajari dan 
menganalisis data astronomi20. 

Pendapat yang berbeda ketika memahami 
hubungan antara analisis statistik data empiris dengan 
fenomena nyata, Sekelompok terkemuka abad ke-20 
ahli statistik mengungkapkan keraguan yang cukup 
besar bahwa model statistik sama sekali tidak berguna, 
seperti pandangan Eropa yang memperdebatkan arti 
heliosentris Copernicus model kosmologis. Para ilmuan 
ini memandang model statistik sangat berguna tetapi 
seringkali diabaikan. Sir D. R. Cox, menjelang akhir 
perjalanan karirnya, merasakan penghalang antara 
temuan statistik dan pengembangan atau validasi teori 
ilmiah. 

Aplikasi statistik dalam astronomi terlihat dalam 
pengukuran pada zaman Babilonia yang melakukan 
pengukuran panjang satu tahun,panjang satu tahun 
didefinisikan sebagai waktu antara titik balik matahari, 
ia mengambil rata-rata dan umumnya tidak disukai 
karena pengamatannya yang tidak akurat. 

                                                         
19 Eric D. Feigelson and G. Jogesh Babu, Modern Statistical Methods for 
Astronomy: With R Applications (Cambridge University Press, 2012). 
20 Y Y, Zhang and Zhao, ‘Astronomy in the Big Data Era’, Data Science 
Journal, 14.11 (2015), 1–9 
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5334/dsj2015-011>. 
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Beberapa sarjana abad pertengahan menyarankan 
agar tidak menggunakan pengukuran berulang, karena 
dikhawatirkan akan menyebabkan hasil yang berbeda. 
Kegunaan rata-rata dalam observasi diperkenalkan 
pada abad keenam belas oleh Tycho Brahe dan Galileo 
Galilei. Johannes Kepler tampaknya tidak konsisten 
menggunakan sarana aritmatika, sarana geometri, dan 
nilai tengah dalam karyanya. penggunaan rata-rata 
tidak ditetapkan astronomi sampai abad kedelapan 
belas (Simpson, 1756)21. 

Para astronom kuno prihatin dengan kesalahan 
pengamatan, dengan menyebarkan kesalahan dari 
instrumen yang tidak akurat dan pengamat yang lalai. 
Dalam sebuah studi tentang koreksi posisi astronomi 
dari pengamat di berbagai kota, al-Biruni menyinggung 
kesalahan yang dapat terjadi yaitu penggunaan sinus 
akan menimbulkan kesalahan jika menggunakan 
instrumen kecil dalam perhitungan yang digunakan 
oeh pengamat22. Dalam dialog tentang dua pandangan 
besar dunia,Ptolemaic dan Copernican, Galileo juga 
memberikan diskusi awal tentang kesalahan observasi 
tentang jarak ke supernova tahun 1572. Di sini ia 
diuraikan secara nonmathematical 

Sementara ada sedikit perdebatan tentang arti dan 
tujuan astronomi dan astrofisika sebagai pemikiran 
intelektual, makna dan tujuan probabilitas dan statistik 
telah banyak digunakan dan diperdebatkan. Dalam 
                                                         
21 T. Simpson, A Letter to the Right Honorable George Earl of 
Macclesfield, President of the Royal Society, on the Advantage of Taking 
the Mean of a Number of Observations, in Practical Astronomy (London: 
Phil. Trans. Royal Soc, 1756). 
22 Sheynin. 
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bukunya Statistics and Truth volume, C. R. Rao (1997) 
membahas bagaimana istilah "Statistik" telah 
mengubah makna selama berabad-abad. Ini awalnya 
mengacu pada koleksi dan kompilasi data. Pada abad 
kesembilan belas, ia mencapai tujuan matematika 
interpretasi data, seringkali untuk membantu dalam 
membuat keputusan dunia nyata. Rao memandang 
statistik kontemporer sebagai campuran dari suatu 
ilmu (teknik yang diturunkan dari matematika), 
teknologi (teknik yang berguna untuk pengambilan 
keputusan di hadapan ketidakpastian), dan seni (teknik 
yang tidak sepenuhnya dikodifikasi berdasarkan 
penalaran induktif)23. 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

Data yang diperoleh diklasifikasikan ke dalam 
data utama dan data pendukung. Kemudiaan data di 
analisis dengan menggunakan metode deskriptif 
analitis induktif. Analisis induktif  dilakukan karena, 
menurut Moleong24 dapat menemukan kenyataan 
secara keseluruhan seperti yang terdapat dalam data. 
Proses akhir analisis data yaitu dengan penarikan 
kesimpulan.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mendengar kata statistika maka pembicaraan ini 
tidak akan jauh-jauh dari mean, median, dan modus. 

                                                         
23 C. R Rao, Statistics and Truth: Putting Chance to Work, 2nd Ed 
(Singapore: World Scientific, 1997). 
24 Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2005). 
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Statistika dalam astronomi maka pembicaraan statistika 
berkaitan dengan benda-benda langit, contohnya 
seperti apa? 

Terdapat hasil pengamatan baru  hasil 
pengamatan tersebut masih belum diidentifikasi, 
apakah itu sumber sinar-X atau sumber sinar-Gamma. 
Sehingga diperlukan statistik dan probabilitas untuk 
memastikan pendeteksian. statistik dan probabilitas 
diperlukan untuk menghasilkan data dengan presisi 
dan akurasi yang tinggi. 

Contoh dalam hal klasifikasi bentuk galaksi yang 
berhasil dilakukan terhadap sekelompok data foto 
galaksi yang terdiri dari galaksi spiral, elips, dan 
irregular. Dari hasil klasifikasi diketahui bahwa rata-
rata waktu yang diperlukan untuk klasifikasi adalah 6,7 
detik per galaksi. Rata-rata waktu yang diperlukan 
untuk klasifikasi sebuah galaksi elips dan irregular 
masing-masing adalah 4 dan 2 detik. 
a) Tentukan rata-rata waktu untuk klasifikasi sebuah 

galaksi spiral jika pada kelompok data tersebut 
komposisi galaksinya adalah 70% spiral, 25% 
elips, dan 5% irregular. 

b) Dari hasil a) tentukan waktu rata-rata klasifikasi 
(dalam detik) per galaksi jika kelompok data 
tersebut memiliki komposisi 40% spiral, 40% elips, 
dan 20% irregular. 
Buku yang luar biasa ini adalah sejarah statistik 

komprehensif pertama dari permulaannya sekitar 
tahun 1700 hingga kemunculannya sebagai disiplin 
yang berbeda dan matang sekitar tahun 1900. Stephen 
M. Stigler menunjukkan bagaimana statistik muncul 
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dari interaksi konsep matematika dan kebutuhan 
beberapa ilmu terapan termasuk astronomi, geodesi, 
psikologi eksperimental, genetika, dan sosiologi. Dia 
menjawab banyak pertanyaan menarik: Bagaimana 
ilmuwan belajar menggabungkan pengukuran yang 
dilakukan dalam kondisi berbeda? Dan bagaimana 
mereka dituntun untuk menggunakan teori 
probabilitas untuk mengukur akurasi hasil? Mengapa 
metode statistik berhasil digunakan dalam astronomi 
jauh sebelum mereka mulai memainkan peran penting 
dalam ilmu sosial? Bagaimana pengenalan kuadrat 
terkecil bisa mendahului penemuan regresi lebih dari 
delapan puluh tahun? Atas dasar apa karya besar 
orang-orang seperti Bernoulli, De Moivre, Bayes, 
Quetelet, dan Lexis dianggap sebagai kegagalan parsial, 
sedangkan karya Laplace, Galton, Edgeworth, Pearson, 
dan Yule dihitung sebagai keberhasilan? Bagaimana 
mesin probabilitas Galton (quincunx) memberinya 
kunci kemajuan besar pada paruh terakhir abad 
kesembilan belas? 

Penekanan Stigler adalah pada bagaimana, kapan, 
dan di mana metode teori probabilitas dikembangkan 
untuk mengukur ketidakpastian dalam ilmu 
eksperimental dan observasi, untuk mengurangi 
ketidakpastian, dan sebagai kerangka kerja konseptual 
untuk studi kuantitatif dalam ilmu sosial. Dia 
menjelaskan dengan hati-hati konteks ilmiah di mana 
metode yang berbeda berkembang dan 
mengidentifikasi masalah (konseptual atau matematis) 
yang menghambat pertumbuhan statistik matematika 
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dan perkembangan konseptual yang memungkinkan 
terobosan besar. 

Ahli statistik, sejarawan sains, dan ilmuwan sosial 
dan perilaku akan memperoleh pemahaman yang lebih 
dalam dari buku ini tentang penggunaan metode 
statistik dan pemahaman yang lebih baik tentang janji 
dan batasan teknik semacam itu.  

Statistik Planet Luar-surya 

Sejak penemuan planet pada bintang 51 Peg 
secara definitif oleh Mayor dan Queloz (1995), jumlah 
planet yang ditemukan melalui berbagai metode 
deteksi meningkat dengan pesat. Data penemuan 
planet luar-surya ini didokumentasikan dengan 
lengkap oleh J. Schnei-der dalam sebuah website 
dengan alamat URL: http://exoplanet.org, dan terus 
menerus diperbaharui jika planet-planet baru 
ditemukan. Sampai dengan Maret 2008, rata-rata setiap 
bulannya ditemukan 2 planet baru, dan dapat 
dipastikan jumlah ini akan terus meningkat seiring 
dengan pencarian dan misi-misi ruang angkasa baru 
yang ditujukan untuk itu. 

Pada pembahasan ini, kita akan 
mengelompokkan planet-planet luar-surya berdasarkan 
massa dan jarak planet terhadap bintang induknya 
menggunakan data yang dikompilasi oleh Schneider. 
Hal ini ditujukan untuk memperoleh gambaran berapa 
banyak planet raksasa yang berada jarak sangat dekat 
tersebut. 
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Planet Super-bumi 

Dari data yang telah ditemukan terlihat bahwa 
2.9% dari planet yang telah ditemukan memiliki massa 
kurang dari 10 massa bumi, 33.9% planet memiliki 
massa antara 10 massa Bumi sampai 1 massa Jupiter, 
56.7% memiliki massa 110 massa Jupiter dan 6.5% 
memiliki massa di atas 10 Massa Jupiter. Sebagian besar 
planet yang ditemukan, lebih dari 60%, merupakan 
planet yang lebih besar dari 1 Mjup. 

Massa planet di dalam Tata Surya kita telah 
diketahui. Dalam massa bumi, massa Uranus adalah 
14.5M⊕, massa Neptunus adalah 17.1M⊕, massa 
Saturnus adalah 95.2M⊕, massa Jupiter sebagai planet 
yang terbesar dalam Tata Surya adalah 318.7M⊕.  
Selain itu, ada pengelompokan planet yang telah 
umum diketahui. Planet-planet yang dikenal dengan 
nama Super Bumi adalah kelompok planet yang 
memiliki massa antara 1−10M⊕. Ada juga yang 
disebut dengan kelompok Neptunus yaitu planet-
planet  

yang memiliki massa di sekitar Planet Neptunus 
atau antara 10M⊕− 1MSat. Lalu ada juga planet 
kelompok Jupiter yang memiliki massa antara 1−10 
MJup. Di luar pengelompokan planet-planet tersebut, 
planet-planet yang lebih besar dari 1 Msat, biasanya 
hanya disebut dengan planet raksasa. 
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Gambar 1. Sebaran Planet-planet super bumi yang telah terdeteksi 

 
Kita dapat jelas melihat pada Gambar 1 bahwa 

tujuh planet super bumi yang telah ditemukan, 
ternyata sebagian besar mengorbit pada jarak yang 
sangat dekat dengan bin- tang induknya, yaitu pada 
jarak kurang dari 1 AU. Planet yang paling dekat 
dengan bin- tang induknya yang termasuk dalam 
kelompok planet super bumi adalah Planet Gliese 876 d 
yang mengorbit pada jarak 0.0208 AU. Sedangkan yang 
terjauh dari kelompok ini adalah planet OGLE-05-390L 
b yang mengorbit pada jarak 2.1 AU. Pada Gambar 1 
kita juga menemukan planet yang begitu ringan 
dengan massa hanya 0.0223 M⊕, yaitu planetpertama 
yang ditemukan dari pulsar PSR 1257+12, planet ini 
mengorbit pada jarak 0.19 AU dari pulsar tersebut. 

Kita lihat pada Gambar 2. sebaran planet-planet 
dengan massa 10M⊕−1Mjup, dengan jarak yang 
dinyatakan dalam satuan astronomi, mayoritas planet-
planet tersebut juga memiliki setengah sumbu panjang 
kurang dari 1 satuan astronomi. Pada sebaran ini 
terdapat data dari 94 planet.  
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Gambar 2. Sebaran Planet-planet dengan massa 10M⊕ − 1MJup. 

 
Planet dalam kelompok ini yang terdekat dengan 

bintang induknya adalah planet GJ 436 b atau planet 
pertama yang ditemukan pada bintang GJ 436, planet 
dengan massa 0.072 Mjup atau 22.948 M⊕ ini 
ditemukan mengorbit pada jarak 0.0287 AU dari 
bintangnya. Sedangkan planet yang terjauh pada 
kelompok ini adalah planet OGLE-06-109L c. Planet ini 
memiliki massa 0.27 Mjup, 86.055 M⊕, dan mengorbit 
dengan radius orbit 4.6 AU. Di kelompok planet ini 
juga terdapat sebuah planet yang belum diketahui 
jaraknya dari bintang induknya, yaitu planet CoRoT-
Exo-1 b, tetapi planet ini sudah diketahui massanya, 
yaitu sebesar 0.99 MJup, 315.533 M⊕, hampir sama 
dengan massa Jupiter. 

Pada Gambar 3. sebaran dari 72 planet yang 
memiliki massa 10M⊕− 1MJup dan memiliki setengah 
sumbu panjang kurang dari 1 AU, hampir semua 
planet-planet tersebut berada sangat dekat dengan 
bintang utamanya, sebagian besar malah mengorbit 
pada jarak kurang dari 0.2 satuan astronomi. Planet 
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yang mendekati jarak 1 AU adalah HD 160691 e, yang 
memiliki massa 0.5219 MJup, 166.340 M⊕, dengan 
periode yang cukuplama, yaitu sebesar 310.55 hari. 

 

 
 

Gambar 3. Planet-planet dengan massa antara 10M⊕ 1MJup dengan 
Semi major axis < 1AU. 

Pada sebaran planet-planet dengan massa 
1−10MJup, pada Gambar 4, justru planet-planet lebih 
banyak berada pada jarak yang lebih dari 1 unit 
astronomi, kurang dari setengahnya yang berada pada 
jarak yang kurang dari jarak bumi–matahari. Banyak 
juga yang berkumpul pada jarak 1 AU. Terdapat 157 
planet pada sebaran ini. Planet- planet pada kelompok 
massa ini banyak ditemukan karena ukuran dan 
massanya yang besar, sehingga lebih mudah terdeteksi. 
Planet yang mengorbit paling dekat dengan bintang 
utamanya pada kelompok planet ini adalah OGLE-TR-
56 b, dengan jarak 0.0225 AU. Planet ini memiliki massa 
1.29 MJup, 411.150 M⊕, dan memiliki periode yang 
cukup cepat, yaitu sebesar 1.211 hari. Pada gambar juga 
terlihat jelas akan adanya sebuah planet yang 
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mengorbit paling jauh pada kelompok ini. planet 
tersebut adalah 2M1207 b , planet raksasa dengan 
massa 4Mjup, mengorbit pada jarak 46 AU dari bintang 
induknya. Tiga planet dari kelompok ini juga tidak 
diketahui semi major axis-nya, yaitu CoRoT- Exo-2 b 
yang memiliki massa 3.53 MJup, HD 47536 b dengan 
massa 5Mjup dan planet yang ditemukan selanjutnya 
dari bintang HD 47536, yaitu HD 47536 c yang memiliki 
massa sebesar 7Mjup. 

Walaupun belum banyak ditemukan, baru 18 
buah planet, planet-planet dengan massa lebih dari 10 
Massa Jupiter, pada gambar 3.5, menunjukkan bahwa 
sebagian besar planet tersebut mengorbit pada jarak 
yang begitu dekat dengan bintang induknya. Planet 
yang paling dekat adalah HD 41004 B b dengan jarak 
0.0177 AU dan massa 18.4Mjup. Sedang planet yang 
terjauh pada kelompok ini adalah planet yang paling 
jauh yang telah dite- mukan dengan jarak 670 AU, dan 
massa 14Mjup, yaitu planet UScoCTIO 108 b. Dari 
keseluruhan, massa planet yang paling besar adalah 
Planet GQ lup b, dengan massa 21.5Mjup, dan 
mengorbit pada 130 AU dari bintang induknya. 
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Gambar 4. Sebaran Planet-planet dengan massa 1 − 10MJup. 

 
“Jupiter Panas” dan “Neptunus Panas” 

Jupiter Panas adalah planet-planet dengan massa 
lebih besar atau sama dengan massa Jupiter dengan 
orbit kurang dari 5 AU.  
Sebagian besar, 94.28%, dari seluruh planet dengan 
massa lebih atau sama dengan 1 massa Jupiter memiliki 
semi major axis kurang dari 5 AU. Dari data, terdapat 
164 planet yang termasuk jupiter panas. Pada gambar 
3.6, terlihat bahwa sebagian besar planet-planet yang 
dengan “Jupiter panas” memiliki massa antara 
1−5Mjup, dan memiliki jarak kurang dari 3 AU.  

Neptunus Panas merupakan planet-planet dari 
kelompok Neptunus yang memiliki semi major axis 
kurang dari 1 AU. Dari 30 planet dalam kelompok 
Neptunus yang telah dite- mukan, 93.3% atau sama 
dengan 28 planet merupakan planet-planet Neptunus 
panas. Dari gambar 3.7, sebaran “Neptunus Panas”, 
terlihat bahwa planet-planet tersebut se-bagian besar 
memiliki semi major axis kurang dari 0.4 AU. Planet 
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neptunus panas yang terjauh adalah planet 55 Cnc f, 
yang memiliki orbit 0.781 AU dengan massa 45.89 M⊕, 
dan yang terdekat adalah planet GJ 436 b dengan massa 
22.94 M⊕ dan memiliki semi major axis 0,02872 AU. 

Tabel 1 dan Gambar 8 di bawah menunjukkan 
data banyaknya planet pada setiap kelompok yang 
disebutkan di atas. Pada tabel 1. juga ditunjukkan 
persentase banyaknya planet- planet tersebut dari 
jumlah keseluruhan planet yang telah ditemukan. Dan 
dari gambar  

 

 
Gambar 5.  Sebaran Planet dengan massa > 10 Mjup. 

Planet-planet super bumi masih jarang ditemukan 
karena ukurannya yang kecil. 
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Tabel 1: Tabel Rekapitulasi Planet Luar Surya 
 

Kelompok Planet 
Banyak 
Planet 

Persentasi 

Planet Super Bumi 7 2.888 % 
Planet 10M⊕ – 1 Mjup 94 33.93 % 

Planet 1 − 10Mjup 157 56.67 % 
Planet > 10Mjup 18 6.5 % 

Jupiter Panas 69 24.91 % 
Neptunus Panas 26 9.31 % 

 
Dari keseluruhan data-data planet yang telah 

ditemukan 59.2% planet merupakan planet yang 
termasuk dalam kategori Jupiter Panas, 10.83% planet 
termasuk dalam ka- tegori Neptunus Panas. Menurut 
teori pembentukan planet, pembentukan planet-planet 
raksasa tidak mungkin terjadi pada jarak yang dekat 
dengan bintang induknya karena gas-gas akan tersapu 
menjauh dari bintangnya. Fakta ini menjadi dasar 
adanya teori migrasi planet. 

 
Gambar 6. Sebaran Jupiter Panas. 
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Gambar 7. Sebaran Neptunus Panas 

 

 
Gambar 8. Plot histogram planet-planet  

berdasarkan pengelompokannya. 
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PENUTUP 
 

Statistik sangat diperlukan dalam berbagai 
disiplin ilmu pengetahuan salah satunya astronomi, 
selama ini metodologi statitistik lebih populer dan 
sering dikembangkan untuk berbagai ilmu 
pengetahuan lain seperti pertanian, biologi, pendidikan 
dan sebagainya sedangkan metodologi statistik juga 
sangat diperlukan dalam ilmu astronomi dan dari 
uraian diatas banyak sekali metodologi yang bisa 
dikembangkan untuk memperdalam statistik pada 
ilmu astronomi. 
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Abstrak  

 
Era Industri 4.0 saat ini menggerakkan segala bidang ke sebuah 
posisi yang baru, dimana informasi dan produksi berada pada 
masa tertingginya sehingga setiap orang di berbagai tempat dan 
belahan dunia dapat mengetahui indormasi yang berada di tempat 
lain, baik itu fenomena, produk, tokoh, bahkan karya dan hal 
terkecil lainnya telah dapat di amati dan diketahui oleh setiap 
pengguna akses informasi. Perkembangan ilmu dan terapan 
Astronomi saat ini telah mencapai era Informasi yang melimpah. 
Semua informasi beredar dengan cepat dan lebih luas 
dibandingkan pada era sebelumnya. Keberadaan teknologi yang 
semakin canggih juga mendorong posisi ilmu astronomi yang 
berada di dalam buku teks dan lapangan ke posisi yang sangat 
mudah diakses bahkan hingga ke dalam genggaman dan ujung 
jari. Selain informasi yang kaya, pergerakan industri keangkasaan 
juga semakin berkembang hingga diperkirakan akan mengangkat 
bahkan menjadi perintis baru di era penemuan terbaru saat ini.  
 
Kata kunci : Era Astronomi, Revolusi Industri 4.0, Astronomi, 
Era Penemuan. 
 
 

Book Chapter ASTRONOMI ISLAM 75Book Chapter ASTRONOMI ISLAM74



76 
 

PENDAHULUAN 
 

evolusi industri secara mudahnya artinya 
adalah perubahan besar dan radikal sehingga 
mempengaruhi perilaku dan kehidupan 

manusia.25 . Perubahan besar ini tercatat sudah terjadi 
tiga kali, dan saat ini kita sedang mengalami revolusi 
industri yang keempat. Setiap perubahan besar ini 
selalu diikuti oleh perubahan besar dalam bidang 
ekonomi, politik, bahkan militer dan budaya. Sudah 
pasti ada jutaan pekerjaan lama menghilang, dan jutaan 
pekerjaan baru yang muncul. 

Lebih detilnya kita harus lihat di setiap revolusi 
industri, tapi dasarnya adalah, beberapa hal yang 
semula begitu sulit, begitu lama, begitu mahal dalam 
proses produksi mendadak jadi mudah, cepat, dan 
murah. Revolusi industri menurunkan dan 
menghilangkan beberapa kelangkaan tersebut, 
sehingga waktu, tenaga, dan uang yang semula 
digunakan untuk mengatasi kelangkaan-kelangkaan 
tersebut mendadak jadi bebas, jadi bisa digunakan 
untuk hal lain, untuk mengatasi kelangkaan yang lain.

                                                         
25 Adit Kusnandar . Revolusi Industri 1.0 hingga 4.0 .2019. 

R 
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Gambar 1. Ringkasan Revolusi Industri 1.0 hingga 4.0 

 
 

PEMBAHASAN 

Secara ringkas revolusi industry yang telah terjadi 
dapat ditampilkan pada gambar 1. Adapun penjelasan 
singkat tentang setiap eranya adalah sebagai berikut. 

 
Revolusi Industri 1.0 

Revolusi industri pertama dimulai dengan 
ditemukannya dan digunakannya mesin uap oleh 
James Watt dalam proses produksi barang. Penemuan 
ini mendorong perekonomian penduduk menjadi lebih 
sejahtera.  

Sebelum penemuan alat tersebut, produksi masih 
mengandalkan tenaga manusia, tenaga air, dan tenaga 
angin untuk menggerakkan apapun. 

Penemuan mesin uap membuat produksi menjadi 
jauh lebih efisien & murah dibandingkan proses 
produksi sebelumnya. Pembuatan peralatan yang  
membutuhkan tenaga besar dan banyak tergantikan 
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oleh keberadaan mesin uap, sehingga biaya produksi 
menjadi menurun dan kapasitas produksi menjadi 
lebih tinggi. Di masa ini pendidikan dan pengelolaan 
sumber daya manusia menjadi dinaikkan untuk dapat 
menghadapi era baru. 

Revolusi Industri 2.0 

Revolusi industri kedua yang terjadi di awal abad 
ke-20. Saat itu, produksi memang sudah menggunakan 
mesin. Tenaga otot sudah digantikan oleh mesin uap, 
dan kini tenaga uap mulai digantikan dengan tenaga 
listrik. Namun, proses produksi di pabrik masih jauh 
dari proses produksi di pabrik modern dalam satu hal: 
transportasi. Pengangkutan produk di dalam pabrik 
masih berat, sehingga macam-macam barang besar, 
seperti mobil, harus diproduksi dengan cara dirakit di 
satu tempat yang sama. Penggunaan tenaga listrik, ban 
berjalan, dan lini produksi ini menurunkan waktu 
produksi secara drastis, Akibatnya, produksi melonjak, 
dan tumbuh terus sampai juga budaya seluruh dunia. 
Artinya, bertambahnya waktu, menyebabkan 
berkurangnya kelangkaan waktu.  

Revolusi Industri 3.0 

Revolusi industri ketiga ini, abad industri pelan-
pelan berakhir, abad informasi dimulai. Kalau revolusi 
pertama dipicu oleh mesin uap, revolusi kedua dipicu 
oleh ban berjalan dan listrik, revolusi ketiga dipicu oleh 
mesin yang bergerak, yang berpikir secara otomatis: 
komputer dan robot. 

Kini komputer bisa dipasang di mesin-mesin 
yang mengoperasikan lini produksi. Komputer 
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menggantikan banyak manusia sebagai operator dan 
pengendali lini produksi, sama seperti operator telepon 
di perusahaan telepon diganti oleh relay sehingga kita 
tinggal menelpon nomor telepon untuk menghubungi 
teman kita. Proses ini disebut “Otomatisasi” semuanya 
jadi otomatis, tidak memerlukan manusia lagi. Artinya, 
sekali lagi terjadi penurunan kelangkaan sumber daya 
manusia, terbebasnya ribuan tenaga kerja untuk 
pekerjaan – pekerjaan lain. Karena inilah revolusi 
industri ketiga ini nama lainnya adalah “Digital 
revolution“.  

Revolusi Industri 4.0 

Konsep “Industri 4.0” pertama kali digunakan di 
publik dalam pameran industri Hannover Messe di 
kota Hannover, Jerman di tahun 2011. Dari peristiwa 
ini juga sebetulnya ide “Industri 2.0” dan “Industri 3.0” 
baru muncul, sebelumnya cuma dikenal dengan nama 
“Revolusi Teknologi” dan “Revolusi Digital”. Industri 
4.0 juga pasti menggunakan komputer dan robot ini 
sebagai dasarnya. Kemajuan yang paling terasa adalah 
internet. Semua komputer tersambung ke sebuah 
jaringan bersama. Komputer juga semakin kecil 
sehingga bisa menjadi sebesar kepalan tangan kita,. 
bukan cuma kita tersambung ke jaringan raksasa. inilah 
bagian pertama dari revolusi industri keempat: 
“internet of things” saat komputer-komputer yang ada 
di pabrik itu tersambung ke internet, saat setiap 
masalah yang ada di lini produksi bisa langsung 
diketahui saat itu juga oleh pemilik pabrik, di manapun 
si pemilik berada! 
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Karena begitu banyaknya ragam maupun jumlah 
data baru ini, aspek ini sering disebut Big Data. 
Perhitungan-perhitungan rumit tetap memerlukan 
komputer canggih yang besar, tapi karena sudah 
terhubung dengan internet, karena ada banyak data 
yang bisa dikirim melalui internet, semua perhitungan 
tersebut bisa dilakukan di tempat lain, bukannya di 
pabrik. Jadi, sebuah perusahaan yang punya 5 pabrik di 
5 negara berbeda tinggal membeli sebuah 
superkomputer untuk mengolah data yang diperlukan 
secara bersamaan untuk kelima pabriknya. Tidak perlu 
lagi membeli 5 superkomputer untuk melakukannya 
secara terpisah. 

Yang sebetulnya paling besar: Machine learning, 
yaitu mesin yang memiliki kemampuan untuk belajar, 
yang bisa sadar bahwa dirinya melakukan kesalahan 
sehingga melakukan koreksi yang tepat untuk 
memperbaiki hasil berikutnya. Ini bisa dilukiskan 
dengan cerita “AlphaZero AI”. Sebelum Machine 
Learning, sebuah komputer melakukan tugasnya 
dengan “Diperintahkan” atau “Diinstruksikan” oleh 
manusia. 

 
ERA ASTRONOMI 

 
Astronomi dalam perjalanannya juga 

diperkirakan telah mengalami 4 perubahan era. 
Adapun penjelasan setiap era Astronomi tersebut 
adalah sebagai berikut. 
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Era Astronomi 1.0  

Era pertama Astronomi, ‘Angkasa 1.0', dapat 
dianggap sebagai studi awal astronomi (dan bahkan 
astrologi).  Seiring dengan berkembangnya peradaban, 
terutama di Mesopotamia, Cina, Mesir, Yunani, India, 
dan Amerika Tengah, orang-orang mulai membangun 
observatorium dan gagasan-gagasan mengenai sifat-
sifat semesta mulai ramai diperiksa.  

Umumnya, astronomi di awal  dulunya 
disibukkan dengan pemetaan letak-letak bintang dan 
planet (sekarang disebut astrometri), kegiatan yang 
akhirnya melahirkan teori-teori tentang pergerakan 
benda-benda langit dan pemikiran-pemikiran filosofis 
untuk menjelaskan asal-usul Matahari, Bulan, dan 
Bumi. Perkembangan astronomi baru berkembang 
pesat setelah ditemukannya teleskop.  

Tentu dengan adanya teleskop manusia tidak lagi 
melakukan perkiraan-perkiraan namun dapat 
mengamati alam semesta secara langsung dan terlihat 
jelas di penglihatan manusia dan dapat dengan jelas 
membedakan antara bintang, planet dan benda langit 
bercahaya lainnya. 

Era Astronomi 1.5  

Astronomi Pada Zaman Modern awal. 
Perkembangan astronomi pada zaman modern sudah 
sangat pesat sekali. Sebagai bukti pesatnya 
perkembangan astronomi adalah banyaknya 
penemuan-penemuan benda-benda luar angkasa 
seperti halnya planet-planet baru dan galaksi-galaksi 
baru. Dengan adanya peralatan yang canggih yang 
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telah diciptakan para ilmuan khususunya ilmuan barat 
sangat mendukung perkembangan ilmu astronomi. 

Era Astronomi 2.0  

Era berikutnya, Angkasa 2.0', muncul dengan 
negara-negara luar angkasa yang terlibat dalam 
perlombaan luar angkasa yang mengarah ke Misi 
Pendaratan ke Bulan oleh Apollo.  Pada awalnya, 
perlombaan antariksa ini ternyata adalah sebuah 
perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet 
(sekarang Rusia), yang masing-masing selalu ingin 
menjadi yang pertama. 

Misi luar angkasa itu terus berlangsung hingga 
puncaknya, yaitu meluncurkan manusia ke luar 
angkasa Soviet lebih dulu dalam melakukan hal itudan 
mengirimkan Yuri Gagarin, manusia pertama yang ke 
luar angkasa pada 12 April 1961 dalam misi bernama 
Vostok 1 untuk mengorbit bumi pada ketinggian 
sekitar 327 kilometer selama sekitar 108 menit, sebelum 
akhirnya kembali lagi mendarat dengan aman. 

"Mendaratkan manusia di bulan dan 
mengembalikannya dengan aman ke bumi dalam satu 
dekade" adalah tujuan nasional yang ditetapkan oleh 
Presiden Amerika Serikat saat itu, John F. Kennedy, 
pada tahun 1961 setelah Soviet meluncurkan Yuri 
Gagarin. Bagi mereka, mendaratkan manusia di bulan 
merupakan sebuah prestasi paling tinggi dalam bidang 
teknologi. 

Dalam rentang tahun 1961 hingga 1969, Amerika 
Serikat mempersiapkan segala teknologi yang 
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dibutuhkan, mulai dari roket, modul pendarat, hingga 
pelatihan astronautnya. 

Hingga pada tanggal 20 Juli 1969, astronaut Neil 
Armstrong dan kawan-kawannya mendarat di bulan 
dalam misi Apollo 11. ada enam misi Apollo lainnya 
yang berhasil mendarat di benda langit terdekat bumi 
kita itu pada rentang tahun 1969 hingga 1972. Dengan 
begitu, total manusia yang pernah mendarat di bulan 
sejauh ini ada kurang lebih 12 orang. 

Teknologi luar angkasa dalam keberhasilan misi 
ke bulan itu kemudian digunakan kembali di tahun-
tahun setelahnya. Seperti pada awal tahun 1970-an, 
satelit komunikasi dan navigasi mulai diluncurkan. 
Bahkan sebuah wahana antariksa bernama Mariner 
juga diluncurkan Amerika Serikat untuk mengorbit dan 
memetakan permukaan Mars. 

Pada akhir dekade 70-an, Amerika Serikat juga 
meluncurkan wahana antariksa Voyager 1 dan Voyager 
2, yang memiliki misi untuk memotret Jupiter dan 
Saturnus, bersama dengan cincin dan satelit mereka 
dari dekat. 

Pada 1980-an, teknologi luar angkasa semakin 
berkembang pesat lagi. Sudah banyak kala itu satelit 
komunikasi yang diluncurkan untuk mendukung 
berjalannya program-program televisi, telepon 
komunikasi, hingga internet. 

Era Astronomi 3.0  

Era ketiga, Angkasa 3.0', dengan konsepsi Stasiun 
Luar Angkasa Internasional, menunjukkan bahwa 
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memahami dan menghargai ruang sebagai batas 
berikutnya untuk kerja sama dan eksploitasi. 

Teknologi luar angkasa pasca perang dingin 
terlihat dalam pembentukan Stasiun Luar Angkasa 
Internasional (ISS) oleh Amerika Serikat dan Rusia 
pada 20 November 1998. ISS yang merupakan sebuah 
laboratorium penelitian yang ditempatkan di orbit 
rendah bumi itu menjadi simbol kerja sama dalam 
eksplorasi luar angkasa antara dua negara besar yang 
dulu bersaing. 

ISS merupakan satelit terbesar buatan manusia. Ia 
dihuni oleh tiga sampai enam astronaut yang 
bergantian pergi-pulang selama enam bulan sekali 
sejak November 2000. Untuk menuju ISS, manusia 
menggunakan teknologi kapsul antariksa bernama 
Soyuz buatan Rusia, sementara logistiknya diangkut 
dengan kapsul Dragon milik Amerika Serikat. 

Saat ini, ISS tidak hanya menjadi hasil kerja sama 
antara Amerika Serikat dan Rusia saja. Negara-negara 
seperti Kanada, Jepang, Prancis, Belgia, Denmark, 
Jerman, Britania Raya, Italia, Belanda, Norwegia, 
Swedia, Spanyol, dan Swiss juga ikut andil dalam 
memajukan ISS. 

Pertemuan tingkat Menteri ini terjadi pada masa 
era Space 4.0, masa ketika ruang berevolusi dari 
menjadi pelestarian pemerintah dari beberapa negara 
antariksa ke situasi di mana ada peningkatan jumlah 
aktor ruang angkasa yang beragam di seluruh dunia, 
termasuk kemunculan perusahaan swasta, partisipasi 
dengan akademisi, industri dan warga negara, 
digitalisasi dan interaksi global. 
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Era Astronomi 4.0  

Astronomi 4.0 merupakan sebuah era baru yang 
dimana informasi beredar dang berkembang begitu 
cepat dan luas. Kekayaan data yang dapat di 
digitalisasi dan disimulasikan sehingga setiap orang 
dapat melihat, mengetahui dan merasakan keadaan 
saat sebuah fenomena astronomi terjadi baik di masa 
lalu maupun masa depan. Kumpulan data besar ini 
merupakan sebuah pondasi empiris untuk astronomi di 
abad ke 21 dan menjadi petunjuk ke sebuah Era 
Penemuan terbaru.26  Era ini juga mewakili evolusi 
sektor ruang angkasa ke era baru, yang ditandai oleh 
lapangan baru. Era ini sedang berlangsung melalui 
interaksi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat 
dan politik. Astronomi 4.0 analog dan terkait dengan, 
Industri 4.0, yang dianggap sebagai revolusi industri 
keempat yang sedang berlangsung di bidang 
manufaktur dan  jasa. 

Perlombaan menuju antariksa memang sudah 
selesai belasan tahun lalu. Meski begitu, muncul sebuah 
persaingan baru yang masih berkaitan dengan luar 
angkasa, yakni perlombaan membuat pesawat luar 
angkasa pribadi. 

Saat ini, beberapa perusahaan Amerika menjadi 
pionir untuk perlombaan tersebut. Sebut saja Blue 
Origin milik Amazon dan SpaceX milik Elon Musk, dua 
perusahaan ini paling gencar melakukan percobaan 
tersebut. 

                                                         
26 S. G. Djorgovski. The Roles of Small Telescopes in a Virtual 
Observatory Environment. 2003. 
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Lima Puluh tahun setelah manusia menginjakkan 
kaki di bulan untuk pertama kalinya, manusia lain 
masih penasaran dengan hal-hal berbau antariksa. 
Bukan cuma untuk memenuhi rasa penasaran, bahkan 
ada yang berencana membuka usaha di luar angkasa. 
Perusahaan California, Gateway Foundation berencana 
membuka hotel antariksa. Kini, perusahaan 
meluncurkan rancangan hotel antariksa Von Braun 
Station yang ditargetkan pada 2025 dan beroperasi 
penuh pada 2027. 

Tak hanya itu, startup teknologi Orion Span juga 
berencana merilis hotel Aurora Station pada 2022. 
Stasiun itu berbentuk roda berputar, terdiri atas 24 
modul yang mengelilingi Bumi. Roda berputar itu akan 
menciptakan gravitasi buatan, papar Arsitek Desain 
Senior Gateway Foundation. Stasiun itu akan memutari 
Bumi, lalu isi stasiun keluar seperti air yang ada bejana. 

Keberadaan software interaktif astronomi juga 
semakin berkembang sehingga perangkat tersebut 
tidak harus digunakan pada computer,  perangkat 
lunak astronomi yang beredar bahkan sekarang sudah 
dapat digunakan untuk membuat simulasi alam 
fenomena astronomi dan mengabarkannya langsung 
dari ujung jari. Sebagai contohnya adalah stelarium, 
Aplikasi Stellarium, pengguna dapat dengan mudah 
mensimulasikan bentuk dan pergerakan benda langit, 
selain Stellarium dapat menjadi gambaran visual 
sebagai informasi kepada masyarakat tentang 
masuknya awal bulan hijriyah dan waktu salat.27 
                                                         
27 Hariyadi Putraga. Stellarium & Google Earth-Simulasi Waktu Salat dan 
Arah Kiblat. 2018. 
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KESIMPULAN 
 

Kita saat ini sedang dalam masa bersejarah, masa 
saat revolusi industri keempat sedang dibicarakan, 
dipersiapkan, diperdebatkan, dan dimulai. Melihat 
pola sejarah, akan terjadi perubahan besar di dunia ini. 
Jutaan pekerjaan lama yang semula mapan, yang 
semula diandalkan akan menghilang. Jutaan pekerjaan 
baru yang tak terpikirkan oleh kita akan muncul. Setiap 
revolusi industri sebetulnya adalah proses yang rumit 
dengan pengaruh luar biasa luas maupun dalam di 
masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Book Chapter ASTRONOMI ISLAMBook Chapter ASTRONOMI ISLAM86 87



88 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Adit Kusnandar . 2019. Revolusi Industri 1.0 hingga 4.0. 
Bandar Lampung: Umitra. 

Hariyadi Putraga, Hasrian Rudi Setiawan. 2018. 
Stellarium & Google Earth-Simulasi Waktu Salat 
dan Arah Kiblat. Medan: UMSU Press. 

S. G. Djorgovski. . 2003.Ihe Roles of Small Telescopes in a 
Virtual Observatory Environment.  Kluwer 
Academic Publisher. 

Syazreen Kholim. 2013. Sejarah Perkembangan 
Astronomi. 
https://www.scribd.com/doc/142374047/Sejara
h-Perkembangan-Astronomi. 

89 
 

CHAPTER 6 
 

Tinjauan Saintifik Awal Waktu Subuh  
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Abstrak  

Beberapa kalangan umat Islam mengangkat kembali masalah 
jadwal waktu Subuh yang dinilai terlalu pagi. Waktu fajar yang 
dianggap terlalu gelap menjadi tanda belum masuknya waktu 
fajar sesuai hadis yang menggambarkan fenomena subuh dan 
waktu untuk mulai melaksanakan salat subuh. Pada beberapa 
Negara Islam menggunakan beberapa nilai kedalaman matahari 
pada 14,5°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, dan 20° yang berada di bawah 
ufuk. Hal ini menunjukkan perbedaan saat pengamatan memulai 
awal waktu salat di berbagai Negara, dan Indonesia menggunakan  
sudut depresi matahari paling dalam yaitu sebesar 20°. Penelitian 
ini mengangkat kembali tinjauan dan penelitian lainnya yang 
memberikan hasil terhadap ketinggian waktu subuh di Indonesia. 

Kata kunci : waktu subuh, fajar, SQM, tinjauan.  

Abstract 
Some Muslim Community raised the issue of Fajr's schedule which was too early. 
The t dawn time, which describes still too dark, showing the absence of dawn 
according to the Haditz, that describes the phenomenon of dawn and the time to 
carry out dawn prayers. Some Islamic countries use several values for the sun 
depression angle at 14.5°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, and 20° below the horizon. This 
shows the difference when observing the start of prayer times in various countries, 
and Indonesia uses the deepest sun depression angle which is 20°. This study was 
reviewing case and other studies that provide results on the height of dawn in 
Indonesia. 

Keywords: dawn time, fajr, SQM, review. 
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PENDAHULUAN 
 

aktu Subuh adalah sejak terbit fajar sidik 
sampai waktu terbit matahari. Fajar sidik 
dipahami sebagai awal fajar astronomi, 

cahaya ini muncul menjelang matahari terbit pada saat 
matahari berada sekitar 18° di bawah ufuk (atau jarak 
zenit matahari = 108°). Pendapat lain menyatakan 
bahwa terbitnya fajar sidik dimulai pada saat posisi 
matahari 20° di bawah ufuk atau jarak zenit matahari = 
110 derajat (Putraga, 2016). Adopsi nilai dip matahari di 
Indonesia diperkirakan berasal dari Saadoedin 
Djambek serta Abdur Rachim yang menyampaikan 
bahwa awal waktu salat Subuh di Indonesia dan 
daerah dekat khatulistiwa adalah pada saat posisi 
matahari berada pada kedalaman 20° di bawah ufuk 
(Faruq, 2013) 

Dalam penelitiannya, Bapak Dhani Herdiwijaya 
menyampaikan terdapat 3 klasifikasi fajar seperti yang 
diperlihatkan pada gambar 1 yaitu: 
1. Fajar/senja sipil : waktu fajar ketika pusat 

geometris Matahari pada sudut 
kedalaman/elevasi 6° di bawah ufuk sampai 
Matahari terbit atau 0,5° di bawah ufuk, dan 
sebaliknya. Ciri waktu fajar sipil adalah hamburan 
cahaya matahari sudah cukup kuat (meskipun 
matahari belum terbit), sehingga dengan mudah 
dibedakan antara benda – benda luar sekitar kita 
dan tidak perlu bantuan lampu. Dalam kondisi 
cuaca cerah, batas ufuk pantai dan awan di 

W 

91 
 

sekitarnya terlihat jelas. Demikian pula planet 
Venus secara visual. 

2. Fajar / senja nautikal : waktu Subuh ketika pusat 
geometris matahari pada sudut kedalaman/ 
elevasi 12° di bawah ufuk sampai 6° di bawah 
ufuk, dan sebaliknya. Langit masih cukup gelap 
atau remang – remang, sehingga batas ufuk di 
pantai dan awan tidak terlihat jelas. Demikian 
pula obyek luar di sekitar kita tidak bias 
dibedakan dengan jelas. 

3. Fajar / senja astronomi: waktu fajar ketika pusat 
geometris Matahari pada sudut 
kedalaman/elevasi 18° di bawah ufuk sampai 12° 
di bawah ufuk, dan sebaliknya. Langit gelap, 
sehingga obyek luar kita tidak  bias dibedakan, 
kecuali mata beradaptasi cukup lama dalam 
keadaan kegelapan. Polusi cahaya akibat cahaya 
lampu kota dapat menyebabkan langit lebih 
terang dari kondisi normal. 
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Gambar 1. Ilustrasi Pembagian Waktu Fajar / senja berdasarkan sudut 

depresi matahari 
 

Kondisi – kondisi ini berlaku untuk lintang 
pengamat kurang dari 45 derajat. Durasi fajar /senja di 
ekuator dari Matahari terbenam sampai fajar / senja 
astronomi sekitar 1 jam 8 menit sampai 1 jam 16 menit. 
Di lokasi lintang tinggi, durasinya mencapai orde 
beberapa jam. Warna fajar/senja lebih sulit ditentukan 
karena bergantung terhadap kondisi meteorologis, 
topografi permukaan, fase bulan, atau komposisi kimia 
atmosfer rendah, terutama aerosol, terlebih jika ada 
erupsi gunung berapi, kebakaran hutan atau partikel 
industri dan kota. Gambar berikut menunjukkan secara 
skematis klasifikasi senja dan fajar (Herdiwijaya, 
2016a). 

Dalam kaitannya dengan kajian fajar ini, paling 
tidak ada tiga sub topik yang harus dikuatkan 
pijakannya. Pertama, dari aspek definisi fajar sidik itu 
sendiri, baik dengan pendekatan normatif maupun 
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sains. Hal ini dikarenakan masih adanya 
kesimpangsiuran mengenai definisi fajar sidik di 
kalangan fuqaha` dan ahli sains, apakah dimulai 
pertama kali dari munculnya cahaya putih yang 
menyebar secara horizontal di ufuk timur atau ketika 
cahaya itu benar – benar sudah jelas (terang) menurut 
penglihatan mata telanjang atau diperbolehkan dengan 
bantuan teknologi. 

Kedua, dari aspek teknis-empirisnya: apakah 
identifikasi munculnya fajar sidik itu berdasarkan 
perbedaan ketajaman penglihatan mata manusia pada 
pagi hari dan sore hari atau berdasarkan kondisi 
empiris-faktual dari gejala alam yang objektivitasnya 
dapat diidentifikasi dengan perangkat teknologi. 
Karena penglihatan mata manusia pada pagi hari lebih 
kuat dibandingkan dengan sore hari. Hal ini 
disebabkan karena kondisi alam pada pagi hari itu dari 
gelap ke terang dan kondisi mata manusia masih segar 
karena usai istirahat tidur. Tetapi jika yang dipakai 
adalah gejala empiris alam secara faktual. Mestinya 
tidak ada perbedaan antara keduanya. Untuk hal ini 
perlu adanya penegasan. 

Ketiga, hasil kajian dari aspek sains dan teknologi, 
sehingga terbangun metode yang standar untuk 
observasi fajar sidik ini. Kondisi waktu pengamatan 
yang memiliki kriteria, lokasi – lokasi yang ideal untuk 
observasi, implikasi dari perbedaan lintang masing – 
masing lokasi, antara yang rendah dan yang tinggi 
yang juga terkait dengan deklinasi matahari dan garis 
ekliptika. Hal yang terakhir ini penting karena 
munculnya fajar sidik yang dijadikan dasar penetapan 
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awal waktu salat Subuh itu berhubungan dengan tinggi 
matahari dan jarak (selisih) waktu Subuh terhadap 
waktu terbitnya matahari, sebagai batas akhir salat 
Subuh. Daerah – daerah yang lintangnya rendah tentu 
berbeda dengan daerah yang lintangnya lebih tinggi. 
 

PENELITIAN AWAL WAKTU SUBUH  
DENGAN FOTOMETER 

Penelitian Perubahan langit saat waktu fajar 
dilakukan dengan menggunakan alat fotometer. Salah 
satu alat yang sering digunakan adalah fotometer dari 
Unihedron yaitu Sky Quality Meter (SQM). SQM sangat 
mudah untuk digunakan oleh peneliti amatir untuk 
mendapatkan nilai indeks kegelapan malam. 
Unihedron Sky Quality Meter) merupakan sebuah 
photometer berukuran kecil dan berharga rendah yang 
dapat digunakan untuk mengukur kecerahan langit 
malam, dimana pengguna dapat dengan mudah dan 
cepat mendapatkan data kualitas dari langit malam di 
setiap tempat kapan pun juga. Terdapat banyak jenis 
dari SQM yang dapat digunakan sesuai kebutuhan, 
baik itu menggunakan sumber listrik, baterai, atau USB 
dari PC komputer.  Dengan medan pandang sebesar 
20° dan memiliki kesalahan relatif kurang dari 3%. 
Resolusi temporal pengambilan data dapat dilakukan 
setiap detik. Fotometer ini memiliki lensa dengan 
sensor CM500 HOYA, dengan rentang spektral antara 
300-720 nm (puncak 500 nm) (Herdiwijaya, 2016b). 
Dengan demikian respon detektor SQM sama dengan 
sensitivitas spektral visual mata manusia. Hasil dari 
perangkat ini adalah nilai dalam besaran kecerahan 
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langit (Magnitudo per detik busur persegi – mpdbp 
atau mpass), di mana nilai yang tinggi mencerminkan 
langit semakin gelap. 

Pengambilan data menggunakan SQM dapat 
dilakukan ke berbagai arah langit, namun kebanyakan 
penggunaan SQm diarahkan ke langit pada sudut 
ketinggian 90° atau Zenith.  

Zenith mewakili titik langit tepat diatas lokasi 
pengamat sehingga menjadi indikator penilaian polusi 
cahaya dan tingkat kegelapan langit malam  di tempat 
tersebut. Perubahan kecerahan langit juga terlihat lebih 
jelas apabila pengamatan dilakukan mengarah ke 
Zenith dikarenakan titik ini sendiri merupakan jarak  
yang sudah dipastikan telah terjadi peningkatan 
kecerahan langit setelah di ufuk berubah. 

Data yang disajikan SQM adalah berupa data 
perbaris durasi waktu dengan pembagian 
parameternya pembacaan dalam angka dan huruf. 
Berikut adalah tampilan pembacaan nilai pada SQM 
LU-DL yang diambil ke arah Zenith  pada tanggal 25 
Juli 2018 pukul 04:59:58 hingga 05:00:02 (OIF 
UMSU,2018) adalah sebagai berikut: 

. . . 
2018-07-24T21:59:58.179;2018-07-

25T04:59:58.179;24.1;31842;14;17.09 
2018-07-24T22:00:00.176;2018-07-

25T05:00:00.176;24.1;31876;14;17.09 
. . . 

Pada bagian yang dicetak tebal merupakan data 
yang diambil untuk diolah penulis untuk menampilkan 
grafik perubahan kecerlangan langit dengan nilai yang 
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digunakan adalah waktu lokal (04:59:58, 05:00:00, 
05:00:02) dan bagian cetak tebal di kanan (17.09 dan 
17.10) adalah nilai dari magnitudo langit yang dibaca 
oleh SQM. Nilai pembacaan Magnitudo kecerahan 
langit yang tinggi mencerminkan langit yang gelap dan 
nilai magnitudo rendah mencerminkan keadaan langit 
yang tinggi polusi cahaya atau terang. 

 
Gambar 2. Grafik Hasil Olahan Pembacaan SQM Saat Waktu Fajar di 

OIF UMSU Medan. 
 

Pada gambar 2 menunjukkan pengolahan dari 
data pembacaan SQM sehingga dapat diperlihatkan 
perubahan dalam bentuk pergerakan kurva pada saat 
waktu subuh muncul dimana sumbu x menunjukkan 
waktu dan sumbu y menunjukkan besaran magnitudo 
langit yang dibaca pada saat pengamatan, 

Dengan menganalisis data dan grafik yang 
dihasilkan maka selanjutnya melakukan pendekatan 
dan penggunaan metode perhitungan untuk 
mendapatkan nilai depresi matahari pada saat awal 
waktu subuh muncul dan terbaca oleh SQM pada saat 
itu. 
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WAKTU SUBUH DI NEGARA ISLAM 

Dalam penelitian Raihana di Malaysia 
menggunakan SQM menghasilkan ketinggian matahari 
di waktu fajar sebesar 18.6° - 19.1° (Raihana, 2016). 
Sehingga kedalaman matahari 20° tidak sesuai dengan 
keadaan keterlihatan pada lokasi peneliti 

Hasan juga melakukan pengamatan 
menggunakan mata telanjang dalam penentuan awal 
waktu Subuh di Libya selama empat tahun 
pengamatan. Ia menyimpulkan pengamatan yang 
menunjukkan keterlihatan waktu fajar (cahaya 
pertama) terjadi berdasarkan pada rata-rata 
pengamatan mata di Tubruq (Libya) berlatar belakang 
Gurun Pasir adalah pada sudut depresi matahari D = 
14.7° dengan standar deviasi 0.757°. Nilai maksimum 
yang didapat adalah 14.7° sedangkan nilai minimum 
adalah 11.13° (Hasan, 2015). 

Beberapa negara Islam dalam konvensinya 
menggunakan beberapa nilai yang berbeda dalam 
menggunakan sudut depresi matahari saat memasuki 
waktu subuh. Beberapa Konvensi tersebut 
diperlihatkan pada tabel 1. 
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Tabel 1. Daftar Konvensi Islam dan Sudut 
 Matahari saat Subuh 

Konvensi 
Kedalaman 

Matahari saat 
Fajar  

Shiah Ithna Ashari (Jaafari) 16° 
Islamic Society of North 

America (ISNA) 
15° 

Muslim World League 
(MLW) 

18° 

Umm al-Qura,  
Mekah 

18.5° 

Egyptian General Authority 
of Survey 

19.5° 

University of Islamic Science, 
Karachi 

18° 

Malaysia 20° 
 

PENGAMATAN DI SUMATERA UTARA 

Pengamatan oleh peneliti dan tim OIF UMSU 
menunjukkan hal yang tidak menyetujui kedalaman 
matahari saat memasuki waktu subuh sebesar 20°.  

Dalam pengamatan tim OIF UMSU di daerah 
pantai timur Sumatera Utara pada tahun 2018 dalam 
penelitian berada di Pantai Romantis, Serdang Bedagai, 
Deli Serdang, pembacaan SQM yang mengarah ke arah 
atas (Zenith) dan waktu pengambilan selama tidak ada 
bulan di langit pada tanggal 1-7 Hijriyah dengan 
pengolahan data menggunakan metode Moving Average 
menghasilkan nilai rata – rata sudut depresi matahari 
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saat waktu subuh berada pada kedalaman 14,13° 
dengan nilai maksimal berada pada kedalaman 16,05° 
dan nilai minimal berada pada kedalaman 12,41°. Hal 
ini berarti Waktu Subuh Sudah dapat terlihat pada 
kedalaman matahari sebesar 16,05° atau 64 Menit 
sebelum waktu matahari terbit, dengan keterlihatan 
secara umum pada kedalaman 14,13° atau 56 menit 
sebelum matahari terbit. 

Pada pengamtanan lainnya dilakukan di daerah 
pantai Barat Sumatera Utara yang berlokasi di daerah 
Barus, Tapanuli Tengah pada tahun 2020. Pengambilan 
data SQM arah atas (Zenith) dan waktu pengambilan 
selama tidak ada bulan dengan pengolahan data 
menggunakan metode Moving Average menghasilkan 
nilai rata – rata sudut depresi matahari saat waktu 
subuh berada pada kedalaman 16,28° dengan nilai 
maksimal berada pada kedalaman 16,86° dan nilai 
minimal berada pada kedalaman 14,7°. Hal ini berarti 
Waktu Subuh Sudah dapat terlihat pada kedalaman 
matahari sebesar 16,86° atau 67 Menit sebelum waktu 
matahari terbit, dengan keterlihatan secara umum pada 
kedalaman 16,28° atau 65 menit sebelum matahari 
terbit. 

Keberadaan nilai ini sendiri telah menunjukkan 
adanya perbedaan kedalaman matahari saat waktu 
Subuh yang memang harus dievaluasi kembali agar 
dapat digunakan dalam penentuan awal waktu salat 
Subuh yang diperkirakan terlalu cepat jika 
menggunakan kriteria ketinggian sudut matahari 
sebesar 20°.  
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Untuk mendapatkan hasil yang maksimal 
diperlukan kriteria keadaan langit selama pengamatan 
dan pengambilan data untuk pengamatan, yaitu : 
a. Tidak terdapat bulan.  
b. Langit di Zenith Cerah. 
c. Mengetahui indeks polusi cahaya lokasi 

pengamatan. 
d. Rentang yang diambil sesuai kebutuhan. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh 
peneliti dan OIF UMSU, maka dapat dibenarkan bahwa 
penggunaan kriteria ketinggian matahari yang 
digunakan saat ini yaitu 20° adalah tidak sesuai 
ataupun terlalu cepat, sehingga diperlukan adanya 
kajian kembali dalam penggunaan nilai tersebut untuk 
membuat perhitungan awal waktu salat Subuh yang 
benar agar memenuhi syarat sahnya salat yaitu 
memasuki waktu salat tersebut.  

Peneliti sendiri menemukan nilai awal waktu 
Subuh terdalam di pantai timur Sumatera Utara adalah 
sekitar 16,05° ufuk timur. Sedangakan untuk di pantai 
barat Sumatera Utara adalah 16,86° yang artinya waktu 
subuh di daerah Sumatera Utara berada pada 
kedalaman Matahari sebesar 16,05° - 16,86° atau 64 
hingga 67 menit sebelum matahari terbit. 

Perlu adanya pijakan yang kuat, standar prosedur 
baku, dan kesamaan Teknik pengolahan agar standar 
dalam melakukan pengamatan dapat dilakukan oleh 
setiap orang yang berkeinginan untuk melanjutkan 
penelitian. 
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Abstrak  
Cahaya buatan seperti lampu merupakan hal yang sangat penting 
bagi kehidupan manusia sebagai penerangan pada saat malam 
hari. Namun dengan seiring populasi manusia yang semakin 
banyak, cahaya buatan yang dibutuhkan menjadi semakin besar. 
Penggunaan lampu yang berlebihan dan tidak efisien dapat 
mengakibatkan adanya polusi cahaya yang dapat memiliki 
dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan baik pada 
makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Polusi 
cahaya juga berdampak pada menurunnya jumlah bintang yang 
dapat diamati pada malam hari sehingga banyak observatorium 
yang mencari lokasi baru yang jauh dari polusi cahaya sebagai 
lokasi observatorium yang baru. 

Kata kunci : Polusi cahaya, kehidupan, astronomi  

Abstract 
Artificial light such as lamps is very important for human life as 
lighting at night. However, as the human population grows, the 
artificial light needed becomes even greater. Excessive and 
inefficient use of lights results in light pollution which can have a 
negative impact on various aspects of life both on living things 
such as humans, animals and plants. Light pollution also has an 
impact on decreasing the number of stars that can be observed at 
night so that many observatories are looking for new locations 
away from light pollution as new observatory locations. 

Keywords: Light pollution, life, astro
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PENDAHULUAN 
 

ahaya buatan merupakan hal yang sangat 
penting bagi kehidupan manusia sebagai 
penerangan pada saat malam hari. Namun 

dengan seiring perkembangan populasi manusia yang 
semakin banyak, cahaya buatan yang dibutuhkan 
menjadi semakin besar yang dapat menjadi polusi 
cahaya. Hal ini tidak berarti bahwa lampu listrik pada 
dasarnya buruk. Cahaya buatan telah memberikan 
manfaat bagi masyarakat, misalnya dengan 
memperpanjang hari produktif, menawarkan lebih 
banyak waktu tidak hanya untuk bekerja tetapi juga 
untuk kegiatan rekreasi yang membutuhkan 
penerangan. Tetapi ketika pencahayaan luar ruangan 
buatan menjadi tidak efisien, mengganggu, dan tidak 
perlu, itu dikenal sebagai polusi cahaya28. 

Cahaya langit malam alami berasal dari cahaya 
bintang, cahaya zodiak (sinar matahari yang 
berhamburan dari debu di tata surya kita), dan airglow 
dalam jumlah yang kurang lebih sama. Cahaya bulan 
juga merupakan cahaya alami yang dapat 
mempengaruhi kecerahan langit malam29. Cahaya 
buatan bahkan dalam jumlah yang sedikit dapat 
mengganggu keseimbangan yang halus ini, mengubah 
warna langit, dan menutupi cahaya bintang. Polusi 

                                                         
28 Ron Chepesiuk, “Missing the Dark: Health Effects of Light Pollution,” 
Environmental Health Perspectives 117, no. 1 (2009): 20–27. 
29 Abu Yazid Raisal et al., “The Moon Phases Influence on the Beginning 
of Astronomical Dawn Determination in Yogyakarta,” International 
Journal of Science and Applied Science: Conference Series 2, no. 1 
(2017): 1–7, https://doi.org/10.20961/ijsascs.v2i1.16664. 
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cahaya telah menjadi masalah di seluruh dunia karena 
secara bertahap mengurangi kemampuan untuk 
mengamati bintang-bintang. Jenis limbah baru ini 
menimbulkan dampak terhadap budaya, lingkungan, 
dan bahkan energi, dengan konsekuensi yang tidak 
terduga30. 

Dalam kondisi normal, polusi cahaya banyak 
ditimbulkan oleh sumber-sumber cahaya buatan. 
Sumber-sumber cahaya buatan diantaranya adalah 
lampu penerangan jalan, lampu-lampu reklame, lampu 
dekorasi, lampu taman, lampu dari stadion olahraga, 
dan lampu penerangan luar lainnya. Polusi cahaya 
berbeda dari konsep pencemaran polusi yang lain. 
Polusi cahaya tidak berarti cahaya yang mendapat efek 
pencemaran, tetapi cahaya itu sendiri yang menjadi 
polutan bagi kondisi gelapnya langit malam31. Polusi 
cahaya menyebar dengan cepat dengan urbanisasi yang 
cepat dan telah menjadi gangguan lingkungan yang 
nyata. 

Polusi cahaya biasanya dibagi menjadi dua 
kategori utama yaitu cahaya yang mengganggu dan 
cahaya yang berlebihan. Polusi cahaya juga dapat 
dibagi menjadi polusi cahaya indoor dan outdoor. 
Banyak pencahayaan luar ruangan yang digunakan 
pada malam hari tidak efisien, terlalu terang, tidak 
                                                         
30 Rasna Rajkhowa, “Light Pollution and Impact of Light Pollution,” 
International Journal of Science and Research (IJSR) 3, no. 10 (2014): 
861–67. 
31 Laila Nurfarida, Pawit Muhammad Yusup, and Neneng Komariah, 
“Tingkat Pengetahuan Masyarakat Sekitar Observatorium Bosscha 
Lembang Mengenai Polusi Cahaya,” Jurnal Kajian Informasi Dan 
Perpustakaan 5, no. 1 (2017): 13–22, 
https://doi.org/10.24198/jkip.v5i1.11327. 
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tepat sasaran, tidak terlindung dengan baik, dan, dalam 
banyak kasus, sama sekali tidak diperlukan. Cahaya ini, 
dan listrik yang digunakan untuk membuatnya, sedang 
disia-siakan dengan menumpahkannya ke langit, alih-
alih memfokuskannya ke objek dan area aktual yang 
ingin diterangi orang32. Berdasarkan International 
Dark-Sky Association, polusi cahaya merupakan efek 
merugikan dari cahaya buatan termasuk sky glow, glare, 
light trespass, light clutter, penurunan jarak pandang di 
malam hari, dan pemborosan energi.  

Polusi cahaya biasanya terjadi di daerah 
perkotaan besar dan telah terbukti mengurangi 
visibilitas bintang. Polusi cahaya juga mengganggu 
ekosistem dan bahkan dapat berdampak negatif bagi 
kesehatan. Beberapa ilmuwan bahkan berpendapat 
bahwa polusi cahaya yang terus meningkat dapat 
menyebabkan terganggunya jaring makanan dan 
memengaruhi seluruh ekosistem. Hal ini karena polusi 
cahaya mengganggu kemampuan navigasi hewan 
nokturnal sseperti kumbang, ngengat, jangkrik, dan 
laba-laba secara total. Polusi cahaya dapat dikurangi 
dengan penggunaan cahaya buatan yang lebih efisien. 
Penggunaan cahaya buatan yang lebih efisien 
membutuhkan perubahan kebiasaan sebagian besar 
masyarakat33. 
 

                                                         
32 International Dark-Sky Association, “Light Pollution,” 
www.darksky.org, accessed August 10, 2020, 
https://www.darksky.org/light-pollution/. 
33 Travis Longcore and Catherine Rich, “Ecological Light Pollution,” 
Frontiers in Ecology and the Environment 2, no. 4 (2004): 191–98, 
https://doi.org/10.1890/1540-9295(2004)002[0191:ELP]2.0.CO;2. 
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JENIS-JENIS POLUSI CAHAYA 
 

Polusi cahaya adalah istilah umum yang mengacu 
pada berbagai masalah, yang semuanya disebabkan 
oleh penggunaan cahaya buatan yang tidak efisien atau 
tidak perlu. Jenis-jenis dari polusi cahaya termasuk 
cahaya yang menggangu hak sekitar (light trespass), 
pencahayaan yang berlebihan (over illumination), silau 
(glare), kekacauan cahaya (light clutter), langit terang 
(sky glow).  
 

Cahaya yang mengganggu hak sekitar (light 
trespass) 

Light trepass merupakan cahaya yang jatuh di 
tempat yang tidak dimaksudkan, tidak dinginkan atau 
tidak dibutuhkan. Hal ini terjadi ketika cahaya yang 
tidak diinginkan memasuki properti seseorang, 
misalnya, dengan menyinari pagar tetangga. Masalah 
penerobosan cahaya yang umum terjadi saat cahaya 
kuat masuk ke jendela rumah seseorang dari luar, 
menyebabkan masalah seperti kurang tidur atau 
pemandangan malam terhalang34. 

Pencahayaan yang berlebihan (over illumination) 

Over illumination merupakan jumlah sumber 
cahaya yang berlebihan secara kualitas dan kuantitas. 
Pencahayaan berlebihan berasal dari beberapa faktor 
a. Tidak menggunakan pengatur waktu, sensor 

hunian, atau kontrol lain untuk memadamkan 
pencahayaan saat tidak diperlukan 

                                                         
34 Rajkhowa, “Light Pollution and Impact of Light Pollution.” 
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b. Desain yang tidak tepat, terutama ruang kerja, 
dengan menentukan tingkat cahaya yang lebih 
tinggi dari yang dibutuhkan untuk tugas tertentu 

c. Pilihan bola lampu yang salah, yang tidak 
mengarahkan cahaya ke area yang diperlukan 

d. Pemilihan perangkat keras yang tidak tepat agar 
dapat memanfaatkan energi lebih banyak 
daripada yang dibutuhkan untuk pencahayaan. 

e. Pelatihan kepada pengelola gedung dan penghuni 
yang tidak tuntas untuk menggunakan sistem 
pencahayaan secara efisien 

f. Perawatan pencahayaan yang tidak memadai 
mengakibatkan peningkatan terhadap cahaya 
yang menyimpang dan biaya yang dikeluarkan. 

g. "Pencahayaan siang hari" dapat dibutuhkan untuk 
mengurangi kejahatan oleh warga atau untuk 
menarik pelanggan oleh pemilik toko, jadi 
pencahayaan yang berlebihan bisa menjadi 
pilihan desain, bukan kesalahan.  

h. Penggantian lampu merkuri lama dengan lampu 
sodium atau metal halide yang lebih efisien 
dengan daya listrik yang sama 

i. Teknik pencahayaan tidak langsung, seperti 
menerangi dinding vertikal untuk 
mengaplikasikan foton di tanah. 
Sebagian besar masalah ini dapat segera 
diperbaiki dengan teknologi yang tersedia dan 
tidak mahal. Namun terdapat dampak yang yang 
cukup di bidang desain dan pelaku industri di 
bidang pencahayaan yang menyebabkan 
hambatan dalam memperbaiki pencahayaan yang 
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berlebihan ini. Kesadaran publik perlu 
ditingkatkan agar negara-negara industri 
menyadari manfaat yang besar dalam mengurangi 
pencahayaan yang berlebihan35. 

Silau (glare) 

Glare merupakan cahaya latar belakang yang 
terlalu banyak. Ini biasanya berupa cahaya terang yang 
bersinar langsung di mata yang mengganggu tugas 
visual yang ada36. Silau merupakan hasil dari kontras 
yang berlebihan antara area terang dan gelap di bidang 
pandang. Cahaya yang menyinari mata pejalan kaki 
dan pengemudi dapat mengaburkan penglihatan 
malam hingga satu jam setelah terpapar. Disebabkan 
oleh kontras yang tinggi antara area terang dan gelap, 
silau juga dapat menyulitkan mata manusia untuk 
menyesuaikan dengan perbedaan kecerahan. Silau 
dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu: 
a. Silau yang membutakan (Blinding Glare) 

Jenis silau ini menjelaskan efek seperti yang 
disebabkan oleh menatap ke Matahari. Ini benar-benar 
membutakan dan meninggalkan kekurangan 
penglihatan sementara atau permanen. 
b. Silau yang mencacatkan (Disability Glare) 

Jenis silau ini menjelaskan efek seperti dibutakan 
oleh lampu mobil yang melaju, atau hamburan cahaya 
dalam kabut atau pengurangan kontras di mata, serta 
pantulan dari area gelap lain yang membuatnya terang 

                                                         
35 Rajkhowa. 
36 Constance E. Walker et al., “Teaching Illumination Engineering Using 
Light Pollution Education Kits,” Proceedings SPIE Optics Education and 
Outreach 7783 (2010): 1–11, https://doi.org/10.1117/12.862713. 
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yang menyebabkan pengurangan kemampuan 
penglihatan yang signifikan. 
c. Silau yang tidak nyaman (Discomfort Glare) 

Jenis silau ini biasanya tidak menyebabkan situasi 
berbahaya namun jenis ini adalah yang paling 
menggangu dan menjengkelkan. Silau jenis ini 
berpotensi menyebabkan kelelahan jika dialami dalam 
waktu lama37. 

Cahaya yang bertumpuk (Light Clutter) 

Light clutter mengacu pada pengelompokan 
lampu yang berlebihan. Pengelompokan lampu pada 
jalan raya dapat menimbulkan kebingungan, 
mengalihkan perhatian dari pembatas (termasuk yang 
mungkin dimaksudkan untuk diterangi), dan 
berpotensi menyebabkan kecelakaan. Cahaya yang 
bertumpuk terutama terlihat di jalan yang desain 
lampu jalannya buruk, atau tempat iklan yang terang 
benderang mengelilingi jalan raya. Bergantung pada 
motif orang atau organisasi yang memasang lampu, 
penempatan dan desainnya bahkan mungkin 
dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian 
pengemudi, dan dapat menyebabkan kecelakaan. Hal 
ini juga dapat menimbulkan bahaya di lingkungan 
penerbangan jika penerangan keselamatan 
penerbangan harus bersaing untuk mendapatkan 
perhatian pilot dengan pencahayaan yang tidak 
relevan38.  

 

                                                         
37 Rajkhowa, “Light Pollution and Impact of Light Pollution.” 
38 Rajkhowa. 

111 
 

Langit terang (Sky Glow) 

Sky glow merupakan penambahan kecerahan 
langit di atas wilayah yang pada penduduk. Ini adalah 
kombinasi dari semua cahaya yang dipantulkan dari 
apa yang diterangi dan cahaya yang diarahkan dengan 
buruk menyebabkan cahaya tersebut lolos ke langit, 
tersebar (dialihkan) oleh atmosfer kembali ke tanah. 
Hamburan ini sangat erat kaitannya dengan panjang 
gelombang cahaya ketika udaranya sangat jernih. 
Hamburan Rayleigh mendominasi di udara yang 
begitu jernih, membuat langit tampak biru di siang 
hari. Ketika ada aerosol yang signifikan, cahaya yang 
tersebar tidak terlalu bergantung pada panjang 
gelombang, membuat langit siang hari lebih putih. 
Karena efek Rayleigh ini, dan karena kepekaan mata 
yang meningkat terhadap sumber cahaya yang kaya 
warna putih atau biru saat disesuaikan dengan tingkat 
cahaya yang sangat rendah, cahaya yang kaya warna 
putih atau biru memberikan kontribusi yang lebih 
signifikan terhadap sky glow daripada cahaya kuning 
dalam jumlah yang sama. Sky glow sangat mengganggu 
para astronom, karena langit terang mengurangi 
kontras di langit malam bahkan menyebabkan tidak 
mungkin untuk melihat bintang yang paling terang39. 

 
 
 
 
 

                                                         
39 Rajkhowa. 
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DAMPAK POLUSI CAHAYA TERHADAP 
MANUSIA 

Polusi cahaya harus diakui sebagai bahaya bagi 
lingkungan dan kesehatan manusia dan bukan seperti 
yang diyakini secara umum, hanya sebagai masalah 
bagi para astronom. Penelitian medis tentang efek 
cahaya yang berlebihan pada tubuh manusia 
menunjukkan bahwa berbagai efek kesehatan yang 
merugikan dapat disebabkan oleh polusi cahaya atau 
paparan cahaya yang berlebihan. Dalam beberapa buku 
desain pencahayaan menggunakan kesehatan manusia 
sebagai kriteria eksplisit untuk menentukan 
pencahayaan interior yang tepat. Dampak bagi 
kesehatan dari pencahayaan berlebih atau komposisi 
spektrum cahaya yang tidak tepat dapat mencakup: 
peningkatan insiden sakit kepala, kelelahan pekerja, 
peningkatan terhadap stres yang ditentukan secara 
medis, penurunan fungsi seksual dan peningkatan 
kecemasan40. 

Polusi cahaya juga memiliki peran terhadap 
penyakit kanker. Badan internasional untuk penelitian 
kanker menambahkan gangguan sirkadia ke dalam 
daftar kelompok 2A (mungkin menyebabkan kanker 
pada manusia). Gangguan sirkadian juga disebabkan 
oleh paparan cahaya pada malam hari41. Sirkadia 
merupakan proses dalam tubuh semua makhluk hidup 
bahkan organisme sederhana seperti alga yang 
                                                         
40 Rajkhowa. 
41 Fabio Falchi et al., “Limiting the Impact of Light Pollution on Human 
Health, Environment and Stellar Visibility,” Journal of Environmental 
Management 92, no. 10 (2011): 2714–22, 
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.06.029. 
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mengatur siklus bangun-tidur selama 24 jam. Kanker 
payudara dan kanker kolorektal merupakan kanker 
yang dapat ditimbulkan oleh polusi cahaya42. 

Efek dari polusi cahaya juga dapat berdampak 
langsung pada kesehatan retina mata. Paparan konstan 
pada panjang gelombang yang berbeda dan intensitas 
cahaya yang dipromosikan oleh polusi cahaya dapat 
menyebabkan degenerasi retina sebagai akibat dari 
kematian sel epitel pigmen retina atau fotoreseptor. 
Efek kumulatif dari eksposur yang terlalu lama dengan 
tidak adanya pengalaman yang mendalam terhadap 
gelap pada malam hari dan paparan radiasi tinggi oleh 
teknologi LED dapat mempengaruhi fisiologi retina 
yang mendorong kematian sel dan dapat 
mengakibatkan kebutaan dan desinkronisasi43. 
 

DAMPAK POLUSI CAHAYA 
 TERHADAP HEWAN 

Kehidupan disusun dengan pola terang-gelap 
yang alami.sehingga gangguan pada pola tersebut 
dapat mempengaruhi berbagai aspek perilaku hewan. 
Polusi cahaya dapat mengacaukan navigasi hewan, 
mengubah interaksi kompetitif, mengubah hubungan 
predatorprey, dan memengaruhi fisiologi hewan. 

                                                         
42 Stephen M. Pauley, “Lighting for the Human Circadian Clock: Recent 
Research Indicates That Lighting Has Become a Public Health Issue,” 
Medical Hypotheses 63, no. 4 (2004): 588–96, 
https://doi.org/10.1016/j.mehy.2004.03.020. 
43 M. A. Contín et al., “Light Pollution: The Possible Consequences of 
Excessive Illumination on Retina,” Eye 30 (2016): 255–63, 
https://doi.org/10.1038/eye.2015.221. 

Book Chapter ASTRONOMI ISLAMBook Chapter ASTRONOMI ISLAM112 113



114 
 

Berikut beberapa hewan yang terkena dampak dari 
polusi cahaya. 

Kura-Kura 

Kura-kura merupakan contoh paling kuat 
bagaimna polusi cahaya di sekitar pantai dapat 
mempengaruhi tingkah laku hewan. Banyak spesies 
kura-kura bertelur di pantai dengan penyu betina 
kembali selama beberapa dekade ke pantai tempat 
mereka dilahirkan untuk bersarang. Kura-kura betina 
menghindari pantai yang diterangi cahaya untuk 
sarangnya karena sarang dikonsentrasikan pada bagian 
pantai yang kurang terang dan teduh. Jika pantai-
pantai tersebut terang benderang di malam hari, kura-
kura betina mungkin tidak disarankan untuk bersarang 
di dalamnya. Hal ini dapat menyebabkan pemilihan 
habitat bersarang yang kurang optimal atau 
konsentrasi sarang yang khusus, dengan efek pada 
jumlah dan rasio jenis kelamin tukik yang dihasilkan 
dan kematian tukik yang lebih tinggiMereka juga dapat 
mengalami disorientasi yang disebabkan oleh lampu 
dan tersasar ke jalan raya terdekat, di mana mereka 
berisiko tertabrak kendaraan44. 

Burung  

Sekitar 200 spesies burung terbang dengan pola 
migrasi mereka pada malam hari di atas Amerika 
Utara, dan terutama selama cuaca buruk dengan 
tutupan awan rendah, mereka secara rutin 
dibingungkan oleh bangunan yang terang benderang, 
                                                         
44 Chepesiuk, “Missing the Dark: Health Effects of Light Pollution”; 
Rajkhowa, “Light Pollution and Impact of Light Pollution.” 
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menara komunikasi, dan bangunan lainnya. Para ahli 
memperkirakan navigasi burung yang menggunakan 
cakrawala sebagai orientasi arah terganggu oleh 
pencahayaan dan cahaya langit. Setiap tahun di Kota 
New York, sekitar 10.000 burung yang melakukan 
migrasi terluka atau terbunuh karena menabrak 
gedung pencakar langit dan gedung bertingkat tinggi45. 
Polusi cahaya juga dapat menyebabkan kerusakan 
terhadap kesehatan burung dengan mengganggu ritme 
sirkadian, menghambat pelepasan melatonin dan 
mengubah mikrobiota usus46. Selain itu beberapa bukti 
menunjukkan bahwa pencahayaan malam buatan 
mempengaruhi pilihan lokasi sarang pada burung47. 

Ikan 

Ada jenis ikan yang tertarik dengan cahaya ada 
juga yang menghindari cahaya, namun cahaya buatan 
mempengaruhi kedua reaksi tersebut. Sebagian besar 
penelitian menunjukkan bahwa ikan menghindari 
sumber cahaya putih. Namun demikian, ada spesies 
yang tertarik oleh cahaya dan ini biasanya digunakan 
oleh pemancing untuk menangkap ikan tersebut. 
Sebuah studi tentang teknik pencahayaan pada 
pengamatan ikan laut dalam menunjukkan bahwa 
cahaya putih mengganggu perilaku alami ikan laut 

                                                         
45 Chepesiuk, “Missing the Dark: Health Effects of Light Pollution”; 
Rajkhowa, “Light Pollution and Impact of Light Pollution.” 
46 Junxia Jiang et al., “The Effects of Artificial Light at Night on Eurasian 
Tree Sparrow (Passer Montanus): Behavioral Rhythm Disruption, 
Melatonin Suppression and Intestinal Microbiota Alterations,” Ecological 
Indicators 108 (2020): 1–8, 
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105702. 
47 Longcore and Rich, “Ecological Light Pollution.” 
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dalam. Pengamatan menunjukkan bahwa "jumlah rata-
rata penampakan ikan di kamera secara signifikan lebih 
besar di bawah cahaya merah daripada cahaya putih". 
Alasannya adalah adaptasi mata ikan laut dalam 
dengan lingkungan gelap dan kemungkinan kerusakan 
mata karena kecerahan lampu48. 

 
DAMPAK POLUSI CAHAYA  

TERHADAP TUMBUHAN 

Tumbuhan memanfaatkan kegelapan dengan 
berbagai cara. Manajemen metabolisme, 
perkembangan, dan program kehidupan pada 
tumbuhan dipengaruhi oleh kegelapan. Tumbuhan 
mengukur dan bereaksi terhadap durasi malam yang 
berarti durasi kegelapan. Oleh karena itu tumbuhan 
hari pendek membutuhkan malam yang panjang. Jika 
malam diterangi oleh cahaya buatan yang berlebihan 
pola pembungaan dan perkembangannya mungkin 
akan sepenuhnya terganggu.  

Studi menunjukkan bahwa polusi cahaya di 
sekitar danau mencegah zooplankton, seperti Daphnia, 
memakan alga di permukaan danau yang dapat 
mematikan tanaman di danau dan menurunkan 
kualitas air. Cahaya malam hari dapat mengganggu 
kemampuan ngengat dan serangga nokturnal lainnya 
untuk bernavigasi. Bunga yang bergantung pada 
ngengat untuk penyerbukan secara tidak langsung 
dapat dipengaruhi oleh pencahayaan malam, karena 
tidak ada penyerbuk pengganti yang tidak akan 

                                                         
48 Rajkhowa, “Light Pollution and Impact of Light Pollution.” 

117 
 

terpengaruh oleh cahaya buatan. Hal ini dapat 
menyebabkan penurunan spesies tanaman yang tidak 
dapat bereproduksi, dan mengubah ekologi jangka 
panjang suatu daerah49. 
 

DAMPAK POLUSI CAHAYA  
TERHADAP ASTRONOMI 

Polusi cahaya dapat mengurangi kontras antara 
bintang dan galaksi di langit dan langit itu sendiri, 
sehingga lebih sulit untuk mendeteksi objek yang lebih 
redup. Ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan 
teleskop baru dibangun di daerah yang semakin 
terpencil50. Permasalahan ini dirasakan sendiri oleh 
salah satu observatorium terbesar dan tertua di 
Indonesia yakni Observatorium Bosscha yang terletak 
di kabupaten Bandung Jawa Barat. Karena langit di 
sekitar observatorium semakin terang, Lembaga 
Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) akan 
membangun Observatorium Nasional di Kupang, 
NTT51. Hal ini tidak hanya dirasaka oleh observatorium 
Bosscha, observatorium di seluruh dunia seperti di 
Observatorium Mount Wilson dan National 
Observatory di Amerika juga melakukan pencarian 
lokasi baru dikarenakan langit di lokasi sebelumnya 
semakin terang sehingga mengganggu pengamatan52.  

                                                         
49 Rajkhowa. 
50 Rajkhowa. 
51 Nurfarida, Yusup, and Komariah, “Tingkat Pengetahuan Masyarakat 
Sekitar Observatorium Bosscha Lembang Mengenai Polusi Cahaya.” 
52 Christian B. Luginbuhl, Constance E. Walker, and Richard J. 
Wainscoat, “Lighting and Astronomy,” Physics Today 62, no. 12 (2009): 
32–37, https://doi.org/10.1063/1.3273014. 
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KESIMPULAN 
 

Cahaya buatan seperti lampu merupakan hal 
yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai 
penerangan pada saat malam hari. Namun penggunaan 
yang berlebihan dan tidak efisien dapat mengakibatkan 
adanya polusi cahaya yang dapat memiliki dampak 
negatif pada berbagai aspek kehidupan baik pada 
makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan 
tumbuhan. Polusi cahaya juga berdampak pada 
menurunnya jumlah bintang yang dapat diamati pada 
malam hari sehingga banyak observatorium yang 
mencari lokasi baru yang jauh dari polusi cahaya 
sebagai lokasi observatorium yang baru. 
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Abstrak  

Satelit sangat penting bagi suatu negara. Satelit selain 
memudahkan dalam urusan berkomunikasi, sebagai alat navigasi 
dan pertahanan, juga memungkinkan digunakan untuk 
penjelajahan jarak jauh dalam tata surya. Negara-negara yang 
punya banyak satelit biasanya merupakan negara maju. Namun 
beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang umunya 
merupakan negara berkembang juga sudah memiliki satelitnya 
sendiri. Negara Indonesia merupakan negara pertama di Asia 
Tenggara yang memiliki satelit yaitu satelit Palapa A1 yang 
diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976. 

Kata kunci : Satelit, Asia Tenggara, Komunikasi 

Abstract 
Satellite is very important for a country. Satellites besides making 
communication easier, as a means of navigation and defense, it is 
also possible to be used for long distance exploration in the solar 
system. Countries that have many satellites are usually developed 
countries. However, several countries in Southeast Asia which are 
generally developing countries also have their own satellites. 
Indonesia is the first country in Southeast Asia to have a satellite,  
Palapa A1, which was launched on July 8, 1976. 

Keywords: Satellite, Southeast Asia, Communication 
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PENDAHULUAN 
 

atelit adalah bulan, planet atau mesin yang 
mengorbit planet atau bintang. Misalnya, Bumi 
adalah satelit karena mengorbit matahari. 

Demikian juga, bulan adalah satelit karena mengorbit 
Bumi. Biasanya, kata "satelit" mengacu pada mesin 
yang diluncurkan ke ruang angkasa dan bergerak di 
sekitar Bumi atau benda lain di ruang angkasa. 

Bumi dan bulan adalah contoh satelit alami. 
Ribuan satelit buatan, atau buatan manusia, mengorbit 
Bumi. Beberapa mengambil gambar planet yang 
membantu ahli meteorologi meramalkan cuaca dan 
melacak badai. Beberapa mengambil gambar dari 
planet lain, matahari, lubang hitam, materi gelap atau 
galaksi yang jauh. Gambar-gambar ini membantu para 
ilmuwan lebih memahami tata surya dan alam semesta 
53. 

Satelit merupakan salah satu teknologi paling 
memukau yang pernah diciptakan oleh manusia. 
Manusia telah meluncurkan satelit sejak tahun 1957, 
pada saat itu dipelopori oleh Uni Soviet dengan 
meluncurkan Sputnik. Semenjak saat itu pemanfaatan 
satelit berkembang dengan pesat. Fungsi satelit selain 
memudahkan kita dalam urusan berkomunikasi, 
sebagai alat navigasi dan pertahanan, satelit juga 
memungkinkan digunakan untuk penjelajahan jarak 
jauh dalam tata surya kita. Satelit sudah menjadi inti 

                                                         
53 Dan Stillman, “What Is a Satellite?,” NASA, 2014, 
https://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/nasa-
knows/what-is-a-satellite-58.html. 
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dari kehidupan kita, bahkan indonesia turut andil 
dalam meluncurkan satelit nasionalnya, satelit tersebut 
dimulai dengan satelit Palapa A1 pad tahun 1976 54.  

Satelit ada yang berawak dan ada yang tidak 
berawak. Satelit yang berawak antara lain space shuttle 
(Atlantis, Columbia, Discovery, dan Endeavour) yang 
dimiliki Amerika Serikat, sedangkan satelit ayng tidak 
berawak antara lain adalah satelit komunikasi, obsevasi 
bumi, cuaca, navigasi, dan sateli-satelit untuk tujuan 
militer. Satelit-satelit tersebut beredar pada orbit yang 
sudah ditentukan. namun demikian sebagian besar 
orang masih beranggapan bahwa satelit tersebut 
beredar hanya dari timur ke barat, mengitari bumi di 
atas ekuator. Anggapan itu tidak benar, karena banyak 
juga satelit yang melakukan kegiatannya di orbit-orbit 
ekuatorial rendah, polar, yang beredar dari utara ke 
selatan melintasi bumi 55.  

Dalam sejarah satelit, sejak peluncuran satelit 
Sputnik pertama pada tahun 1957, sekitar 8.378 satelit 
telah dikirim ke luar angkasa, sesuai data United 
Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA). Saat 
ini ada 4.994 satelit di orbit, dari yang hanya 7 yang 
berputar di sekitar planet selain bumi. Ada tiga tempat 
peluncuran yang paling sering digunakan yaitu, 
Plesetsk Cosmodrome di Rusia (2.101 peluncuran), 
Baikonur Cosmodrome di Kazakhstan (1.734 
peluncuran), dan Cape Canaveral di Amerika Serikat 
                                                         
54 Taufiq Wahab and Handaru Yudhistira Satyaji Nugroho, “Visualisasi 
Desain Karakter Satelit Palapa Sebagai Media Edukasi Melalui Komik,” 
Jurnal ATRAT 8, no. 1 (2020): 28–34. 
55 Husni Nasution, “Orbit Satelit Dan Ketinggiannya,” Berita Dirgantara 
2, no. 1 (2001): 28–30. 
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(1.203 peluncuran). Menurut data oleh Union of 
Concerned Scientists (UCS) yang menyimpan catatan 
jumlah satelit operasional, dari 4.987 satelit yang 
berputar di sekitar bumi pada tahun 2018, hanya 1.957 
yang beroperasi. Ini berarti saat ini kurang dari 40% 
satelit yang berada di orbit beroperasi 56. 

Satelit sangat penting bagi suatu negara. 
Contohnya bagi Indonesia, satelit dapat bergfungsi 
untuk menyatukan wilayah Indoensia yang relatif  
besar, terdiri dari ribuan pulau dan lautan yang luas. 
Selain itu, satelit juga berfungsi untuk mempersatukan 
keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia, 
memajukan perekonomian, bisnis dan politik, dan 
dapat mengantisipasi bencana di seluruh kawasan 
Indonesia 57. 

Berdasarkan data dari UCS pada bulan Maret 2020 
terdapat 2.666 satelit yang beroperasi. Negara yang 
paling banyak memiliki satelit akit adalah Amerika 
Serikat dengan jumlah satelit aktif sebanyak 1.327 
satelit, di urutan kedua terdapat negara Cina dengan 
jumlah satelit aktif sebanyak 363 satelit, dan di urutan 
ketiga terdapat negara Rusia dengan jumlah satelit aktif 
sebanyak 169 satelit 58. Negara-negara di Asia Tenggara 
seperti Indonesia juga ikut berlomba mengirimkan 

                                                         
56 Aditya Chaturvedi, “Do You Know How Many Satellites Are Currently 
Orbiting around the Earth?,” geospatialworld, 2019, 
https://www.geospatialworld.net/blogs/do-you-know-how-many-
satellites-earth/. 
57 Widodo Slamet, “Pentingnya Satelit Nasional,” Media Dirgantara 8, 
no. 4 (2013): 20–23. 
58 Union of Concerned Scientists, “UCS Satellite Database,” 
https://www.ucsusa.org, 2020, https://www.ucsusa.org/resources/satellite-
database. 
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satelitnya ke luar angkasa. Penelitian ini bertujuan 
untuk melihat perkembangan satelit yang berasal dari 
negara di Asia Tenggara. 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan maetode kualitatif  
untuk mengetahui satelit pertama yang dimiliki oleh 
negara-negara di Asia Tenggara. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Satelit  

Satelit buatan adalah suatu benda buatan manusia 
yang beredar di ruang antariksa dan mengelilingi 
bumi, berfungsi sebagai stasiun radio yang menerima 
dan memancarkan atau memancarkan kembali dan 
atau menerima, memproses dan memancarkan kembali 
sinyal komunikasi radio. Suatu sistem satelit terdiri 
dari satelit, stasiun bumi yang mengoperasikan dan 
mengendalikan satelit dan link diantaranya. Pada 
umumnya satelit memiliki komponen-komponen 
sebagai berikut 

1. Subsistem Struktural atau Bus.  
Bus adalah kerangka logam atau komposit 
dimana elemen lainnya dipasang, Bus biasanya 
dibuat elastis untuk mengatasi tekanan sewaktu 
peluncuran. Untuk membatasi panas matahari 
yang diserap, Bus juga dicat dengan cat reflektif 
sehingga menghasilkan proteksi dari laser. 

2. Sistem Pengatur Suhu.  
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Sistem pengatur suhu berfungsi untuk menjaga 
bagian aktif dari satelit agar cukup dingin 
sehingga dapat bekerja sebagaimana mestinya. 
Komponen satelit aktif seperti komputer dan 
penerima sinyal dapat menghasilkan sejumlah 
besar panas. Pancaran sinar matahari pada 
permukaan satelit juga menghasilkan panas 
meskipun permukaan satelit dapat dibuat sangat 
reflektif untuk mengurangi penyerapan panas. 
Tanpa atmosfer, konduksi dan konveksi tidak 
dapat menghilangkan panas objek seperti halnya 
di bumi. Jadi, satelit harus meradiasi panas untuk 
menghilangkannya.  

3. Sumber Daya Listrik 
Satelit biasanya menggunakan serangkaian sel 
surya (panel surya) yang menghasilkan listrik 
kemudian disimpan pada baterai isi ulang untuk 
menjamin suplai daya saat satelit tidak 
mendapatkan cahaya matahari. Perkembangan 
teknologi baterai menghasilkan  baterai baru 
dengan energi spesifik (energi yang tersimpan per 
massa unit) dan kehandalan yang tinggi. Panel 
surya biasanya dipasang di badan satelit atau 
diatas panel yang datar. 

4. Sistem Kendali Komputer 
Komputer on-board memonitor kondisi subsistem 
satelit, mengendalikan aksinya dan memproses 
data. Satelit bernilai tinggi memasukkan 
perangkat keras anti jamming mutakhir yang 
dioperasikan oleh komputer. Sistem komputer ini 
sensitif terhadap lingkungan elektromagnetiknya 
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dan dapat dimatikan atau dinyalakan ulang  
selama badai matahari. 

5. Sistem Komunikasi 
Sistem komunikasi membentuk link antar satelit 
dan stasiun buminya atau antar satelit dan satelit 
lainnya. Sistem ini secara umum terdiri dari 
penerima sinyal, pengirim sinyal dan satu atau 
lebih antena radio. Salah satu bagian yang paling 
penting dan paling rentan dari suatu sistem satelit 
adalah link radio antara satelit dan stasiun bumi. 
Semua satelit membutuhkan link ke dan dari 
bumi untuk melakukan fungsi Telemetry, Tracking 
and Command (TTnC). Sistem TTnC 
mengoperasikan satelit dan mengevaluasi 
kelayakan sistem satelit lainnya. Sistem TTnC 
menempati bagian kecil dari total bandwidth 
satelit yang ditetapkan.  Sistem komunikasi satelit 
merupakan cara yang efisien untuk 
menghubungkan stasiun komunikasi berjumlah 
banyak dengan cakupan wilayah yang luas. 
Sistem komunikasi satelit terdiri dari dua segmen 
yaitu:  

a. Segmen Pentanahan (terminal, stasiun bumi) 
 Segmen pentanahan berfungsi mengirimkan 

komunikasi pengguna kepada segmen 
antariksa 

 Seluruh terminal satelit di dalam cakupan 
dapat berkomunikasi 

b. Segmen Luar Antariksa (Satelit)  
 Satelit komunikasi merupakan microwave 

repeater di antariksa  
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 Transponder menerima sinyal pada frekuensi 
yang diberikan (uplink), menguatkan dan 
mengirimkan kembali sinyal tersebut pada 
frekuensi yang berkaitan (downlink) 

6. Sistem Kendali Ketinggian 
Sistem kendali ketinggian berfunsi untuk menjaga 
pergerakan satelit pada arah yang benar 
mencakup giroskop, akselerometer, dan sistem 
pemandu. Kendali presisi dibutuhkan untuk 
menjaga antena mengarah dengan benar untuk 
keperluan komunikasi dan sensor mengarah 
dengan benar untuk keperluan pengumpulan 
data. Jika sistem kendali ketinggian tidak 
berfungsi, satelit tidak bisa digunakan. 

7. Subsistem Penggerak 
Sistem penggerak satelit terdiri dari mesin yang 
berfungsi untuk memandu pesawat antariksa 
menuju tempat yang dituju di orbit setelah 
diluncurkan, pendorong-pendorong kecil yang 
digunakan untuk station-keeping dan 
mengendalikan ketinggian dan pendorong yang 
lebih besar untuk manuver lainnya. Satelit masih 
dapat berfungsi walaupun sistem penggerak tidak 
berfungsi karena kerusakan atau kekurangan 
bahan bakar. Meskipun begitu, di orbit yang 
dipenuhi oleh satelit lainnya seperti orbit 
geostasioner, satelit harus bisa mempertahankan 
posisinya dengan sangat akurat. 
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8. Perlengkapan Spesifik Misi 
Selain elemen dasar, satelit juga membawa 
peralatan spesifik misi untuk melakukan tugas 
tertentu sebagai berikut: 
a. Penerima Sinyal, Pengirim Sinyal dan 

Transponder.  
b. Sistem Penginderaan jauh 
c. Sistem Persenjataan 

Stasiun Bumi 

Satelit dimonitor dan dikendalikan dari stasiun 
bumi. Salah satu jenis stasiun bumi adalah stasiun 
kendali yang memonitor kelayakan dan status satelit, 
mengirimkan perintah dan menerima data yang 
dikirimkan satelit. Antena yang digunakan oleh stasiun 
kendali untuk berkomunikasi dengan satelit dapat 
berlokasi sama dengan stasiun bumi. Untuk 
mempertahankan hubungan secara terus menerus 
dengan satelit yang tidak berada di orbit geostasioner, 
stasiun bumi membutuhkan antena atau stasiun 
otonomi di lebih dari satu lokasi. Satelit dapat 
berkomunikasi dengan banyak stasiun bumi pada 
waktu yang bersamaan.  

Stasiun bumi umumnya tidak dilindungi secara 
ketat dari serangan fisik. Penonaktifan stasiun bumi  
dapat menyebabkan dampak gangguan secara 
langsung namun gangguan tersebut dapat dikurangi 
dengan stasiun bumi yang memiliki kapabilitas lebih 
misal pusat kendali pengganti. Komputer di pusat 
kendali rentan terhadap gangguan dan interferensi, 
terutama jika dihubungkan ke internet. Meskipun 
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demikian, komputer command bernilai tinggi memiliki 
keamanan yang tinggi. Selain itu, banyak komputer 
kendali perintah militer terisolasi dari internet. 

Link 

Istilah link mengacu pada jalur yang digunakan 
untuk berkomunikasi dengan satelit, terdiri dari: 

1 Uplink : mengirimkan sinyal dari stasiun bumi ke 
satelit 

2 Downlink : mengirimkan sinyal dari satelit ke 
stasiun bumi 

3 Crosslink : mengirimkan sinyal dari satelit ke 
satelit lainnya. 

4 Telemetry, tracking, and command (TT&C) link : 
bagian  dari uplink dan downlink yang digunakan 
untuk mengendalikan fungsi satelit dan 
memonitor kelayakan satelit.  
Uplink dan downlink rentan terhadap interferensi 

karena kekuatan sinyal radio saat mencapai antena 
penerima sinyal seringkali lemah sehingga sinyal 
gangguannya tidak perlu kuat. Link juga bisa diganggu 
dengan menempatkan sesuatu yang kedap terhadap 
gelombang radio seperti sehelai bahan penghantar di 
jalur antara satelit dan stasiun bumi. 

Layanan Satelit 

Berdasarkan International Telecomunications Union 
(ITU-R) yaitu badan yang bertanggung jawab dalam 
komunikasi radion mendefinisikan beberapa jenis 
layanan satelit yang digunakan di dunia. 
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1 Fixed-Satellite Services (FSS) 
FSS merupakan layanan komunikasi radio antara 
posisi yang ditunjukkan pada permukaan bumi 
saat satu atau lebih satelit digunakan. Stasiun 
yang berlokasi pada posisi yang ditunjukkan pada 
permukaan bumi disebut stasiun bumi FSS. 

 
2 Mobile-Satellite Services (MSS) 

MSS merupakan layanan radio komunikasi radio 
antara stasiun bumi bergerak dan satu atau lebih 
stasiun antariksa atau antara stasiun bumi 
bergerak dengan menggunakan satu atau lebih 
stasiun antariksa. 

 
3 Broadcasting-Satellite Services (BSS) 

BSS merupakan layanan komunikasi radio 
dimana sinyal dikirimkan atau dikirimkan 
kembali oleh stasiun antariksa untuk penerimaan 
langsung masyarakat dengan menggunakan 
antena penerima yang sangat kecil (TVRO). Satelit 
yang digunakan untuk BSS dinamakan satelit 
siaran langsung (Direct Broadcast Satellite) 59. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                         
59 Diah Yuniarti, “Studi Perkembangan Dan Kondisi Satelit Indonesia,” 
Buletin Pos Dan Telekomunikasi 11, no. 2 (2013): 121–36. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Indonesia 

Satelit pertama yang dimiliki oleh Indoneia adalah 
satelit Palapa-A1. Satelit Palapa-A dibangun oleh 
Boeing SatelliteSystems. Program satelit Palapa-A 
dimulai pada Februari 1975 ketika pemerintah 
Indonesia memberikan dua kontrak terpisah kepada 
Boeing untuk pembangunan dua satelit, stasiun kontrol 
induk untuk seluruh sistem, dan sembilan stasiun 
bumi. Penyelesaian stasiun bumi dan pengembangan, 
konstruksi, dan peluncuran satelit pertama terjadi 
dalam 17 bulan, salah satu jadwal produksi tercepat 
yang pernah dilakukan oleh manajemen dan insinyur 
Boeing. Perusahaan lain membangun 30 stasiun bumi 
untuk melengkapi segmen grup dari sistem, yang 
dikendalikan dan dioperasikan oleh PERUMTEL, 
perusahaan telekomunikasi milik pemerintah 60.  

Berat peluncuran satelit itu 1.265 pound; berat di 
orbit adalah 654 pound. Kendaraan peluncuran NASA 
untuk satelit Palapa-A adalah Delta-2914, jenis 
pendorong yang sama yang digunakan untuk 
meluncurkan satelit Anik A dan Westar sebelumnya. 
Palapa, nama yang menandakan persatuan nasional, 
dipilih oleh Presiden Soeharto pada Juli 1975. 

Palapa-A adalah satelit 12-transponder dengan 
kapasitas rata-rata 6000 sirkuit suara atau 12 saluran 
televisi berwarna simultan atau kombinasi keduanya. 
Masa kontrak satelit di orbit adalah tujuh tahun. Satelit 
                                                         
60 Gunter Dirk Krebs, “Palapa A1, A2,” space.skyrocket.de, 2017, 
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/palapa-a.htm. 
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itu setinggi 11 kaki 2 inci (termasuk antena) dan 
diameter 6 kaki 3 inci. Antena berbentuk balok adalah 
parabola 5 kaki transparan tenaga surya.  

 
Tabel 1. Satelit Palapa A1 

Negara Indonesia 
Nama Satelit Palapa A1 
Tanggal 
Peluncuran 

8 Juli 1976 

Tipe Satelit Komunikasi 
Operator PERUMTEL 
Kontraktor Hughes 
Peralatan 12 transponder C-

band  
Konfigurasi HS-333D 
Tenaga 
Penggerak 

FW-5 

Sumber Daya 
Listrik 

Panel surya, 
baterai 

Waktu Operasi 7 Tahun 
Orbit GEO 

 
Thailand 

Satelit pertama yang dimiliki oleh Thailand 
adalah satelit Thaicom 1. Mengingat pertumbuhan 
populasi dan basis bisnis di Thailand, Shinawatra 
Computer and Communications Co. Ltd. (SC&C) 
menandatangani kontrak dengan Hughes Space and 
Communications Company pada Oktober 1991 untuk 
mengembangkan sistem satelit komunikasi khusus 
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pertama di negara itu. Dua satelit, versi ringan dari 
model Hughes HS-376 Hughes yang populer, 
diperintahkan untuk dibangun dan dikirim dalam 24 
dan 28 bulan, masing-masing. Sistem itu dinamai 
"Thaicom" oleh Raja Bhumiphol, untuk melambangkan 
hubungan antara Thailand dan teknologi komunikasi 
modern. Satelit-satelit itu disebut Thaicom 1 dan 
Thaicom 2. 

Berdasarkan bus HS-376 yang andal, setiap satelit 
Thaicom memiliki dua transponder Ku-band (ditambah 
satu cadangan), ditenagai oleh amplifier tabung 
bepergian-gelombang 47 watt. Daya radiasi isotropik 
efektif di Thailand adalah 50 dBW. Pesawat ruang 
angkasa juga membawa 10 transponder C-band 
(ditambah dua suku cadang), yang terhubung ke 
amplifier daya solid state 11 watt. Ini memiliki area 
cakupan yang lebih luas, dari Jepang ke Singapura, dan 
menyediakan 33 hingga 38 dBW. 

Satelit Thaicom HS-376L berbagi beberapa 
karakteristik dengan model HS-376 spin-stable lainnya 
yang dijual kepada pelanggan di seluruh dunia. Panel 
surya silinder luar dan dalam meluncur bersama untuk 
diluncurkan, dan di orbit, panel luar diturunkan dan 
putaran, antena berpolarisasi ganda dinaikkan. Sel 
surya silikon memberikan daya listrik (700 Watt pada 
awal kehidupan untuk Thaicom), dan baterai nikel-
hidrogen memberikan daya selama gerhana. 

Satelit Thaicom memiliki berat sekitar 629 kg, 
dengan bahan bakar stasiun hidrazin, pada awal 
kehidupan di orbit. Karena muatan elektronik yang 
ringan, satelit akan dapat membawa bahan bakar 
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tambahan senilai beberapa tahun. Kontrak Thaicom 
membutuhkan 13,5 tahun layanan, dibandingkan 8 
hingga 10 tahun untuk model HS-376 lainnya dengan 
lebih banyak transponder. 

Thaicom 1 diluncurkan dengan roket Ariane-44L 
H10+ dari Kourou, Guyana Prancis, pada 18 Desember 
1993. Ukuran satelit memungkinkannya untuk berbagi 
kendaraan peluncuran dengan pesawat ruang angkasa 
Hughes lainnya. Thaicom 2 berhasil diluncurkan 7 
Oktober 1994, juga berbagi roket Ariane-44L H10 + 
dengan satelit Hughes lainnya. Dalam peluncuran 
Ariane, pesawat ruang angkasa disuntikkan langsung 
ke orbit transfer geosinkron, sehingga tidak diperlukan 
tahap perigee. Motor tendangan apogee kelas Thiokol 
Star-30 digunakan untuk mengedarkan orbit pesawat 
ruang angkasa di sekitar khatulistiwa. Empat 22.2 
Newton pendorong digunakan untuk pemeliharaan 
stasiun. Satelit dirancang untuk beroperasi antara 78 
derajat dan 120 derajat bujur Timur.  

Thaicom 1 dipindahkan pada Mei-Juni 1997 ke 
posisi orbit 120 derajat BT, dan dinamai Thaicom 1A. 
Thaicom1A dipindahkan ke orbit pekuburan pada 12 
Januari 2010 dan diikuti Thaicom 2 pada 30 Oktober 
2010, keduanya pensiun setelah 16 tahun pelayanan 61. 

 
 
 
 
 

                                                         
61 Gunter Dirk Krebs, “Thaicom 1, 2,” space.skyrocket.de, 2017, 
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/thaicom-1.htm. 
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Tabel 2. Satelit Thaicom 1 
Negara Thailand 
Nama Satelit Thaicom 1 
Tanggal Peluncuran 18 Desember 1993 
Tipe Satelit Komunikasi 
Operator Shinawatra Computer 

and Komunikasis Co. 
Ltd. (SC&C) 

Kontraktor Hughes 
Peralatan 2 (+1) transponder Ku-

band, 10 (+2) 
transponder C-band  

Konfigurasi HS-376L 
Tenaga Penggerak Star-30BP 
Sumber Daya Listrik Panel surya, baterai 
Waktu Operasi 16 Tahun  
Orbit GEO 

 
Malaysia 

Satelit pertama yang dimiliki oleh Malaysia 
adalah satelit MEASAT 1. Binariang Sdn. Bhd. Kuala 
Lumpur mengambil langkah besar ke arah peningkatan 
infrastruktur dan komunikasi regional Malaysia 
dengan menandatangani kontrak dengan Hughes 
Space and Communications International, Inc. (HSCI), 
pada 17 Mei 1994. Perjanjian tersebut menyimpulkan 
lebih dari dua tahun diskusi menyusul sebuah 
memorandum kesepahaman ditandatangani pada 
November 1991, dan mengakhiri kompetisi 
internasional yang dimenangkan HSCI atas tiga 
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pesaing. Kontrak menyerukan pengiriman satu 
pesawat ruang angkasa model Hughes HS-376 dan opsi 
untuk yang kedua, membentuk sistem Satelit Malaysia-
Asia Timur (MEASAT). Binariang menggunakan 
opsinya pada 30 November 1994, dan mengizinkan 
Hughes untuk melanjutkan dengan 376 satelit kedua. 
Sistem MEASAT akan menyediakan layanan direct-to-
user (DTU) pertama di Malaysia, serta layanan 
komunikasi umum di area yang menjangkau dari India 
ke Hawaii dan dari Jepang ke Australia Timur. Di 
antara layanan DTU adalah program televisi dan 
pendidikan yang dipancarkan ke antena rumah 
berukuran kecil (50 cm). Layanan komunikasi regional 
umum termasuk telepon, televisi, transmisi data, dan 
jaringan bisnis. Binariang adalah operator seluler 
pertama di Malaysia yang menawarkan layanan digital 
sepenuhnya. 

Kedua pesawat ruang angkasa MEASAT 
dibangun oleh Hughes Space and Communications 
Company (HSC) di El Segundo, California. Satelit 
pertama diluncurkan dengan roket Ariane-44L H10-3 
pada 12 Januari 1996, dari Kourou, Guyana Prancis. 
Peluncuran satelit kedua adalah 13 November 1996, 
juga menggunakan Ariane-44L H10-3. HSC juga 
memasok peralatan untuk stasiun pengendali satelit di 
Pulau Langkawi Malaysia dan melatih pengendali 
pesawat ruang angkasa Malaysia. 

Model MEASAT HS-376 menampilkan tiga bonus 
kinerja penting dibandingkan dengan versi standar. 
Pertama, masing-masing memberikan daya muatan 40 
persen lebih banyak - lebih dari 1200 Watt - dengan 
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menggunakan sel surya gallium arsenide daripada 
silikon. MEASAT 1 adalah satelit komunikasi komersial 
pertama yang menggunakan sel surya gallium 
arsenide. Kedua, antena HSC yang ringan dan 
berbentuk gain tinggi memulai debutnya HS-376 di 
MEASAT. Permukaan ganda antena yang berkontur 
khusus dan bukaan tunggal menghilangkan kebutuhan 
akan feedhorn ganda. Ketiga, MEASAT menggunakan 
sistem propulsi bipropellant alih-alih monopropellant 
untuk efisiensi penempatan dan kontrol sikap yang 
lebih baik. MEASAT 1 dikontrak untuk beroperasi 
selama 12 tahun. 

MEASAT 1 memiliki lima transponder Ku-band 
berdaya tinggi, ditambah satu cadangan, untuk layanan 
DTU. Ini menggunakan amplifier gelombang bepergian 
112 watt. Selain itu, 12 transponder C-band melakukan 
layanan regional, ditenagai oleh amplifier solid-state 12 
watt, dengan tambahan tiga transponder cadangan. 
MEASAT 1 dipindahkan ke 46 ° E dan berganti nama 
menjadi Africasat 1 pada Januari 2008 62. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                         
62 Gunter Dirk Krebs, “MEASAT 1, 2 / Africasat 1, 2,” 
space.skyrocket.de, 2018, https://space.skyrocket.de/doc_sdat/measat-
1.htm. 
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Tabel 3. Satelit MEASAT 1 
Negara Malaysia 
Nama Satelit MEASAT 1 
Tanggal 
Peluncuran 

12 Januari 1996 

Tipe Satelit Komunikasi 
Operator Binariang Sdn. Bhd. 

→ MEASAT Satellite 
Systems Sdn. Bhd. 

Kontraktor Hughes 
Peralatan 5 (+1) transponder 

Ku-band, 12 
transponder C-band  

Konfigurasi HS-376 
Tenaga Penggerak Star-30 
Sumber Daya 
Listrik 

Panel surya, baterai 

Waktu Operasi 12 tahun 
Orbit GEO 

 
Filipina 

Satelit pertama yang dimiliki oleh Filipina adalah 
satelit Agila 2. Agila 2 dikirim pada orbit pada tahun 
1997. satelit ini adalah satelit telekomunikasi yang 
paling kuat dalam layanan di wilayah Asia-Pasifik. 
Satelit baru adalah contoh utama dominasi SS / L di 
pasar satelit siaran domestik dan internasional yang 
baru muncul. 
Satelit ini dirancang, dibangun, dan diluncurkan oleh 
SS / L untuk Mabuhay Philippines Satellite 
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Corporation, Agila 2 memberikan layanan siaran 
televisi, telepon, dan data ke area yang mencakup Asia 
Tenggara, dari Filipina hingga Hawaii, ke India, 
Pakistan, dan Bangladesh, dan ke Vietnam dan Cina. 

Satelit Agila 2 mentransmisikan lebih dari 190 
saluran pemrograman digital dengan kesetiaan tinggi 
kepada perusahaan kabel dan antena satelit rumah, 
bersama dengan kemampuan untuk menangani lebih 
dari 50.000 percakapan telepon dua arah secara 
bersamaan. 

Agila 2 menampilkan jumlah transponder aktif 
terbesar dari satelit mana pun di wilayah ini. Ini berisi 
30 transponder C-band pada 27 Watt dan 24 
transponder Ku-band pada 110 watt, dapat 
dikombinasikan dengan 12 transponder daya 220 watt. 
Total daya dc di End of Life (EOL) lebih dari 8200 Watt. 
Kombinasi ini memberikan rasio kekuatan-ke-massa 5-
ke-1, menjadikan Mabuhay salah satu satelit paling 
efisien di industri. 

Sebagai bagian dari kontrak, SS / L mengadakan 
kendaraan peluncur, membangun stasiun pengendali 
satelit di Subic Bay di Filipina, dan melatih personil 
Agila 2 yang mengoperasikan satelit. Pesawat ruang 
angkasa diluncurkan pada CZ-3B. 

Setelah negosiasi dengan ProtoStar untuk 
mengambil alih satelit saat ProtoStar-3 tidak berakhir, 
satelit tersebut diakuisisi oleh Asia Broadcast Satellite 
dan berganti nama menjadi Agila 2 / ABS 5 pada akhir 
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2009. Pada akhir 2011, posisinya direposisi menjadi 3 ° 
Barat dan berganti nama menjadi ABS 3 63. 
 

Tabel 4. Satelit Agila 2 
Negara Filipina 
Nama Satelit Agila 2 
Tanggal 
Peluncuran 

19 Agustus 1997 

Tipe Satelit Komunikasi 
Operator Mabuhay 
Kontraktor Space 

Systems/Loral 
(SS/L) 

Peralatan 30 transponder C-
band, 24 transponer 
Ku-band  

Konfigurasi SSL-1300 
Tenaga Penggerak R-4D-11 
Sumber Daya 
Listrik 

Panel surya, baterai 

Waktu Operasi 12 tahun 
Orbit GEO 

 
Singapura  

Dimiliki bersama oleh Singapore Telecom 
(SingTel) dan Chunghwa Telecom dari Taiwan, sistem 
satelit ST 1 menyediakan layanan telekomunikasi dan 
siaran langsung ke sebagian besar Asia, hingga 16 
                                                         
63 Gunter Dirk Krebs, “Agila 2 / ABS 5,” space.skyrocket.de, 2018, 
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/agila-2.htm. 
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transponder Ku-band daya tinggi di India, tenggara 
Asia dan Taiwan, dan 14 transponder C-band untuk 
liputan dari India barat dan Pakistan ke Kalimantan, 
Filipina, dan Cina tenggara. Satelit ST 1 diluncurkan 
pada Agustus 1998. Dua stasiun kendali darat terletak 
di Seletar (Singapura) dan Taipei (Taiwan). 

ST-1 membawa enam belas transponder Ku-band 
daya tinggi dan empat belas transponder C-band daya 
sedang. Dengan berat lebih dari 3.000 kg saat 
diluncurkan, ST-1 menghasilkan lebih dari 6.500 Watt 
daya listrik. Sinar cakupan C-band satelit yang luas 
membentang dari Timur Tengah ke Jepang, termasuk 
semua Asia Tenggara. 

ST-1 juga memiliki dua balok spot Ku-band: balok 
"K1" yang membentang dari Taiwan ke Singapura dan 
dari Indonesia ke Malaysia dan balok "K2" yang 
berpusat di atas anak benua India. Satelit ST-1 saat ini 
memberikan telepon, penyiaran DTH digital, VSAT dan 
layanan bisnis lainnya di seluruh wilayah. 

Astrium menyediakan sistem satelit lengkap 
untuk SingTel dan Chunghwa Telecom - pembuatan 
dan pengiriman dalam orbit satelit, yang didasarkan 
pada versi Eurostar-2000 + dari seri Eurostar 
perusahaan, muatan, stasiun darat dan paket pelatihan 
dan dukungan yang komprehensif 64. 

 
 
 
 

                                                         
64 Gunter Dirk Krebs, “ST 1,” space.skyrocket.de, 2017, 
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/st-1.htm. 
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Tabel 5. Satelit ST 1 
Negara Singapura 
Nama Satelit ST 1 
Tanggal Peluncuran 25 Agustus 1998 
Tipe Satelit Komunikasi 
Operator Singapore Telecom 

(SingTel), Chunghwa 
Telecom 

Kontraktor Astrium 
Peralatan 16 transponder Ku-

band, 14 transponder 
C-band  

Konfigurasi Eurostar-2000+ 
Tenaga Penggerak  
Sumber Daya 
Listrik 

Panel surya, baterai 

Waktu Operasi 12 Tahun 
Orbit GEO 
 
Laos 

Laos menandatangani Maret 2010 kontrak dengan 
China Great Wall Industry Corporation (CGWIC) 
untuk pengiriman orbit satelit komunikasi LaoSat 
1.Satelit ini dioperasikan oleh Lao Satellite Joint 
Venture Co, sebuah kolaborasi antara China APMT Co. 
dan Otoritas Nasional Laos untuk Sains dan Teknologi. 
Satelit berbasis DFH-4S Bus memiliki 14 transponder C-
band dan 8 Ku-band dan memiliki masa kerja 15 tahun. 
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Diluncurkan pada 2015 pada booster CZ-3B / G2 dan 
ditempatkan di 128,5 ° BT 65. 
 

Tabel 6. Satelit LaoSat 1 
Negara Laos 
Nama Satelit LaoSat 1 
Tanggal Peluncuran 20 November 2015 
Tipe Satelit Komunikasi 
Operator Lao Satellite Joint 

Venture Co. 
Kontraktor CAST 
Peralatan 8 transponder Ku-

band, 14 transponder 
C-band  

Konfigurasi DFH-4S Bus 
Tenaga Penggerak  
Sumber Daya Listrik Panel surya, baterai 
Waktu Operasi 15 Tahun 
Orbit GEO 

 
Vietnam 

Lockheed Martin pada Mei 2006 mendapat 
kontrak dari Vietnam Posts and Telecommunications 
Group (VNPT) Vietnam untuk menyediakan sistem 
satelit telekomunikasi turnkey dengan operasi yang 
dijadwalkan akan dimulai pada kuartal kedua 2008. 
Ketentuan keuangan tidak diungkapkan. 

                                                         
65 Gunter Dirk Krebs, “LaoSat 1,” space.skyrocket.de, 2017, 
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/laosat-1.htm. 
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Ditunjuk sebagai VINASAT-1, sistem satelit akan 
didasarkan pada platform pesawat ruang angkasa 
A2100A pemenang penghargaan Lockheed Martin dan 
mewakili sistem satelit pertama yang pernah dibeli oleh 
negara Vietnam. VINASAT-1, satelit hybrid C- / Ku-
band yang dirancang untuk masa pakai minimum 15 
tahun, akan berlokasi di slot orbital 132 derajat timur. 

Menurut ketentuan kontrak pengiriman-dalam-
orbit yang ditandatangani pada 12 Mei 2006 di Hanoi, 
Lockheed Martin Commercial Space Systems (LMCSS) 
akan mengelola proyek secara keseluruhan, mulai dari 
desain dan pembuatan satelit hingga meluncurkan 
pengaturan pengadaan, diikuti oleh proyek akhir yang 
ekstensif. pengujian orbit sebelum penerimaan 
pelanggan. 

Sistem satelit diharapkan dapat meningkatkan 
telekomunikasi di Vietnam dengan mentransmisikan 
komunikasi radio, televisi, dan telepon ke seluruh 
pelosok negara. VINASAT-1 juga akan meningkatkan 
infrastruktur jaringan komunikasi negara dengan 
menghilangkan ketergantungan pada jaringan darat 
dan memungkinkan 100% komunitas pedesaan dan 
dusun-dusun Vietnam dilengkapi dengan telepon dan 
televisi 66. 
 
 
 
 
 
                                                         
66 Gunter Dirk Krebs, “VINASAT 1,” space.skyrocket.de, 2019, 
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/vinasat-1.htm. 
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Tabel 7. Satelit VINASAT 1 
 

Negara Vietnam 
Nama Satelit VINASAT 1 
Tanggal Peluncuran 18 April 2008 
Tipe Satelit Komunikasi 
Operator Vietnam Posts and 

TeleKomunikasis 
Group (VNPT) of 
Vietnam 

Kontraktor Lockheed Martin 
Peralatan 8 transponder C-band, 

12 transponder Ku-
band 

Konfigurasi A2100A 
Tenaga Penggerak LEROS-1c 
Sumber Daya Listrik Panel surya, baterai 
Waktu Operasi 15 Tahun 
Orbit GEO 
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KESIMPULAN 

Negara-negara di Asia Tenggara juga turut andil 
dalam mengirimkan satelit ke luar angkasa guna 
memudahkan komunikasi di negaranya masing-
masing. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya 
merupakan negara berkembang. Negara Indonesia 
merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang 
memiliki satelit yaitu satelit Palapa A1 yang 
diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976. dan kemudian 
selanjutnya diikuti negara Asia Tenggara lainnya. 
Diantara 11 negara di Asia Tenggara, baru 7 negara 
yang memiliki satelit sendiri yaitu Indonesia, Thailand, 
Malaysia, Filipina, Singapura, Laos, dan Vietnam.  
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CHAPTER 9  

Respons Masyarakat Kota Medan 
Terhadap Evaluasi Awal Waktu Shalat 
Subuh Dengan Alat Sky Quality Meter 

(SQM) 
 

Marataon Ritonga 
Email: marataonritonga27@gmail.com 

Abstrak 
Terjadi perbedaan dalam menentukan awal waktu shalat subuh 
dikarenakan pemahaman dan penafsiran yang berbeda terkait 
dengan kemunculan fajar shadiq dan sudut Matahari. Kemunculan 
fajar shadiq untuk menentukan awal waktu shalat subuh dapat 
diketahui dengan alat Sky Quality Meter (sqm). Hasil penelitian 
dari berbagai pakar ilmu falak/astronomi yang ada di Indonesia 
tidak mendapatkan nilai ketinggian Matahari di bawah ufuk pada 
ketinggian yang dipakai saat ini yaitu -20 derajat. Masyarakat kota 
Medan  menerima hasil penelitian terkini tentunya dengan adanya 
perintah dari pihak berwenang dalam hal ini Kementerian Agama 
Republik Indonesia dan supaya  disosialisasikan kepada 
masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan ditengah-tengah 
masyarakat. 

Kata Kunci: Waktu Subuh, Respons Masyarakat, SQM. 
Abstract 

The difference to determine the beginning of the dawn prayer time is due to 
different understanding and interpretation related to the appearance of the shadiq 
fajr and sun's angle. The appearance of Shadiq fajr to determine the beginning of 
the dawn prayer could be known by the Sky Quality Meter (sqm). The research 
from falak expert and astronom in Indonesia did not find the value of the height of 
the Sun below the horizon at the altitude used today which is -20 degrees. The  
citizen of Medan accepting the latest research results with authority in this case the 
Ministry of Religion of the Republic of Indonesia and need to be socialized to the 
public so there are no upheaval occurs in the community. 

Keywords: Dawn Time, Community Response, SQM 
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PENDAHULUAN 
 

enentuan masuknya  waktu shalat khususnya 
waktu shalat subuh adalah hal yang wajib 
diketahui bagi seluruh umat Islam. Karena bagi 

umat Islam shalat merupakan salahsatu sarana 
komunikasi kepada Allah dalam sehari semalam. 
Dalam melaksanakan ibadah shalat, umat Islam terikat 
oleh waktu-waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana 
firman Allah Q.S an-Nisaa’ (4) : 103. “Sesungguhnya 
shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya 
atas orang-orang yang beriman”. 

Penentuan awal waktu shalat dapat diketahui 
dengan posisi atau pergerakan Matahari. Posisi dan 
pergerakan Matahari itu juga yang menyebabkan 
adanya perbedaan dalam menentukan masuknya awal 
waktu shalat. Waktu shalat subuh dinyatakan masuk 
ketika  cahaya putih yang nampak dan yang menyebar 
di ufuk timur yang muncul sesaat setelah fajar kazib.67 
Dan waktu shalat subuh akan berakhir ketika Matahari 
sudah terbit.68 

Sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2):187 
“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang 
putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian 
sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam”. 

                                                         
67 Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Fajar & Syafaq Dalam 

Kesarjanaan Astronom Muslim dan Ulama Nusantara, (Yogyakarta, 
Lkis, 2018), h. 2. 

68 Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Pedoman 
Hisab Muhammadiyah, (Yogyakarta Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, 
2009), h. 54. 
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Terjadi perbedaan dalam menentukan awal waktu 
shalat subuh dikarenakan pemahaman dan penafsiran 
yang berbeda terkait dengan fajar shadiq dan sudut 
Matahari.69 Di Indonesia dalam menetapkan masuknya 
awal waktu shalat subuh menganut kriteria kedalaman 
Matahari yaitu  -20 derajat. Waktu shalat subuh dengan 
ketinggian -20 derajat dari dahulu sampai sekarang ini 
sudah dianggap sesuai dengan syariat dan hasil 
penelitian. Walaupun sampai sekarang ini para pakar 
ilmu falak/astronomi belum menemukan data-data 
ataupun bukti saintifik yang menunjukkan bahwa 
masuknya waktu shalat subuh itu pada ketinggian 
Matahari dibawah ufuk -20 derajat.70  

Waktu shalat subuh di Indonesia sebagaimana 
yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama 
Republik Indonesia ketinggian Matahari untuk waktu 
shalat subuh yaitu -20 derajat dibawah ufuk dan hal 
tersebut sudah dianggap sesuai dengan dalil syar’i dan 
astronomis.71   

Waktu shalat subuh pada awalnya mulai mencuat 
dan dipermasalahkan ketika salah satu majalah di 
Indonesia yaitu majalah Qiblati mempermasalahkan 
terkait dengan waktu shalat subuh yang dinilai terlalu 
pagi sekitar 24 menit dari jadwal yang dipakai pada 

                                                         
69  Agus Hasan Bashori dkk, Waktu Shubuh Secara Syar’i 

Astrononi, dan Empiris, (Malang, Ybm, 2016), h. 9. 
70  Tono Saksono, Evaluasi Awal Waktu Subuh & Isya Perspektif 

Sains, Teknologi dan Syariah, (Jakarta, Uhamka Press & Lpp Aika 
Uhamka, 2017), h. 27. 

71 Kementerian Agama RI, Buku Saku Hisab Rukyat, (Jakarta: 
Sub Direktorat Pembinaan dan Hisan Rukyat Direktorat Urusan Agama 
Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam), 2013, h. 83. 
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saat itu. Dengan menganggap permasalah ini serius tim 
majalah Qiblati juga memuat berita seputar waktu 
shalat subuh yang terlalu cepat sampai dengan 3 
edisi.72 Dan pada tahun 2017 waktu shalat subuh 
kembali mencuat kepermukaan setelah ketua 
Himpunan Ilmuwan Muhammadiyah memaparkan 
hasil penelitiannya yang ditulis kedalam buku berjudul 
“Evaluasi Awal Waktu Subuh & Isya” yang 
mendapatkan ketingggian Matahari pada saat 
kemunculan fajar shadiq pada ketingggian antara -14.8 
derajat-12.0 derajat dibawah ufuk.73 

Dalam rangka memberikan ketenangan kepada 
masyrakat di Indonesia khususnya umat Islam dalam 
menjalankan ibadah shalat subuh, para pakar ilmu 
falak ataupun astronomi mengadakan banyak 
penelitian diberbagai lokasi dengan berbagai jenis alat 
dan salah satunya dengan alat pengukur kecerlangan 
langit Sky Quality Meter. SQM adalah alat untuk 
mengukur kecerahan langit dengan cepat dan akurat.74 
SQM juga dapat digunakan untuk mengukur 
pencahayaan dari langit malam dengan ukuran saku 
dan harga yang terjangkau. Alat ini memungkinkan 
bagi masyarakat umum untuk mengukur kualitas 
langit malam kapanpun dan dimanapun.75 SQM 

                                                         
72 Laksmiyanti Annake Harijadi Noor, Uji Akurasi Hisab Awal 

Waktu Shalat Shubuh Dengan SQM, Skripsi, 2016, h. 2. 
73  Tono Saksono, Op.Cit.,28 
74 Dhani Herdiwijaya, Pengukuran Kecerahan Langit Malam 

Arah Zenith untuk Penentuan Awal Waktu Fajar, Prosiding SKF, 2016, 
h.97. 

75  Cinzano, Night Sky Photometry with Sky Quality Meter, ISTIL 
International Report, 1.4,  

www.unihedron.com/project/darksky.     2005, h.3 
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dipergunakan untuk menghasilkan kecerlangan langit 
dan dalam meneliti awal waktu shalat subuh dapat 
dipergunakan untuk mendeteksi kemunculan fajar 
shadiq, karena dengan kemunculan fajar shadiq 
tersebut maka akan diketahui masuknya awal waktu 
shalat subuh.  

Pengukuran Kecerahan langit dilakukan 
menggunakan fotometer yang disebutkan di atas yaitu 
Unihedron Sky Quality Meter (SQM). Inilah yang 
membuat SQM dapat digunakan dengan mudah oleh 
masyarakat umum untuk mendapatkan nilai indeks 
kecerahan langit malam. Fotometer ini memiliki lensa 
dengan penapis CM500 HOYA, dengan rentang 
spectral antara 300-720 nm (puncak 500 nm). Dengan 
demikian respons detector SQM sama dengan 
sensitivitas spectral visual mata manusia. Hasil dari 
perangkat ini adalah nilai dalam besaran kecerahan 
langit (Magnitudo per detik busur persegi - mpdbp 
atau mpsas), dimana nilai yang tinggi mencerminkan 
langit semakin gelap. 

Melihat tingkat pemahaman keagamaan 
masyarakat di kota Medan yang cukup tinggi, apalagi 
dalam hal ini yang terkait dengan untuk mengetahuai 
masuknya waktu shalat, khususnya waktu shalat 
subuh, perlu diketahui respons masyarakat yang 
sebenarnya terhadap evaluasi awal waktu shalat subuh 
dengan alat SQM, dibutuhkan penelitian yang lebih 
intensif dan mendalam. Inilah yang melatarbelakangi 
peneliti untuk lanjut melakukan penelitian terkait 
“Respons Masyarakat Kota Medan Terhadap Evaluasi 
Awal Waktu Shalat Subuh Dengan Alat SQM”. 
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Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
Bagaimana Respons Masyarakat Kota Medan Terhadap 
Evaluasi Awal  Waktu Shalat Subuh Menggunakan 
Alat Sky Quality Meter? 

Untuk Mengetahui Respons Masyarakat Kota 
Medan Terhadap Evaluasi Awal  Waktu Shalat Subuh 
Menggunakan Alat Sky Quality Meter. 

Adapun penelitian ini diharapkan banyak 
memberikan manfaat: 
1. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat 

terkait waktu shalat subuh 
2. Untuk menambah pengetahuan, konsep dan teori 

tentang respons masyarakat terkait dengan 
penelitian waktu shalat subuh 

 
METODE PENELITIAN 

 
Metodologi penelitian merupakan cara 

melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran 
secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. 
Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk 
mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis 
sampai menyusun laporannya.76 

Metode merupakan suatu cara yang tepat untuk 
melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan dengan alat 
dan tekhnik tertentu. Metode penelitian adalah cara 
atau setrategi menyeluruh untuk menemukan atau 
memperoleh data yang diinginkan, metode penelitian 
merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk 

                                                         
76  Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, 

(Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2015), h.1. 
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mendapatkan data dengan tujuan tertentu.77 Penelitian 
ini dilakukan di Kota Medan dengan ruang lingkup 
untuk mengetahui respons masyarakat terhadap 
evaluasi waktu shalat subuh di kota Medan.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi studi kepustakaan dan lapangan 
(observasi dan wawancara) 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalil Al-Quran dan Hadis 

Secara spesifik waktu shalat subuh dijelaskan 
dalam nas Al-Quran dan Hadis 
 
1. QS. Al-Baqarah ayat 187 

ْجرِ يَتَبَيََّن لَُكُم اْلَخْيُط اْْلَْبيَُض ِمَن اْلَخْيِط اْْلَْسَوِد ِمَن اْلفَ  َوُكلُوا َواْشَربُوا َحتَّى    
 
“Dan makanlah kalian dan minumlah hingga tampak bagi 
kalian benang putih dari benang hitam, dari sinar fajar” 
 
  
2. QS. Hud ayat 114 

اَلةَ َطَرفَيِ النََّهاِر  ي ِئَاِت ذَ  َوأَقِِم الصَّ ِلَك َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيِل ِإنَّ اْلَحَسنَاِت يُْذِهْبَن السَّ
 ِذْكَرى  ِللذَّاِكِرينَ 
 
“Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang (pagi dan 
petang) dan pada bagian permulaan malam”.  
 
 
 
                                                         

77  Mahi M Hikmat, Metode Penelitian, (Yogyakarta, Graha 
Ilmu, 2011), h.30. 
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3. QS. Al-Isra ayat 78 
ََلةَ ِلدُلُوِك الشَّ   ْمِس ِإلَٰى َغَسِق اللَّْيِل َوقُْرآَن اْلفَْجِر إِنَّ قُْرآَن اْلفَْجِر َكاَن أَقِِم الصَّ

 َمْشُهودًا
“Dan dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir 
sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. 
Sesungguhnya shalat subuh disaksikan oleh (malaikat)”. 
Sebagaimana Rasulullah bersabda (yang diriwayatkan 
Ibn Khuzaimah) 
 
ا الثَّانِي  اَلةَ , َوأَمَّ عَاَم , َواَل يُِحلُّ الصَّ ُم الطَّ ُل فَِإنَّهُ اَل يَُحر ِ ا اْْلَوَّ اْلفَْجُر فَْجَراِن: فَأَمَّ

اَلةَ )رواه ابن عَاَم , َويُِحلُّ الصَّ ُم الطَّ  )خزيمة فَِإنَّهُ يَُحر ِ
“Fajar itu ada dua: Yang pertama, tidak diharamkan 
(padanya) makan dan tidak dihalalkan shalat, adapun yang 
kedua, diharamkan padanya makan (sahur) dan dihalalkan 
shalat (Shubuh)”. 
 

Terkait dengan ayat di atas, seorang sahabat 
bertanya kepada Rasulullah terkait dengan penafsiran 
benang putih dan benang hitam. Sahabat yang 
menafsirkan benang putih dan benang hitam secara 
tekstual sehingga sahabat tersebut mempraktikkan 
dengan cara menaruh benang hitam dan benang putih 
dibawah bantalnya, kemudian mengamatinya 
sepanjang malam sampai menjelang sahur. Dan pada 
saat bertemu Rasulullah sahabat tersebut menjelaskan 
kepada Rasulullah apa yang dipraktikkannya pada saat 
malam hari. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa 
yang dimaksud dari benang hitam ialah gelapnya 
malam, sedangkan benang putih merupakan terangnya 
siang.  Dalam penjelasan hadis tersebut fajar dapat dibagi 
menjadi dua: yaitu fajar shhadiq dan fajar kadzib. 
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Fajar Shadiq 

Fajar shadiq adalah cahaya putih yang nampak 
dan menyebar di ufuk timur yang muncul beberapa 
saat setelah fajar kadzib. Lebih lanjut lagi fajar shadiq 
merupakan fenomena penampakan cahaya Matahari 
beberapa sebelum terbit karena dipantulkan oleh 
partikel-partikel angkasa dilatar langit ufuk timur.78 
Pada saat kemunculan fajar ini, umat Muslim sudah 
diperbolehkan untuk melaksanakan shalat subuh, akan 
tetapi dilarang untuk makan sahur bagi yang hendak 
berpuasa. 

Fajar Kadzib  

Fajar Kadzib adalah berupa cahaya yang terlihat 
dicakrawala timur yang membentuk kolom yang 
menjulang ke atas dan sering disebut dengan cahaya 
zodiak.79 Lebih lanjut lagi fajar kadzib muncul 
menjulang kelangit seperti ekor  serigala yang 
menjulang ke atas.80 Kemunculan fajar ini hanya 
sementara dan akan menghilang kembali. Pada saat 
kemunculan fajar ini umat Muslim diperbolehkan 
melaksanakan makan sahur (bagi yang hendak 
melaksanakan puasa), namun dilarang untuk 
melaksanakan ibadah shalat subuh. 

Para ulama ahli hisab dan rukyat telah 
merumuskan ketinggian Matahari dibawah ufuk, 
berdasarkan pengamatan terdahulu ditetapkan berkisar 

                                                         
78 Ahmad Musonnif, Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu 

Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan, 
(Yogyakarta, Teras, 2011), h. 71. 

79  Tono Saksono, Op.Cit. h., 6 
80 Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Op.Cit.,3 
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mulai -18 derajat s.d. -20 derajat dibawah ufuk. 
Penentuan kriteria tersebut merupakan hasil sebuah 
ijtihadiyah dikalangan para ulama, dengan adanya 
perbedaan dalam berijtihad dianggap biasa saja. 
Sebagaimana dalam Qawa’id Fiqhiyyah disebutkan 
 االجتهاد ال ينقض باالجتهاد  

“ijtihad  tidak dibatalkan oleh ijtihad lainnya”81. 
Di Indonesia, dari dahulu sampai sekarang ini 

kriteria yang dipakai untuk awal waktu shalat subuh 
yaitu ketinggian Matahari dibawah ufuk -20 derajat, 
dan ini sudah dianggap sesuai dengan syariah dan 
hasil penelitian yang kuat. Kriteria inilah yang saat ini 
dipakai oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian 
Agama RI untuk dipakai dalam melaksanakan shalat 
subuh di Indonesia.  

Berikut ini beberapa perbedaan Ketinggian 
Matahari pada waktu subuh di beberapa negara antar 
lain.82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
81 Nash Farid Muhammad Washil, Qawa’id Fiqhiyyah, (Jakarta, 

Amzah,2013), h. 22. 
82 Susiknan Azhari, Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah dan Sains 

Modern, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2007), h. 68 
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Tabel 1.1. Perbedaan waktu subuh dibeberapa negara 

Organisasi 
Jarak Zenit 
Matahari(Subuh) 

Negara 

University of 
Islamic 
Science, 
Karachi 

-18 derajat 

Pakistan, 
Bangladesh, 
India, 
Afghanistan, dan 
sebagian Eropa 

Islamic Society 
ofNorth 
America 
(ISNA) 

-15 derajat 

Canada, sebagian 
Amerika 

Muslim Word 
League 

-18 derajat 

Eropa, Timur 
Jauh, dan 
sebagian Amerika 
Serikat 

Umm al-Qura 
University 

-18.5 derajat 
Semenanjung 
Arabia 

Egyptian 
General 
Authority of 
survey 

-19.5 derajat 

Afrika, Syria, 
Irak, Lebanon, 
Malaysia 

Syekh Taher 
Jalaluddin 

-20 derajat 
Indonesia 

 
Dari uraian tabel di atas menunjukkan bahwa 

waktu subuh di beberapa negara di dunia, hanya di 
Indonesia yang memakai kedalaman Matahari di 
bawah ufuk -20 derajat untuk waktu subuh. 
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Berikut ini perbedaan ketinggian Matahari di 
Indonesia.83 

 
Tabel 1.2. Ketinggian Matahari Yang Dipakai Di 
Indonesia Dalam Melaksanakan Shalat Subuh 

No Ahli Falak Posisi Matahari 
1 Saadoe’ddin Djambek -20 derajat 
2 KH. Zubair Umar al-Jailani -18 derajat 

3 
Muhammad Ma’shum bin 
Ali 

-19 derajat 

4 Abdur Rachim -20 derajat 
5 Noor Ahmad SS -19 derajat 
6 T. Djamaluddin -18 derajat 
7 Muhyidin Khazin -20 derajat 

 
Di Indonesia sendiri ketinggian Matahari untuk 

waktu subuh tidak semuanya menggunakan ketinggian 
dibawah ufuk -20 derajat sebagaimana tertera pada 
tabel di atas.  

Untuk mengukur tingkat kecerahan langit saat 
malam dapat menggunakan fotometer seperti Sky 
Quality Meter (SQM). SQM juga dapat digunakan untuk 
mengetahui polusi cahaya suatu tempat. SQM adalah 
alat yang digunakan untuk mengukur pencahayaan 
dari langit malam dengan ukuran saku. Alat ini 
memungkinkan bagi masyarakat umum untuk 
mengukur kualitas langit malam kapanpun dan 
dimanapun.  

                                                         
83  Nihayaturrahmah, Syafak & Fajar Verifikasi dengan Aplikasi 

Fotometri Tinjauan Syar’i dan Astronomi, (Yogyakarta, Lrab, 2012), h. 
48-49. 
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Respon spektral SQM berada dalam rentang yang 
cukup lebar, yaitu rentang visual 400 – 650 nm untuk 
transmisi 0,5 dengan puncak sekitar 540 nm. Oleh 
karena itu maka   rentang spektral SQM sesuai dengan 
sensitivitas spektral mata manusia. Dimensi fisik yang 
ringan dan kemudahan akuisisi data resolusi waktu 
tinggi membuka peluang pemanfaatan SQM lebih luas 
dengan mobilitas tinggi untuk menentukan waktu salat 
Subuh.84 

Berbagai faktor dapat menyebabkan kecerahan 
langit malam berubah-ubah. Pengambilan banyak data 
akan sangat berguna dalam mengesampingkan 
kejadian sesaat selama proses pengambilan data. SQM 
mengumpulkan cahaya sedikitnya dalam satu detik, 
dan hasil yang diperoleh didasarkan pada cahaya yang 
terakumulasi selama waktu tersebut. Faktor yang 
mempengaruhi SQM dalam pengumpulan cahaya 
adalah polusi cahaya buatan manusia (lampu jalan, 
gedung perkantoran, dll), cahaya Bulan, aurora, airglow, 
cahaya galaksi Bima Sakti, kelembaban, erupsi merapi, 
dan cahaya zodiak. 

Pada saat ini pengamatan fajar shadiq telah 
dilakukan oleh banyak berbagai pihak khususnya para 
peneliti di Indonesia seperti : Observatorium Ilmu 
Falak UMSU, ISRN UHAMKA, Universitas Ahmad 
Dahlan, Imah Noong Observatory, Herdiwijaya 
(Observatorium Bosscha), AR Sugeng Riyadi (Pondok 
Pesantren As-Salam Solo), dan para penggiat ilmu 

                                                         
84  Herdiwijaya, Pengukuran Kecerlangan Langit Arah di 

Bandung dan Cimahi dengan Menggunakan Sky Quality Meter, Prosiding 
, 2011, h. 6 
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falak/astronomi lainnya. kesemuanya itu 
menggunakan alat Sky Quality Meter. Dari hasil 
pengamatan yang dilakukan oleh berbagai pihak di 
atas tidak ada satupun penelitian yang mendapatkan 
ketinggian Matahari saat kemunculan fajar shadiq 
dengan ketinggian -20 derajat di bawah ufuk. Dari 
sekian banyak penelitian yang dilakukan di Indonesia 
memang benar adanya bahwa waktu shalat subuh yang 
selama ini dipakai khsusnya di Indonesia terlalu cepat. 
 

Tabel 1.3. Data hasil penelitian dari 
berbagaiobservatorium di Indonesia yang di olah 

oleh tim OIF UMSU menggunakan Moving Average.85 
 

No Nama Lembaga 
Hasil 
Penelitian 

1 
Observatorium Ilmu Falak 
UMSU (Pantai Romantis, 
Serdang Bedagai, Barus) 

-16.48 derajat 

2 
Observatorium Ilmu Falak 
UMSU (Kota Medan) 

-11.83 derajat 

3 ISRN UHAMKA -11.88 derajat 
4 Observatorium UAD -12.81 derajat 

 
Penelitian terkini (tabel di atas) menunjukkan 

bahwa kemunculan fajar shadik tidak didapatkan 
ketinggian Matahari pada ketinggian -20 derajat 

                                                         
85  Tim OIF UMSU, hasil penelitian tim OIF, UHAMKA, 

Observatorium UAD, yang diolah oleh tim OIF menggunakan metode 
Moving Average 
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dibawah ufuk. Semua data di atas dalam pengambilan 
data-datanya menggunakan alat Sky Quality Meter.  

Respons atau tanggapan adalah kesan-kesan yang 
dialami jika perangsang sudah tidak ada. Jika proses 
pengamatan sudah terhenti, dan hanya tinggal kesan-
kesan saja, peristiwa demikian itu disebut dengan 
tanggapan. Tanggapan adalah gambaran ingatan dari 
pengamatan. Dalam hal ini untuk mengetahui 
bagaimana respons masyarakat dapat dilihat melalui 
persepsi, dan sikap. Respons pada prosesnya didahului 
oleh sikap seseorang, karena sikap memperlihatkan 
kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk 
bertingkah laku ketika ia menghadapi rangsangan 
tertentu. Respons juga diartikan sebagai suatu tingkah 
laku atau sikap yang berwujud baik sebelum 
pemahaman yang mendetail, penialain, pengaruh, atau 
penolakan, suka atau tidak serta pemanfaatan pada 
suatu fenomena tertentu. Melihat seseorang atau 
sekelompok orang terhadap sesuatu. Maka, akan 
diketahui bagaimana respons mereka terhadap kondisi 
tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 
tokoh masyarakat di kota Medan mengatakan bahwa: 
kami menilai bahwasanya memang saat ini dengan 
banyaknya hasil penelitian yang dilakukan di kota 
Medan (khususnya Observatorium Ilmu Falak UMSU) 
memang ada indikasi bahwa waktu shalat subuh yang 
dipakai saat ini yaitu dengan ketinggian Matahari 
dibawah ufuk -20 derajat terindikasi terlalu cepat. Akan 
tetapi, kami sebagai masyarakat yang tidak ada 
keahlian dibidang menentukan kemunculan fajar 
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shadiq untuk memulai waktu shalat subuh tidak bisa 
sembarangan untuk mengikuti hasil penelitian terkini 
karena hal ini akan memunculkan pertanyaan pada 
masyarakat awam. kecuali dari Kementerian Agama 
nanti sudah menginstruksikan dan sudah diwakili dari 
seluruh ormas, mudah-mudahan nantinya seluruh 
masyarakat bisa mengikutinya. Ketika ada arahan dari 
pihak yang berwenang maka kami siap untuk 
mensosialisasikan kepada masyarakat dan kami pasti 
mengikuti hasil keputusan daripada Kementerian 
Agama tersebut. 

Pendapat yang sama disampaikan juga oleh tokoh 
masyarakat lainnya yaitu: kalau memang ini hasil 
penelitian maka kita tidak ada dalil untuk menolak 
hasil penelitian tersebut,  apalagi pada zaman sekarang 
ini teknologi sudah semakin canggih. Jadi, kami 
menerima hasil penelitian ini untuk disosialisasikan 
kepada masyarakat awam terlebih dahulu supaya tidak 
ada kesalah pahaman ditengah-tengah masyarakat.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

167 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat 
menyambut baik dengan penelitian-penelian yang 
dilakukan oleh para pakarnya terkait dengan evalusi 
waktu shalat subuh dengan alat Sky Quality Meter. 
Masyarakat menunggu dari pihak yang berwenang 
untuk menentukan sikap terkait dengan penelitian ini 
yang mengindikasikan waktu shalat subuh yang 
dipakai pada sekarang ini terlalu cepat. Pemerintah 
harus mengambil sikap dan keputusan karena hal ini 
menyangkut dengan sah atau tidaknya shalat yang 
dikerjakan. 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan 
penelitian ini adalah perlu dilakukan langkah-langkah 
untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 
fajar shadiq dan awal waktu shalat subuh. Perlunya 
sosialisasi tentang hasil penelitian waktu subuh 
sekarang ini, perlu ditingkatkan terutama bagi para 
peneliti, pemerintah dan tokoh masyarakat yang 
dianggap memiliki keilmuan dibidangnya. Para 
peneliti harus ikut berperan aktif diantaranya dengan 
melakukan kerjasama dengan para mubalig dan tokoh 
masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam 
kehidupan masyarakat di kota Medan.  
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Abstrak 
Dari dahulu sampai sekarang umat Islam belum memiliki sebuah 
kalender tunggal, yang mengakibatkan perbedaan dalam 
menentukan hari-hari besar umat Islam. Ketiadaan kalender Islam 
secara global, akan membuat kekacauan dalam pengorganisasian 
waktu di dunia baik waktu ibadah (agama) maupun kegiatan 
sosial (muamalah). Tulisan ini menggunakan sosok Syamsul 
Anwar sebagai tokoh penggerak kalender Islam global di 
Indonesia dalam mengatasi perbedaan dalam menetapkan hari-
hari besar umat Islam, dan mengungkap bagaimana pemahaman 
konsep yang ditawarkan tersebut. Kajian ini mengesporasi 
pemikiran beliau dengan menggunakan karya-karya (baik buku, 
jurnal dan sumber informasi lainnya). Adapun metodologi dalam 
penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research) yakni 
penelitian yang sumber data utamanya diperoleh dari kajian buku-
buku yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, baik melalui 
sumber data primer maupun skunder. Syamsul Anwar 
menawarkan beberapa konsep ataupun prinsip agar kalender 
Islam global satu hari satu tanggal diseluruh dunia dapat 
diwujudkan. Adapun prinsip yang ditawarkan oleh beliau adalah: 
(1) penerimaan hisab secara total, (2) transfer imkanu rukyat, (3) 
memiliki matlak yang satu, dan (4) menyetujui garis tanggal 
internasional. Dengan menyetujui prinsip tersebut niscaya 
kalender Islam global akan segera tercapai. 

Kata Kunci: Kalender Islam, Konsep, Syamsul Anwar 
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PENDAHULUAN 
 

ajian dan diskusi terhadap penentuan awal 
bulan secara global di dunia Islam sampai saat 
ini masih berlangsung dan belum 

mendapatkan kesepakatan. Keinginan umat Islam 
didunia ini untuk memiliki sebuah kalender secara 
global sebenarnya sangat besar. Hal tersebut bisa kita 
lihat dari berbagai konferensi penanggalan Islam 
internasional telah digelar dan peserta yang 
mengikutinya juga cukup banyak dari berbagai ormas 
maupun perwakilan dari wilayah serta dunia. Hal 
tersebut karena umat Islam belum memiliki sebuah 
kalender terpadu.86 Secara umum, ada dua sisi yang 
menjadi pokok pembahasan dalam rangka penyusunan 
kalender Islam global ini. Yang pertama adalah sisi 
fikih dan yang kedua sisi astronomi (hisab). Kajian 
yang susah mendapatkan kompromi menurut hemat 
penulis adalah dari sisi fikihnya, sedangkan dari sisi 
astronomi (hisab) masih dapat dikompromikan bisa 
kita lihat tanda-tanda pencapaiannya walaupun 
memang memerlukan waktu yang lama namun 
perlahan mulai diterima oleh berbagai pihak. 

Penanggalan atau kalender di dalam Islam sudah 
jelas disampaikan Allah sebagaimana firman Allah 
dalam Q.S. at-Taubah ayat 36. 

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 
dua belas bulan, dalam ketetapan Allah diwaktu Dia 

                                                         
86 Nursodik, Unifikasi Kalender Islam Global (Studi Usulan 

Kriteria Baru MABIMS dan Kriteria Turki 2016), Tesis, Semarang, 2017, 
h. 32 

K 
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menciptakan langit dan bumi, diantaranya empat bulan 
haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah 
kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, 
dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana 
merekapun memerangi kamu semuanya; dan ketahuilah 
bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa”. 

Sampai saat ini umat Islam belum memiliki 
sebuah sistem penanggalan yang bersifat tunggal. 
Padahal jika umat Islam memiliki kalender tunggal 
akan memudahkan bagi umat Islam dalam menyusun 
dan merencanakan berbagai kegiatan dimasa yang 
akan datang serta mengetahui peristiwa-peristiwa pada 
masa lampau. Kalender tidak hanya berfungsi untuk 
kepentingan ibadah (keagamaan) akan tetapi berfungsi 
juga untuk kepentingan sosial (muamalah) dan lain-
lain. Ketiadaan kalender tersebut merupakan sebagai 
hutang peradaban, hal tersebut sangat memprihatinkan 
karena umat Islam didunia ini tidak dapat melakukan 
selebrasi keagamaan secara serentak seperti Idul Fitri, 
Idul Adha dan Ramadhan serta ibadah lainnya. Jika 
dikaji dari segi fikih dan astronomis hal tersebut 
memang tidak mudah untuk direalisasikan karena 
harus betul-betul dikaji lebih jauh lagi, baik dari segi 
fikih dan astronimis. Akan tetapi perlu diketahui, 
adanya kalender yang akurat dan konsisten adalah 
bagian dari tuntunan sebuah peradaban dan 
merupakan salah satu persyaratan bagi suatu 
peradaban agar selalu eksis dan berkembang. 

Perbedaan dalam menentukan awal bulan 
kamariah tidak dapat dihindarkan selagi masih 
menggunakan berbagai metode dalam menentukan 
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awal bulan kamariah. Bisa dilihat dalam menentukan 
hari besar ataupun waktu-waktu ibadah selalu 
mendatangkan perbedaan seperti menentukan 
Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.87 Untuk 
menghilangkan perbedaan tersebut umat Islam harus 
menggunakan kalender unifikatif satu hari satu tanggal 
diseluruh dunia. Kalender Islam global memerlukan 
konsep yang betul-betul matang dengan 
menghubungkan berbagai disiplin ilmu sehingga 
terwujud kalender yang dapat memersatukan umat 
Islam diseluruh dunia baik dalam menjalankan ibadah 
maupun dalam kegiatan sosial.  

Diskursus tentang kalender Islam secara global 
telah dikenal oleh masyarakat Islam di dunia, namun 
para ahli dibidang ilmu falak dan astronomi serta ilmu 
keislaman lainnya tidak menaruh perhatian 
sepenuhnya untuk melakukan penelitian dan 
pembahasan yang lebih konkrit lagi terkait kalender 
Islam global tersebut. Upaya penyatuan dalam 
penentuan awal bulan hijriah harus dilakukan untuk 
meminimalisir kerancauan yang ada di masyarakat 
akibat kebingungan harus mengikut siapa dalam 
memulai dan mengakhiri suatu ibadah. 

Kebutuhan umat Islam di dunia akan sebuah 
kalender yang unifikatif hal yang urgen untuk 
kepentingan keagamaan baik sebagai makhluk 
individu maupun sebagai makhluk sosial, seperti 
halnya penentuan Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah serta 
penentuan awal bulan hijriah lainnya. Problem yang 
                                                         

87 Sakirman, Konsep Kalender Islam Internasional Perspektif 
Mohammad Ilyas, Skripsi, UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2009, h. 7 
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memperlambat pemberlakuan kalender Islam secara 
global ini salah satunya karena masih berdebat dan 
masih memiliki pemahaman yang berbeda terkait 
dengan hadis Nabi saw tentang penentuan awal bulan 
hijriah. Sebagaimana hadis Nabi saw (HR. al-Bukhari 
dan Muslim) 
“Berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan beridulfitrilah 
ketika melihat hilal pula; jika hilal di atasmu terhalang awan, 
maka genapkanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari”.  

Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan (HR. 
Bukhori dan Muslim) 
“Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal dan 
janganlah kamu beridulfitri sebelum melihat hilal; jika hilal 
di atasmu terhalang awan, maka estimasikanlah”. 

Terdapat perbedaan dalam memahami hadis 
tersebut. Salah satu perbedaannya adalah “karena 
melihat hilal” menurut sebahagian ulama diartikan 
sebagai melihat hilal dengan mata telanjang, sedangkan 
menurut pemahaman ulama yang lainnya 
diterjemahkan sebagai melihat dengan penalaran 
melalui hisab.88 

Ketiadaan kalender Islam yang komprehensif dan 
terunifikasi dikalangan umat Islam di dunia 
menyebabkan dunia Islam memiliki kekacauan dalam 
pengorganisasian sitem waktu89 dan juga memberikan 
kekacauan dalam menetapkan hari-hari besar Islam di 

                                                         
88 Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukat 

Praktis dan Solusi Permasalahannya) Semarang, 2012, h. 148 
89 Rupi’i Amri, Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan 

Kalender Islam Internasional, PROFETIKA, Jurnal  Studi Islam, Volume 
17 no 1, 2016, h. 2 

Book Chapter ASTRONOMI ISLAMBook Chapter ASTRONOMI ISLAM174 175



176 
 

dunia, serta memiliki hutang peradaban dalam Islam.90 
Sama-sama diketahui ketika umat Islam menggunakan 
kalender Gregorian dalam bertransaksi dan dalam 
pengolahan bisnis serta kegiatan ibadah seperti 
membayar Zakat, niscaya umat Islam telah melakukan 
suatu kesalahan kekurangan dalam membayar zakat 
karena kalender Gregorian 11.5 hari lebih panjang dari 
kalender hijriah.91  Menyadari kenyataan ini dan 
sebagai upaya menyatukan sistem waktu dalam dunia 
Islam, para ahli falak dan astronomi telah melakukan 
penelitian dan pengkajian untuk menemukan suatu 
konsep kalender Islam yang bersifat global satu hari 
satu tanggal diseluruh dunia. 

Dari berbagai kajian ilmiah bahkan berskala 
internasional  berbagai seminar dibeberapa Negara92 
telah dilaksanakan. Adapun beberapa seminar dan 
pertemuan tersebut antara lain93: 

Muktamar Penetapan Awal Bulan Kamariah 
(Mu’tamar Tahdid Awa’il asy-Syuhur al-Qamariyyah) 
yang diadakan di kota Istanbul (Turki), pada tanggal 
26-29 Zulhijah 1398 H/27-30 Nopember 1978 M, 
Konferensi Astronomi Emirat Pertama (Mu’tamar al-
Imarat al-Falaky al-Awwal) di Abu Dhabi tanggal 13-14 
                                                         

90 Hamdun, Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional 
Oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Jurnal Bimas Islam,Volume 10 
no III, 2017, h. 75 

91 Tono Saksono, Menggagas Terbentuknya Islamic Calendar 
Research Network (ICRN), Jurnal Al-Marshad, Volume 2 no 1, 2016, h. 
83. 

92 Muh Rasywan Syarif, Ihtiar Metodologis Nidhal Qassum 
Menuju Kalender Islam Internasional, Jurnal Al-Marshad, Volume 3 no 
1, 2017, h. 1-2 

93 Arwin Juli Rakhmadi, Urgensi Kalender Islam Global, www. 
Tajdid. id, diakses pada 07 Agustus 2020, pada jam: 11:46 WIB 
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Desember 2006, Simposium Internasional “Penyatuan 
Kalender Islam Internasional” (an-Nadwah ad-
Dauliyyah li Tauhid at-Taqwim al-Islamy al-‘Alamy/di 
Jakarta, 4-6 September 2007 M (22-24 Syakban 1428 H), 
Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender 
Islam (Ijtima’ al-Khubara’ ats-Tsany li Dirasat Wadh’ at-
Taqwim al-Islamy di Rabat, Maroko tahun 2008, 
Pertemuan Persiapan untuk Konferensi Internasional 
Rukyat Hilal (al-Ijtima’ at-Tahdhiry li Mu’tamar Ru’yah 
al-Hilal ad-Duwaly) di Istanbul, Turki, 18-19 Pebruari 
2013 dan Muktamar Penyatuan Kalender Hijriah 
Internasional (Mu’tamar Tauhid at-Taqwim al-Hijry ad-
Dauly) di Istanbul, Turki tahun 2016. Dari berbagai 
pertemuan di atas, pertemuan yang membawakan hasil 
yang positif walaupun keputusan untuk mengadopsi 
kalender hijriah global tunggal ini diambil melalui 
pemungutan (voting) karena tidak ada kesepakatan 
antara para ahli antara yang menghendaki kalender 
bizonal dan yang menghendaki kalender tunggal, 
namun keputusan ini mencerminkan kehendak 
mayoritas peserta,  adalah pertemuan terakhir kongres 
Istanbul, Turki 2016 serta merupakan momen 
persatuan umat Islam94. Respons peserta seminar juga 
sangat baik dan menghendaki agar kalender Islam 
global dapat diterapkan. 

Bila kita perhatikan sampai sekarang ini belum 
ada kesepakatan untuk merealisasikan kalander hijriah 
global, umat Islam masih memilih menggunakan 

                                                         
94 Muhammad Hidayat,  Aplikasi Kriteria Kalender Islam Global 

Muktamar Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017, Jurnal Al-Marshad 
Volume 4 no 1, 2018, h. 73 
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kalender masehi Gregorian dalam melaksanakan 
kegiatan baik itu kegiatan keagamaan maupun 
kegiatan sosial. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Di Indonesia, salah satu tokoh yang mendukung 
adanya kalender unifikatif95 dan memberikan konsep 
untuk mewujudkan terbentuknya kalender Islam 
secara global adalah Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA. 
Syamsul Anwar merupakan ketua Majelis Tarjih dan 
Tajdid PP Muhammadiyah pada priode 2005-2010 dan 
2010-2015, pemikiran beliau terkait kalender Islam 
global sangat progresif dan memiliki daya jelajah ke 
depan. Beliau dikenal sebagai tokoh dalam 
pengembangan kalender Islam global di Indonesia. 
Gagasan dan ide-ide beliau terkait kalender melampaui 
tokoh-tokoh falak yang ada di Indonesia. Gagasan yang 
paling fenomenal beliau terkait kalender adalah konsep 
“kalender kamariah Islam unifikasi” (at-Taqwim al-
Qamary al-Muwahhad) yang sedang dikonsep dan 
digalakkan. Kalender Islam unifikasi adalah kalender 
dengan prinsip satu hari satu tanggal diseluruh 
dunia.96 Konsep tersebut bertujuan agar umat Islam 
dapat menyelenggarakan selebrasi keagamaan secara 
bersamaan diseluruh dunia seperti memulai puasa dan 
hari raya.. Kalender unifikatif adalah konsep kalender 
dengan prinsip satu hari satu tanggal diseluruh dunia, 
                                                         

95 Majelis Tarjih dan Tajdid/Tarjih.or.id. Kongres-Kalender-
Turki-Akhirnya-Tetapkan Konsep-Unifikatif, diakses pada 23 Juli 2020, 
pada jam:09:00 WIB 

96 Syamsul Anwar, Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 
2016 Tinjaun Usul Fikih, Jurnal Tarjih, Volume 13 No 2, 2016, h. 100. 
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dengan patokan konjungsi di GMT. Konsep kalender 
Syamsul Anwar ini merupakan hasil dari 
pengembangan dan penjabaran dari konsep kalender 
yang dibuat oleh Jamaluddin ‘Abd ar-Raziq. Sebuah 
kalender yang bersifat global akan terlaksana dengan 
pasti jika penyusunannya menggunakan hisab. Karena 
hanya dengan hisablah penjadwalan dapat dilakukan 
dengan pasti jauh kedepan.97 Pada era klasik atau 
lampau kalender dipergunakan untuk dapat menata 
waktu secara alami. Sedangkan kalender pada masa 
modern ini adalah upaya penataan waktu sebagai 
pedoman, tanda serta aturan terhadap manusia dalam 
menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan sepanjang 
waktu.  

Di dalam syariat Islam waktu-waktu untuk 
menjalankan ibadah tertentu berdasarkan bulan 
qamariah seperti puasa wajib di bulan Ramadhan, 
Shalat Idul Fitri pada tanggal satu Syawal, dan Shalat 
Idul Adha pada tanggal sepuluh Dzulhijjah dan ibadah 
lain yang ada hubungannya dengan waktu-waktu 
penanggalan. Dengan demikian penggunaan kalender 
secara unifikatif sangat dibutuhkan umat Islam agar 
dapat menjalankan ibadah secara bersamaan.98 

Kalender unifikatif adalah kalender yang 
menjadikan Bumi sebagai satu kesatuan, dimana awal 
bulan hijriah diseluruh dunia dimulai secara serentak 
dengan hari yang sama. Salah satu alasan untuk 
membuat kalender secara unifikatif adalah kita tidak 
                                                         

97 Syamsul Anwar, Unifikasi Kalender Hijriah Global Problem 
dan Tantangan, Jurnal Al-Marshad, Volume 2 no 2,  2016, h. 147 

98 Muhammad Iqbal, Penyatuan Kalender Islam Internasional: 
Perspektif Siyasah, Jurnal Ilmiah Syari’ah, Volume 15 no 2, 2016, h. 170 
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dikhawatirkan lagi dengan adanya perbedaan dalam 
menetapkan hari Arafah yang sangat terkait dengan 
Arab Saudi. 
 

KONSEP KALENDER ISLAM GLOBAL  
MENURUT SYAMSUL ANWAR 

Syamsul Anwar menuturkan untuk terbentuknya 
kalender Islam global harus memegang empat (4) 
prinsip: 

Pertama, Menerima Keberadaan Hisab Secara 
Penuh, untuk penggunaan kalender secara global harus 
menggunakan hisab (perhitungan astronomis) karena 
tidak mungkin pembuatan kalender berdasarkan 
pengamatan visibilitas hilal (bulan baru). Penggunaan 
hisab merupakan conditiosine quanon (syarat mutlak) 
bagi pembuatan kalender Islam terpadu (unifikatif).99 
Ketika pembuatan kalender berdasarkan rukyat, pasti 
akan merepotkan karena rukyat itu terbatas 
cakupannya dan tidak menjadi representasi seluruh 
penjuru dunia pada hari pertama visibilitas hilal.100 Dan 
hal tersebut jugalah yang menyebabkan adanya 
perbedaan dalam menentukan tanggal hijriyah, karena 
bagian bumi yang bisa menyaksikan hilal pada suatu 
sore akan memasuki bulan baru keesokan harinya. 
Sebaliknya bagian Bumi yang tidak dapat menyaksikan 
hilal harus menunda untuk memasuki bulan baru pada 
hari berikutnya atau lusa. Apabila situasi seperti itu 
                                                         

99 Jamaluddin ‘Abd ar-Raziq, (Diterjemahkan Syamsul Anwar) 
Kalender Kamariah Islam Unifikatif Satu Hari Satu Tanggal di Seluruh 
Dunia, Yogyakarta, 2013, h. xv 

100 Abdul Mufid, Unifikasi Kalender Hijriah Internasional 
dalam Perspektif Yusuf al-Qaradawi, Jurnal, Hikmatuna, 2019, h. 76 
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terjadi pada bulan Dzulhijjah, maka sudah pasti akan 
terjadi perbedaan dalam melaksanakan puasa Arafah. 

Sama-sama kita ketahui penggunaan hisab sudah 
dilakukan dari dahulu termasuk dalam menyusun 
waktu-waktu salat dan jadwal ibadah lainnya,  dapat 
kita renungkan jika menyusun waktu salat itu 
berdasarkan rukyat betapa rumit dan repotnya umat 
Islam, begitu juga dengan penyususan kalender Islam 
global harus menggunakan hisab. Memang bila kita 
perhatikan, Nabi Muhammad saw tidak menggunakan 
hisab dalam menentukan awal bulan, akan tetapi kita 
bisa menjumpai dalil-dalil Al-Quran yang banyak 
mengisyratkan untuk menggunakan perhitungan 
(hisab).  

Kedua, Transfer Imkanu Rukyat, transfer imkanu 
rukyat dikatakan juga sebagai rukyat global, ketika 
suatu daerah dibelahan dunia sudah imkanu rukyat, 
tapi sebagian daerah bulan bahkan masih dibawah 
ufuk, maka tempat yang sudah imkanu rukyat bisa 
ditansfer ke belahan dunia yang belum imkanu rukyat, 
dengan ketentuan kawasan ini telah mengalami ijtimak 
sebelum pukul 00:00 waktu setempat terkecualai 
kawasan GMT+14 jam (berlaku ijtimak sebelum 
fajar).101 Hal tersebut akan memberikan persatuan 
terhadap umat Islam. Jika kita lihat kebelakang, 
transfer rukyat sudah dilakukan sejak jaman dahulu 
baik di Indonesia maupun pada skala dunia.  

Ketiga, Menentukan Garis Tanggal/Permulaan 
Hari, permulaan hari dalam kalender hijriah 
                                                         

101 Ahmad Syarif Muthohar, Skripsi, Penyatuan Almanak Hijriah 
Nasional Perspektif Nahdlatul Ulama, Semarang, 2015, h. 44 
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merupakan permasalahan yang harus dibicarakan. 
Sebuah kalender akan dapat terbentuk ketika sudah 
ada konsep yang jelas terkait kapan sebuah hari itu 
dimulai. Hari adalah sebuat unit pertama dalam 
menyusun sebuah kalender. Dalam rangka 
menerapkan sebuah kalender yang bersifat global, 
selain suatu hari kapan dimulai, hal yang sangat 
penting untuk dibahas juga adalah dimana sebuah hari 
itu dimulai. Permulaan hari di dalam Islam 
sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah 187; 

Artinya ” Makan minumlah hingga terang bagimu 
benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian 
sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) 
janganlah campuri mereka itu, sedang kamu beri’tikaf dalam 
masjid. Itulah larangan Allah maka janganlah kamu 
mendekatinya. Demikianlah Allah merangkan ayat-ayat-Nya 
kepada manusia, supaya mereka bertqwa”.  

Dalam hal ini umat Islam diseluruh dunia cukup 
menggunakan garis internasional yang dipakai pada 
saat sekarang ini karna garis tersebut juga sudah 
dipakai seluruh dunia. Dengan memakai garis tanggal 
yang dipakai saat ini, maka penyusunan kalender Islam 
global akan mempercepat pencapainnya.  

Keempat, Memiliki Matlak Yang Satu, menjadikan 
Bumi sebagai satu matlak, sehingga apabila suatu 
kawasan dipermukaan Bumi telah terjadi imkanu 
rukyat, maka itu berlaku juga untuk semua kawasan di 
dunia ini tanpa terkecuali. Dengan menyetujui prinsip 
satu matlak ini maka orang timur wajib mengikuti 
rukyatnya orang barat untuk melaksanakan puasa 
Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah dan ibadah lainnya. 

183 
 

Sama-sama diketahui di Indonesia sendiri dari dahulu 
sampai sekarang masih disekat oleh matlak karena 
letak geografis suatu wilayah.  
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa 
pemahaman Syamsul Anwar terhadap penyatuan 
kalender Islam secara global merupakan harapan 
Syamsul Anwar yang mendesak atas terwujudnya 
puasa dan hari raya dapat dilaksanakan secara bersama 
diseluruh dunia. Penyatuan kaum Muslimin diseluruh 
dunia merupakan hal yang tidak mustahil bila umat 
Islam diseluruh dunia sama-sama menginginkan 
kalender yang unifikatif. Pemikiran dan gagasan 
Syamsul Anwar patut mendapatkan apresiasi 
walaupun pada kenyataannya belum ada dobrakan 
untuk merealisasikannya. Untuk merealisasikan 
kalender tersebut perlu mengadakan pertemuan secara 
rutin dengan berbagai pakar, seperti pakar ilmu falak, 
pakar astronomi, pakar fikih dan pakar ilmu keislaman 
lainnya yang dapat menunjang terbentuknya kalender 
Islam global. 
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CHAPTER 11 
 
 

Astronomi Menurut Para Ilmuwan 
Muslim dan Karya-Karyanya  

 
Wika Maisari  

Observatorium Ilmu Falak  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  

Email: maisari.wika96@gmail.com 
 

Abstrak  
Astronomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang peredaran 
benda-benda langit seperti, Matahari, Bulan, Planet, Komet, 
Nebula,Galaksi dan berbagai benda angkasa lainnya. Astronomi 
juga mempelajari fenomena-fenomena alam baik di Bumi maupun 
diluar atmosfer Bumi. Astronomi sendiri mengalami 
perkembangan  khususnya astronomi Islam. Perkembangan ini 
terbukti dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan Muslim yang 
mengkaji tentang ilmu astromi seperti Al-Khawarizmi, Al-Farabi, 
Ikhwan al-Shafa, Al-Mas’udi, Ibnu Sina, Qadhi Zadah Ar-Rumi, 
Ibnu Khaldun dan beberapa ilmuwan Muslim lainnya. Para 
Ilmuwan tersebut telah berperan penting dalam peradaban Islam 
dan kemajuan astronomi, beberapa dari mereka juga 
menyumbangkan banyak hal, baik dalam hal pemikiran, kitab, 
maupun alat yang dihasilkan untuk dapat mendukung astronomi. 
Karena teori-teori, kitab dan alat yang dihasilkan para ilmuwan 
muslim ini masih digunakan sebagai panduan dan masih 
dipelajari hingga saat ini. Berdasarkan hal itu, tulisan ini akan 
membahas pengertian astronomi menurut para ilmuwan-ilmuwan 
Muslim dan juga didalam tulisan ini akan dipaparkan karya-karya 
yang telah dihasilkan. 

Kata kunci : Astronomi, ilmuwan Muslim, Karya. 
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Abstract 

Astromomy is the study of the circulation of celestial bodies such 
as the sun, moon, planets, comets, nebulae, galaxies and various 
other celestial bodies. Astronomy also studies natural phenomena 
both on Earth and outside the Earth's atmosphere. Astronomy 
itself has developed, especially Islamic astronomy. This 
development is evidenced by the emergence of Muslim scientists 
who study the science of astromy like Al-Khawarizmi, Al-Farabi, 
Ikhwan al-Shafa, Al-Mas'udi, Ibnu Sina, Qadhi Zadah Ar-Rumi, 
Ibn Khaldun and several other Muslim scientists . These scientists 
have played an important role in Islamic civilization and the 
advancement of astronomy, some of them also contributed a lot in 
terms of thoughts, books, and tools produced to support 
astronomy. Because the theories, books and tools produced by 
Muslim scientists are still used as a guide and are still being 
studied today. Based on this, this paper will discuss the meaning 
of astronomy according to Muslim scientists and also in this paper 
will describe the works that have been produced. 

Keywords: Astronomy, Muslim Scientist, Works 
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PENDAHULUAN 
 

Astronomi merupakan ilmu pengetahuan 
mengenai jagat raya. Ilmu yang mempelajari  benda 
langit secara indivudu seperti bintang, planet, bulan 
serta struktur skala besar jagat raya secara keseluruhan. 
Astromi sendiri adalah salah satu ilmu yang tertua, 
sebagaimana diketahui berasal dari peradaban-
peradaban awal seperti Babilonia, Yunani, Cina, India, 
dan Maya juga didapati telah melakukan pengamatan 
yang metodologis atas langit malam. Meskipun 
memiliki sejarah yang panjang, astronomi baru dapat 
berkembang menjadi cabang ilmu pengetahuan 

modern melalui penemuan teleskop. 102 
Astronomi (ilmu falak) dalam bahasa Arab 

disebut ‘ilm al-falak, berasal dari kata fa-la-ka yang 
bermakna orbit atau edar benda-benda langit. Dalam 
naskah-naskah klasik astronomi disebut hai’ah yang 
dalam pengertiannya bermakna susunan alam semesta. 
Dalam khazanah Islam klasik, hai’ah adalah disiplin 
ilmu yang mengkaji benda-benda langit yang berkaitan 
dengan susunan tata surya dan orbit benda-benda 

langit. 103   
Perkembangan astronomi khususnya astronomi 

Islam di mulai pada abad ke 9. Dimulai dari 
diterjemahkannya karya-karya utama Almagest oleh 
                                                         

102 Hariyadi Putraga, Astronomi Dasar. ( Medan: CV.Prima 
Utama,2016) h 3-4 

 
103Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar,MA, Filologi Astronomi. 

( Purwokerto: UM Purwokerto Press,2017) h 29 
 

Book Chapter ASTRONOMI ISLAMBook Chapter ASTRONOMI ISLAM188 189



190 
 

para Ilmuwan dan para ulama. Almagest sendiri adalah 
sumber terpenting mengenai informasi tentang 
astronomi Yunani Kuno. 

Para ilmuwan tersebut belajar dengan cepat 
menggunakan metode penelitian yang kemudia 
menghasilkan berbagai karya, hingga perkembangan 
astronomi pun mencapai pada puncak kejayaan 
sepanjang sejarah peradaban. 

 
PEMBAHASAN 

 
Astronomi Menurut Para Ilmuwan  

1. Al-Khawarizmi  

Muhammad bin Musa al Khawarizmi (w. 
378/997) adalah seorang muslim berkebangsaan Persia 
yang menemukan angka nol, beliau sering disebut 
bapak aljabar. Astronomi menurut Al-Khawarizmi 
adalah planet-planet, konstalasi, ursa minir, ursa 
mayor, draco atau dragon dan bintang-bintang lainnya. 
Sedengkan ilmu astronomi adalah ilmu mengetahui 
posisi orbit benda-benda langit dan susunannya serta 
posisi Bumi. 

 
2. Al-Farabi 

Abu Nasir Muhammad bin al-Farakh Al-farabi 
(w.339/950) adalah seorang ilmuwan dan filsuf islam 
yang berasal dari Farab, Kazakhstan. Al-Farabi dikenal 
dengan sebutan “guru kedua” setelah Aristoteles, 
karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles 
yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. 
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 Menurut Al-Farabi astronomi terbagi menjadi 
dua bagian yaitu: ilmu hukum-hukum perbintangan 
dan ilmu perbintangan pendidikan. Al-Farabi tidak 
mendefinisikan secara lengkap tentang astronomi, 
namun beliau hanya menyebutkan bahwa ilmu 
astronomi ini adalah ilmu yang mengkaji Bumi dan 
benda-benda langit.  

3. Ikhwan al-Safa  

Ikhwan al-Safa (abad 4/10) adalah kelompok 
persaudaraan yang sejatinya menghimpun para tokoh 
cendekiawan, filsuf, dan sufi. Mereka dipersatukan 
oleh ilmu dengan filsafat sebagai acuan. Ikhwan al-Safa 
berpendapat bahwa astronomi adalah ilmu yang 
mengkasi kuantitas benda-benda langit, planet-planet 
dan zodiac mulai dari jarak, kadar, susunan, kecepatan, 
peredaran, tabiat dan hubungannya dengan alam 
sebelum benda-benda itu ada. 

4.   Al-Mas’udi 

Abu al-Hasan Ali bin Husien Ibnu Ali al-Mas’udi 
(w. 356/957) merupakan sejarawan muslim pertamama 
yang menyatukan antara sejarah dan geografi ilmiah. 

 Sama dengan al-Farabi, al- Mas’udi juga tidak 
mendefinisikan secara lengkap tentang astronomi, 
namun al-Mas’udi mengatakan bahwa astronomi 
adalah ilmu mengenai  keadaan (posisi) susunan dan 
konstruksi orbit-orbit benda langit.  

5. Ibnu Sina 

Abu Ali al-Husayn bin Abdullah bin Sina 
(w.428/1037) merupakan seorang filsuf, ilmuwan, 
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dokter dan penulis yang lahir pada masa keemasan 
peradaban Islam. Ibnu Sina dikenal sebagai “Bapak 
Kedokteran Modern”. Menurut Ibnu Sina astronomi 
adalah sebagai ilmu mengetahui keadaan alam dalam 
sisi bentuk, posisi, ukuran dan jarak. 

6. Ibnu Khaldun  
Abu Zayd ‘Abd al-Rahman Ibn Muhammad Ibnu 

Khaldun (w. 808/1405) adalah seorang sejarawan 
muslim. Ibn Khaldun berasal dari Tunisia. Beliau sering 
disebut sebaga Bapak Pendiri ilmu historiografi, 
sosiologi dan juga ekonomi. Menurut Ibnu Khaldun 
astronomi merupakan ilmu yang mengkaji gerak 
planet-planet diam, planet-planet beredar, planet-
planet berbolak-balik. Gerak yang dimaksud 
merupakan gerak berdasarkan bentuk dan posisi 
planet-planet itu pada orbitnya dengan sarana 

geometri. 104 

7. Qadhi Zadah ar-Rumi 
Salah al-Din Musa Pasha atau biasa dikenal Qadhi 

Zadah ar-Rumi ( w. stl.815/1412) adalah seorang 
matematikawan Islam yang menulis sejumlah 
komentar tentang matematika dan astronomi. Beliau 
berasal dari Turki dan bekerja di observatorium 
Samarkand. Pekerjaan pertamanya saat bekerja di 
observatorium tersebut adalah memproduksi katalog 
bintang-bintang, katalog komprehensif pertama sejak 

                                                         
104 Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar., Khazanah Astronomi 

Islam Abad Pertengahan. ( Purwokerto: UM Purwokerto Press,2016) 
h 40-43 
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Ptolemeus. Katalog perbintangan itu menjadi rujukan 
para astronom hingga abad ketujuh belas  Menurut 
Qadhi Zadah ar-Rumi astronomi adalah ilmu yang 
mengkaji keadaan benda-benda langit dari segi 
kuantitas, posisi dan gerak yang mengiringinya.  

Karya-Karya Para Ilmuwan Muslim 

1. Al-Khawarizmi  
Salah satu karya Al-Khawarizmi yang 

terselamatkan adalah kitab Zijs al-Sindhind yaitu 
tentang table astronomi. Kitab Zijs al-Sindhind ini 
terdiri dari sekitar 37 bab yang isinya tentang 
perhitungan kalender dan astronomi, kemudian 
terdapat 116 tabel berisi kalender, astronomi, astrologi, 
serta nilai sinus. Kita ini juga telah direvisi oleh 
Maslama ibn Al-Majriti dan diterjemahkan kedalam 
bahasa latin oleh Adelard of Bath. 

 Dalam bidang geografi Al-Khawarizmi juga 
membuat karyanya yaitu kitab surat al-Ard. Dalam 
kitab surat al-Ard Al-Khawarizmi mengadopsi dan 
mengembangkan geografi  karya Ptolemy.  

Kitab tersebut dibuat atas perintah khalifah al-
Ma’mun dalam rangka memenuhi memenuhi 
persyaratan untuk menghadap kiblat. Kitab surat al-
Ard, berisikan 2402 koordinat kota dan ciri geografi 
lainnya.  

Kitab tersebut dimulai dengan membuat daftar 
garis bujur dan garis lintanfg dari suatu lokasi, dan 
membaginya kedalam zona cuaca dengan tingkat 
akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengar karya 
dari Ptolemy.  
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Al-Khawarizmi juga telah membuat kitab tentang 
cara membuat alat klasik yaitu astrolabe beserta kitab 
tentang cara penggunaan asterolabe tersebut. Kitab cara 
membuat astrolabe di sebut dengan kitab ‘Amal al-
Asturlab sedangkan kitab tentang cara penggunaan 
astrolabe disebut dengan kitab Al-Amal bi-al- Asturlab. 

Karya terbesar Al-Khawarizmi iyalah kitab fi al—
Jabr wa al-Muqabala. Karena kitab inilah dunia 
matematika modern mengenal istilah aljabar. Para 
ilmuwan banyak yang menyebut Al-Khawarizmi 

sebagai “Bapak Aljabar”. 105 

2. Al Farabi. 

Salah satu karyanya yang paling terkenal 
adalah kitab Ara Ahlul Madinah al-Fadhilah  yang 
membahas tetang pencapaian kebahagian melalui 
kehidupan politik dan hubungan antara rejim yang 
paling baik menurut pemahaman Plato dengan hukum 
Ilahiah islam.  

Kitab Ara Ahlul Madinah al-Fadhilah ini banyak 
membicarakan tentang konsep kepemimpinan dalam 
Islam. 
          Menurutnya, kota ideal pasti dipimpin oleh 
pemimpin yang berkompeten. Sosok tersebut pasti 
memiliki kemampuan yang sama seperti nabi atau pun 
utusan Allah. Pemimpin akan berkomunikasi dengan 
Sang Pencipta untuk menentukan masa depan orang-
orang yang dipimpinnya. 

                                                         
105Mada Sanjaya W.S.,Ph.D., Matematika Aljabar Al-Khawarizmi 
Dalam Kitab Fi Al-Jabr Wa Al-Muqobbala. ( Bandung: 
Bolabot,2018) h 16-18 
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Di bidang musik Al Farabi menulis kitab  al-
Musiq al-Kabir. Kitab tersebut mengajarkan tentang 
alat-alat yang mampu mengeluarkan suara yang indah. 
Kitab al-Musiq al-Kabir  juga mengajarkan kepada 
masyarakat tentang adanya kombinasi suara sehingga 
menjadi indah ketika di dengar. 

Al-Farabi juga menulis kitab al-Jam’u bayna 
Ra’yay al-Hakimayn, di dalam kita tersebut beliau 
menggabungkan dua filosof Plato dan Aristoteles dan 
menilai kedua filosof tersebut sama-sama membahas 
ketuhanan. 

3. Ikhwan al-Safa  

Karya monumental Ikhwan al-Shafa adalah 
ensiklopedia Rasail Ikhwan al-Shafa. Rasail Ikhwan 
Ash-Shofa wa Khilan al-Wafa dikarang oleh 10 orang 
yang mengaku dirinya sebagai pakar tapi mereka 
merahasiakan identitasnya. Ensiklopedi ini secara garis 
besar, dapat dibagi menjadi empat kelompok: 

Kelompok pertama, berisi empat belas risalah 
”matematis” tentang angka. Oleh kalangan Ikhwan al-
Shafa, angka dianggap alat penting untuk mengkaji 
filsafat ”sebab ilmu angka akar semua sains, saripati 
kebijaksanaan, sumber kognisi, dan unsur pembentuk 
makna. 

Kelompok kedua, terdiri atas tujuh belas risalah 
yang membahas ”persoalan fisik-materiil”. Secara 
kasar, semua risalah tersebut berkaitan dengan karya-
karya fisika Aristoteles. 

Kelompok ketiga, terdiri atas sepuluh risalah 
”psikologis-rasional” yang membahas prinsip-prinsip 
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intelektual, intelek itu sendiri, hal-hal kawruhan 
(intelligibles), hakikat cinta erotik (’isyq), hari 
kebangkitan, dan sebagainya. 

Kelompok keempat, terdiri atas empat belas risalah 
yang membahas cara mengenal Tuhan, akidah dan 
pandangan hidup Ikhwan al-Shafa, sifat hukum Ilahi, 
kenabian, tindakan-tindakan makhluk halus, jin dan 
malaikat, rezim politik, dan terakhir hakikat teluh, 
azimat, dan aji-aji. 

4. Al-Mas’udi 

Al-Mas'udi banyak menghasilkan karya antara 
lain adalah: Zakha'ir al-Ulum wa Ma Kana fi Sa'ir ad 
Duhur (Khazanah Ilmu pada Setiap Kurun). Al-Istizhar 
Lima Marra fi Salif al-A'mar tentang peristiwa-
peristiwa masa lalu. Tarikh al-Akhbar al-Umam min al-
Arab wa al'Ajam (sejarah Bangsa Arab dan Persia). 
Akhbar az-Zaman wa Man Abadahu al-Hidsan min al-
Umam al-Madiyan wa al-Ajyal al-Haliyah wa al-
Mamalik al-Dasirah. Kitab-kitab tersebut berisi tentang 
sejarah umat manusia masa lampau dan bangsa-bangsa 
sekarang serta kerajaa-kerajaan mereka. Buku yang 
terdiri dari 30 jilid ini tidak sampai ke tangan generasi 
sekarang. Yang ada sekarang adalah ringkasannya, 
namun tidak diketahui pengarangnya.  

Kemudian kitab Al-Ausat, berisi kronologi sejarah 
Umum. Muruj az-Zahab wa Ma'adin al-Jawahir 
(Padang Rumput Emas dan Tambang Batu Permata) 
disusun tahun 947 M. Kitab ini terdiri atas dua bagian 
besar. Pertama, berisi sejarah penciptaan alam dan 
manusia, sifat-sifat bumi, laut peristiwa-peristiwa luar 
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biasa, riwayat nabi-nabi, sejarah bangsa-bangsa kuno 
dengan agama dan alirannya, serta adat istiadat dan 
tradisi. Al-Mas'udi banyak mengutif karya para 
sejarawan sebelumnya. Kedua, berisi sejarah Islam 
mulai akhir masa al-Khulafa ur-Rasyidun (empat 
khalifah besar) sampai masa awal masa pemerintahan 
Khalifah al-Mu'ti dari bani Abbasiyah, kehidupan para 
budak leleaki dan wanita, mawali (orang asing, 
terutama Persia), kehidupan masyarakat umum, 
pembangunan (seperti istana) beserta segala 
perlengkapannya, kebiasaan para pembesar, dan adat 
istiadat serta tradisi negeri-negeri yang dikunjunginya. 
Al-Mas'udi banyak memaparkan pembagian bumi ke 
dalam beberapa wilayah. Menurutnya bentuk daratan 
dan lautan merupakan segmen sebuah bola.  

At-Tanbih wa al-Israf (Indikasi dan Revisi) ditulis 
tahun 956. Kitab yang merupakan ringkasan dan 
memuat beberapa revisi dari tulisannya yang lain, juga 
memuat pandangan filsafat-filsafatnya tentang alam 
dan sejarah. Ia memaparkan pemikirannya tentang 
evolusi alam, yaitu dari mineral, tanama, hewan, 
sampai manusia.  

Al-Qadaya wa at-Tajarib (Peristiwa dan 
Pengalaman). Mazahir al-Akhbar wa Tara'if al-asar 
(Fenomena dan Peninggalan Sejarah). As-Safwah fi al-
Imamah (tentang Kepemimpinan).106 

 
 
 

                                                         
106 https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Mas%27udi. 
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5. Ibnu Sina 

Karya yang ditulis oleh Ibnu Sina diperkirakan 
hampir 250 judul. Beberap karyanya yang sangat 
terkenal adalah: 

Qanun fi Thib yang dalam bahasa inggris telah di 
terjemahkan menjadi The Canon of Medicine. Kitab ini 
berisi tentang berbagai macam cara penyembuhan dan 
berbagai macam obat-obatan. Kitab ini sering disebut 
sebagai Ensiklopedi pengobatan. 

Al-Mages adalah kitab yang berkaitan dengan 
dunia  astronomi. Kitab tersebut berisi tentang 
bantahan terhadap pandangan Euclides serta 
meragukan pandangan Aristoteles yng menyamakan 
bintang-bintang tak bergerak. Menurut Ibnu Sina 
sendiri bahwa bintang-bintang yang tak bergerak tidak 
berada dalam satu globe. 

Asy-Syifa adalah kita yang berisi tentangmasalah 
penyakit beserta pengobatan yang diberikan terhadap 
penyakit tersebut. Kitab ini sama dengan kitab Al-
Qadaya wa AT-Tajarib yaitu sama-sama dikenal dalam 
dunian kedokteran dan kitab ini juga disebut sebagai 
ensikplopedi dunia kedokteran. 

Tak hanya dibidang filsafat, Ibnu Sina juga 
menulis esai syair seperti, hayy ibn yaqzhan, risalah at-
thir, risalah fi sir al-qadar, tahshil as-sa’adah dan 
risalah fi al-isyq. Dan beberapa puisi seperti, al-urjuzah 
fi ath-thibb, al-qasidah al-‘aniyyah dan al-qasidah al-
muzdawiyyah. 
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6. Ibnu Khaldun 

Karya-karya yang dihasilkan oleh Ibnu Khaldun 
yang paling terkenal iyalah  kitab muqaddimah, kitab 
tersebut merupakan kitab yang berisi tentang gejala-
gejala social dan sejarahnya. Kitab muqadimmag inilah 
yang membuat nama Ibnu Khaldun menjadi harum 
karena kitab ini merupakan buku pertama dalam kitab 
al-Ibar yang terdiri  dari bagian pengantar. Buku inilah 
yang merupakan inti dari semua persoalan. 

 Kitab al-Ibar, wa Diwan al-Mubtada’ wa al-
khabar, fi Ayyam al-Arab wa al-Ajam wa AL-Barbar, 
wa man Asharuhum min dzawu as-Sulthani al-Akbar 
yaitu kitab pelajaran dan arsip sejarah zaman 
permulaan dan zaman akhir yang mencakup persitiwa 
politik mengensi orang-orang Arab, Non Arab, dan 
Barbar, serta raja-raja besar yang satu masa dengam 
mereka. Dan kitab tersebut dikenal dengan  nama kitab 
Ibar.  

Kemudian adalah kitab Lubab al-Muhassal fi 
Ushul ad-Diin (sebuah kitab tentang permasalahan dan 
pendapat-pendapat teologi, yang merupakan ringkasan 
dari kitab Muhassal Afkaar al-Mutaqaddimiin wa al-
Muta’akh-khiriin karya Imam Fakhruddin ar-Razi).  

Kitab al-Ta’rif bi Ibnu Khaldun wa 
RihlatuhuSyarqon wa Ghorban atau disebut al-Ta’rif 
sebuah kitab autobiografi, catatan dari kitab sejarahnya. 
Kitab ini berisi tentang beberapa bab mengenai  
kehidupan Ibnu Khaldun, Beliau menulis 
autobiografinya secara sistematis dengan 
menggunakan metode ilmiah, karena terpuisah dalam 
beberapa bab akan tetapi bab- bab tersebut saling 
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berhubungan satu dengan yang lain. Kitab ini juga 
merupakan bagian terakhir dari kitab al-Ibar. Dan ada 
juga karyanya yang berjudul Syifaal-syai li Tahdz dan 
beberapa karya-karya lainnya. 

7. Qadhi Zadah ar-Rumi 
Karya yang dihasilkan oleh Qadhi Zadah ar-Rumi 

yang paling terkenal adalah perhitungan sin 1° dengan 
tingkat akurasi yang luar biasa. Beliau menghitung sin 
1° mendekati tingat akurasi 10-12 .Qadi Zadah ar-Rumi 
kemudian menerbitkan metode perhitungan sin 1° 
dalam Risalat al-Jayb (Risalah Sinus). Karya lain dari 
beliau adalah Sharh al-Mulakhkhas yaitu komentar 
tentang ringkasan Jaghmimi tentang ilmu astronomi 
dan Sharh askhal al-Ta’sis yaitu komentar tentang 
aritmatika Samarkandi. 
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KESIMPULAN 
 

Astronomi adalah ilmu yang terhitung sebagai 
cabang ilmu pengetahuan tertua yang pada saat ini 
perkembangannya sangat pesat. Jika pada zaman 
dahulu astronomi hanya mengenal tentang Bulan, 
Bintang, Matahari dan sebagainnya. Seiring 
berkembangnya ilmu dan teknologi astronomi saat ini 
begitu luar biasa sampai saat ini sudah banyak karya-
karya dibidang astronomi yang sudah 
bermunculan.Berkembangnya astronomi hingga saat 
ini, tak luput dari peran penting ilmuwan-ilmuwan 
Muslim terdahulu, karena karya-karya merekalah yang 
menjadi dasar atau acuan untuk terus meneliti di dunia 
astromi. Perkembangan ini juga sudah terlihat di 
Indonesia sendiri, terbukti sudah banyaknya 
observatorium-observatorium yang di bangun di 
Indonesia dn sudah banyak penelitian yang di dapat 
dari setiap observasi yang di lakakukan setiap 
observatorium. 
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Standar Operational Prosedur (SOP)  
Kunjungan di OIF UMSU 

 
Nova Anggraini 

Observatorium Ilmu Falak  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 

Email : Novaanggrainikf@gmail.com 
 

Abstrak  
Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera 
Utara yang (disingkat OIF UMSU) adalah salah satu lembaga di 
UMSU yang bergerak dibidang observasi benda-benda langit dan 
pengkajian Ilmu Falak (Astronomi Islam). Observatorium Ilmu 
Falak UMSU yang sudah berdiri selama 5 tahun di Kampus 
Pascasarjana UMSU Lantai 7 yang terletak dijalan Denai ini terus 
melakukan berbagai kegiatan seperti pengamatan benda-benda 
langit, mengukur kecerlangan langit kota Medan dan Barus, 
penelitian hilal dan lain sebagainya.Disamping rutinitas 
mengamati benda-benda langit, OIF UMSU merancang agenda-
agenda yang bersifat edukasi publik mengenai wawasan langit 
kepada masyarakat, dengan membuat pelatihan-pelatihan 
astronomi, pengenalan serta praktik alat astronomi, dan pelatihan-
pelatihan lain seputar astronomi dengan cara menerima 
kunjungan dari berbagai instansi maupun masyarakat luar baik 
yang muslim maupun non muslim untuk memperkenalkan 
kepada masyarakat umum terlebih kepada pelajar bahwa banyak 
kontribusi peradaban Islam pada dunia yang sampai saat ini masih 
dinikmati seluruh penjuru Bumi dan untuk membangkitkan rasa 
cinta kepada semesta yang tak terbatas ini dan salah satunya 
adalah observatorium. 
Kata kunci : Observatorium, SOP, Kunujngan, OIF UMSU  
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Abstract 

The Observatory of Spatial Science at the Muhammadiyah 
University of North Sumatra (abbreviated as OIF UMSU) is one of 
the institutions at UMSU which is engaged in the observation of 
celestial objects and the study of Falak Science (Islamic 
Astronomy). The UMSU Falak Observatory which has been 
established for 5 years at the 7th Floor of the UMSU Postgraduate 
Campus on the Denai Street continues to carry out various 
activities such as observing celestial bodies, measuring the 
brightness of the cities of Medan and Barus, hilal research and so 
on. In addition to routinely observing celestial bodies, OIF UMSU 
designs agendas that are public education about sky insight to the 
public, by making astronomy trainings, introduction and practice 
of astronomical tools, and other trainings about astronomy by 
receiving visits from various agencies and outside communities, 
both Muslim and non-Muslim, to introduce to the general public 
especially to students that the many contributions of Islamic 
civilization to the world are still enjoyed by all corners of the Earth 
and to arouse love for this infinite universe and one of them is an 
observatory. 
Keywords: Observatotium, Kunjungan, OIF UMSU 
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PENDAHULUAN 
 

bservatorium Ilmu Falak Universitas 
Muhammadiyah Sumatera Utara yang 
(disingkat OIF UMSU) adalah salah satu 

lembaga di UMSU yang bergerak dibidang observasi 
benda-benda langit dan pengkajian Ilmu Falak 
(Astronomi Islam). 

Observatorium adalah sarana utama mengamati 
dan mengkaji benda-benda langit khususnya Bulan dan 
Matahari karena diantaranya terkait dengan ibadah 
umat Islam yaitu shalat dan puasa.107 

Observatorium tidak layak dikatakan sebagai 
observatorium jika tidak memiliki hasil pengamatan 
atau data penelitian dikarenakan fungsi utama dari 
sebuah observatorium ialah mengamati dan mengkaji 
benda-benda langit. 

Observatorium Ilmu Falak UMSU yang sudah 
berdiri selama 5 tahun di Kampus Pascasarjana UMSU 
Lantai 7 yang terletak dijalan Denai ini terus 
melakukan berbagai kegiatan seperti pengamatan 
benda-benda langit, mengukur kecerlangan langit kota 
Medan dan Barus, penelitian hilal dan lain sebagainya. 

Disamping rutinitas mengamati benda-benda 
langit, OIF UMSU merancang agenda-agenda yang 
bersifat edukasi publik mengenai wawasan langit 
kepada masyarakat, dengan membuat pelatihan-
pelatihan astronomi, pengenalan serta praktik alat 
astronomi, dan pelatihan-pelatihan lain seputar 

                                                         
107 Butar-butar, Arwin Juli Rakhmadi. 2020. Observatorium  Peran dan  
Keberadaannya di Indonesia. Yogyakarta, Bildung. Hlm 2. 

O 
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astronomi dengan cara menerima kunjungan dari 
berbagai instansi maupun masyarakat luar baik yang 
muslim maupun non muslim untuk memperkenalkan 
kepada masyarakat umum terlebih kepada pelajar 
bahwa banyak kontribusi peradaban Islam pada dunia 
yang sampai saat ini masih dinikmati seluruh penjuru 
Bumi dan untuk membangkitkan rasa cinta kepada 
semesta yang tak terbatas ini dan salah satunya adalah 
observatorium.. 

OIF UMSU membuka peluang bagi para pelajar 
mulai dari tingkatan terendah hingga mahasiswa 
bahkan masyarakat umum (keluarga) yang ingin 
mempelajari, menambah informasi seputar dunia 
astronomi. Dikarenakan Ilmu Falak (Astronomi) sangat 
berpengaruh bagi kehidupan, banyak muda-mudi yang 
acuh terhadap dunia astronomi, namun banyak juga 
muda-mudi yang terobsesi ingin mengetahui tentang 
semesta ini serta mempelajari ilmu falak (astronomi). 

Dalam perkembangan sebuah observatorium 
adakalanya observatorium yang di bawah naungan 
universitas telah tersedia planetarium untuk 
mempermudah dalam menyampaikan, 
mensimulasikan susuna benda-benda langit seperti 
planet, Bulan, Bintang, fenomena-fenomena alam 
semesta dan sebagainya. 

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara 
berkunjung ke OIF UMSU bagi para pelajar, 
mahasiswa, hingga ke masyarakat umum.  

Ketika OIF UMSU akan menerima sebuah 
kunjungan dari salah satu instansi baik Negri, Swasta, 
kalangan keluarga dan sebagainya, maka harus 

 207 

mengikuti prosedur yang ada, semisal sebelum 
berkunjung ke OIF UMSU harus melakukan 
komunikasi kepada salah satu TIM OIF bisa secara 
online via wa atau datang langsung ke markas OIF 
UMSU.  

Kemudian membicarakan jadwal yang akan 
disepakati, baik untuk instansi tersebut maupun untuk 
OIF UMSU, karena setiap kegiatan apapun itu di OIF 
UMSU harus memiliki struktur yang terjadwal agar 
schedule yang telah terdaftar tidak saling bertabrakan 
dan tetap menjaga kualitas dari kegiatan tersebut. 
Dengan adanya tempat eduwisata seperti di OIF UMSU 
ini bisa membantu kegaiatan belajar para siswa/siswi 
bahkan mahasiswa. Tak jarang dari berbagai instansi 
melakukan field trip ke OIF UMSU. 

 
SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) 

 
Hampir semua lembaga yang ada di Indonesia 

atau bahkan di dunia mempunyai standar operasional 
prosedur (SOP) untuk mewujudkan dan mecapai 
tujuannya. Tidak hanya di dunia pemerintahan, 
pendidikan, perusahaan juga memerlukan SOP disetiap 
departemen yang ada di perusahaan atau lembaga  
tersebut. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan 
panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan 
operasional organisasi atau perusahaan berjalan 
dengan lancar. Penggunaan SOP dalam organisasi 
bertujuan untuk memastikan perusahaan beroperasi 
secara konsisten, efektif, efisien, sistematis, dan 
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terkelola dengan baik untuk menghasilkan produk 
yang memiliki mutu konsisten sesuai dengan standar 
yang telah ditetapkan. Impletasi SOP dalam 
perusahaan dimaksudkan agar organisasi dapat 
menghadapi tantangan-tantangan sebagai tingkat 
kesulitan kegiatan operasional organisasi semakin 
tinggi sehingga risiko terjadinya kesalahan atau 
penyimpangan juga semakin tinggi, semakin banyak 
persyaratan dan peraturan perundangan yang harus 
dipatuhi perusahaan.108 

OIF UMSU memiliki standard operasional agar 
mengetahui apakah kegiatan atau sistem di suatu 
perusahaan sudah sesuai standarnya untuk mencapai 
hasil yang baik atau tidak, dan untuk membiasakan 
para kinerja di OIF UMSU agar bisa bekerja sesuai 
dengan standard prosedur yang ada dan sudah 
berjalan. 

Dalam pelayanan publik yang baik haruslah 
memperhatikan SOP yang ada di suatu perusahaan 
atau lembaga pendidikan agar tidak menimbulkan 
maslaah seperti berbelit dalam proses pendanaan, 
penentuan jadwal untuk suatu kegiatan, kurang ramah, 
kaku dan sebagainya, maka dari itu pelayanan harus 
ditingkatkan sesuai standard atau prosedur yang 
berjalan agar dapat memberikan kepuasan kepada para 
pengunjung yang hadir.  

Menurut Tjipto Atmoko, Standar Operasional 
Prosedur merupakan suatu pedoman atau acuan untuk 

                                                         
108 Jonathan Giovanni dkk, 2019. Analisis Penerapan Standar Operasional 
Prosedur Pengunduran Diri Karyawan  Pada Hotel Orchardz Gajahmada 
Pontianak. Jurnal Ekonomi Integra, hlm 1-2. 
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melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengn fungsi dan 
alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan 
indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural 
sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada 
unit kerja yang bersangkutan.109 

Ketika OIF UMSU akan menerima sebuah 
kunjungan dari salah satu instansi baik Negri, Swasta, 
kalangan keluarga dan sebagainya, maka harus 
mengikuti prosedur yang ada, semisal sebelum 
berkunjung ke OIF UMSU harus melakukan 
komunikasi kepada salah satu TIM OIF bisa secara 
online via wa atau datang langsung ke markas OIF 
UMSU.  

Kemudian membicarakan jadwal yang akan 
disepakati, baik untuk instansi tersebut maupun untuk 
OIF UMSU, karena setiap kegiatan apapun itu di OIF 
UMSU harus memiliki struktur yang terjadwal agar 
schedule yang telah terdaftar tidak saling bertabrakan 
dan tetap menjaga kualitas dari kegiatan tersebut. 
Dengan adanya tempat eduwisata seperti di OIF UMSU 
ini bisa membantu kegaiatan belajar para siswa/siswi 
bahkan mahasiswa. Tak jarang dari berbagai instansi 
melakukan field trip ke OIF UMSU. 

Adapun dalam definisi strategis dinyatakan 
bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu 
memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan 
(meeting the needs of customers). Salah satu faktor 
yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas 
                                                         
109 Tias Dwi Junita, Peranan Sop Pada Organisasi Pemerintahan Kota 
Surabaya Dalam Peningkatan Kepuasan Pelayanan Kepada 
Masyarakat(Studi Di Bagian Umum dan Protokol Pemerintahan Kota 
Surabaya), hlm 2. 
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perusahaan menurut Lupiyoadi (2001, hal : 147) adalah 
kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan 
kepada pelanggan.110 

 
KUNJUNGAN DI OIF UMSU 

Sehari-hari, OIF UMSU menerima kunjungan 
publik dari berbagai kalangan seperti sekolah-sekolah, 
universitas, maupun masyarakat umum. Kunjungan 
datang baik dari dalam kota, luar kota, bahkan luar 
negeri. Dari luar negeri tercatat datang dari Amerika 
Serikat, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan. 
Namun yang paling dominan adalah kunjungan dari 
sekolah-sekolah mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA. 

Selain kunjungan di atas, OIF UMSU juga 
menerima kunjungan khusus (istimewa) baik dari 
kalangan akademisi, anggota dewan, pejabat 
negara/daerah, tokoh politik, ulama, cendekiawan, dan 
lain-lain. Bagi OIF UMSU, kunjungan tokoh-tokoh ini 
merupakan kebanggaan tersendiri. 

Semenjak berdirinya OIF UMSU sudah menerima 
kunjungan untuk membagikan informasi terkait alam 
semesta, waktu shalat, arah kiblat, peraktik alat dan 
masih banyak lagi. Hal ini dikarenakan pentingnya 
bagi umat muslim untuk mempelajari Ilmu Falahk ( 
astronomi) terkait tentang ibadah. 

Tidak dari golongan umat mushlim saja, dari non 
muslim jga berkunung ke OIF UMSU untuk mengenal 

                                                         
110 Tias Dwi Junita, Peranan Sop Pada Organisasi Pemerintahan Kota 
Surabaya Dalam Peningkatan Kepuasan Pelayanan Kepada 
Masyarakat(Studi Di Bagian Umum dan Protokol Pemerintahan Kota 
Surabaya), hlm 2. 
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dunia astronomi, alat-alat astronomi dari yang klasik 
hingga modern.  

Minat merupakan kekuatan pendorong yang 
menyebabkan seseorang menaruh perhatian pada 
orang lain atau pada objek lain. Minat merupakan salah 
satu sumber motivasi seseorang untuk melakukan 
kegiatan yang disukai (Kanuk, 2007) yang akan 
berdampak terhadap peningkatan pangsa pasar. Ada 3 
(tiga) faktor yang dapat menimbulkan minat seseorang, 
yaitu faktor dorongan dari dalam, faktor motif sosial 
dan faktor emosional.111 

Berikut grafik kunjungan ke OIF UMSU mulai 
dari tahun 2015 hingga tahun 2020 : 

 

 

                                                         
111 Kurniawan Gilang Widagdyo, 2017. Pemasaran, Daya Tarik 
Ekowisata dan Minat Berkunjung Wisatawan, Jurnal Bisnis dan 
Manajemen, hlm 263. 
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Pada awal berdirinya OIF UMSU dan mulai 

membuka jadwal kunjungan dapat terlihat dari tahun 
2015 terjadi peningkatan saat berkunjung, hal ini juga 
dikarenakan OIF UMSU pada awalnya sering 
melakukan promosi seperti berkunjung ke sekolah-
sekolah, instansi dan masih banyak lagi, kemudian 
prosmosi dengan selebaran dan promosi via online 
yang saat ini informasi cepat didapat melalui internet 
atau media social. Kemudian OIF UMSU juga sering 
melakukan MOU dengan beberapa sekolah, bekerja 
sama dengan travel dan masih banyak lagi. 

Sejauh ini total kunjungan dari tahun pertama 
yaitu 2015 mecapai 819 orang pengunjung, tahun 2016 
adalah 2534 pengunjung, dan tahun 2017 adalah 8232 
pengunjung dan ini dari semua tingkatan mulai dari 
TK, SD, SMP, SMA bahkan Mahasiswa. Semakin 
bertambahnya tahun pengunjung semakin meningkat 
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pula hal ini juga berlaku pada tahun berikutnya, yaitu 
2018 sekitar 10995 pengunjung.  

Pada tahun 2018 - 2020 pengunjung mulai 
dibatasi, dikarenakan 1) untuk menjaga kualitas 
kegiatan yang diselenggarakan OIF UMSU, 2) 
dikarenakan gedung tempat OIF berada adalah gedung 
paling atas di kampus pascasarjana UMSU, yang pada  
hari Jumat dan Sabtu diadakan perkuliahan, oleh sebab 
itu agar tidak mengganggu aktivitas perkuliahan hal ini 
menjadi salah satu alasan dibatasinya jadwal 
kunjungan OIF. 

 

 
 

Selanjutnya pada tahun 2019 pengunjung 
berjumlah sekitar 10733, sedangkan tahun 2020 
pengunjung berjumlah 3668. Pada tahun 2019 
pengunjung menurun sekitar 222 pengunjung, 
penurunan ini tidak terlalu signifikan karena kenaikan 
antara tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 2763 
pengunjung, jadi masih bisa dimaklumi.  

Dapat terlihat pula pada grafik kunjungan dari 
tahun ke tahun ada di beberapa bulan kunjungan 
meningkat sangat pesat dan ada pula yang angka 
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statistiknya tidak bergerak, hal ini disebabkan karena 
kunjungan yang dominan dihadiri oleh siswa/siswa 
maka kita mengikuti jadwal dari kegiatan sekolah.  

Contoh pada bulan Mei 2019 saat itu adalah Hari 
Raya Idul Fitri dan setiap sekolah maupun instani 
bercuti untuk merayakan hari besar tersebut. Dan 
begitulah seterusnya seperti libur sekolah, ujian dan 
lain-lain. 

Sedangkan tahun 2020 pengunjung berjumlah 
sekitar 3668, terlihat penurunan begitu signifikan, hal 
ini tentu ada sebabnya, dikarenakan tahun 2020 adalah 
masa pandemic covid, dimana orang-orang sebisa 
mungkin harus melakukan kegiatan di dalam rumah, 
baik bekerja, sekolah, maupun kegiataan lainnya untuk 
menekan angka penyebaran covid. 

 

 
 

Adapun teknis berkunjung di OIF UMSU ialah : 
1. Menghubungi salah satu Tim OIF untuk 

membicarakan agenda kunjungan, bisa via online 
seperti dari Wa kemudian bisa melalui media 
social OIF UMSU ig @oifumsu, fb Observatorium 
Ilmu Falak UMSU. 
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2. Membicarakan jadwal berkunjung dan sepakat 
atas jadwal yang telah di tentukan. 

3. Membayar dp tanda jadi untuk berkunjung 
dijadwal yang telah ditentukan. 
Kemudian untuk kegiatan ketika berkunjung 
berikut ini teknisnya : 
 

1. Kegiatan Ruang Planetarium 
 Masuk secara teratur dengan dipandu Tim 

yang bertugas dan membagikan cendramata 
(PIN OIF) 

 Setelah tertib Tim akan menjelaskan aturan-
aturan di dalam planetarium 

 Kemudian menampilkan pemutaran profil 
OIF UMSU 

 Simulasi alam semesta dengan menggunakan 
software-software astronomi. Simulasi alam 
semesta seperti planet, bintang, fase bulan, 
rasi bintang dan lain sebagainya. Kemudia 
menjelaskan cara menentukan arah kiblat. 

 Pemutaran film astronomi, yang seluruhnya 
dinarasikan oleh tim yang bertugas. 

2. Kemudian beralih ke Ruang Alat Astronomi 
Ruang alat astronomi berisikan alat-alat astronomi 
dari yang klasik hingga modern, disini Tim yang 
bertugas akan membagikan informasi seputar 
alat-alat tersebut. 
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3. Observasi Menggunakan Teleskop 
Kegatan ini yang paling dinanti yaitu 
meneropong matahari, ketika keluar dari ruang 
alat para pengunjung diarahkan untuk ke taman 
OIF menuju Sliding Roof tempat disediakannya 
teleskop yang nnti digunakan para pengunjung. 
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4. Simulasi Roket 
Kegiatan ini juga dinanti khusus para siswa TK, 
SD dan SMP dapat bermain roket air. 

 
 

5. Pengenalan Out Door 
Kegiatan ini pengenalan kembali sekaligus 
pengaplikasian. 
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6. Foto Bersama 
Kegiata ini tanda berakhir pula kegiatan 
kunjungan di OIF. 
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KESIMPULAN 
 

OIF UMSU berdiri sudah kurang lebih 5 tahun 
lamanya dan banyak menerima kunjungan dari 
berbagai instansi baik dalam kota, antar kota, luar kota 
bahkan luar negri. 
Dan sejauh ini kegiatan berkunjung  berjalan lancar dan 
nyaris meningkat setiap tahunnya. 
Tujuan OIF UMSU menerima kunjungan ialah untuk 
membangkitkan rasa cinta masyarakat terlebih pada 
generasi muda tentang Ilmu Falak dan 
memperkenalkan peninggalan dari pada peradaban 
Islam yang masih digunakan saat ini. 
Setiap lembaga maupun instansi memiliki target yang 
salah satu cara untuk mencapai target itu ialah 
mengikuti aturan atau SOP yang telah ditetapkan. 
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CHAPTER 13 
 
 

Hilal, Awal Bulan, dan Hisab Rukyat 
 

Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar 
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 

Email: arwinjuli@umsu.ac.id 
 

Abstrak 
Penetapan awal-awal bulan kamariah (khusus Ramadhan, Syawal 
dan Dzulhijjah) merupakan persoalan ijtihad sehingga sangat 
memungkinkan terjadinya perbedaan dan perdebatan. Baik hisab 
maupun rukyat keduanya merupakan dua bangunan keilmuan 
yang masing-masing memiliki keunggulan. Dalam praktiknya, 
terjadinya konjungsi (ijtimak) adalah syarat utama masuknya 
bulan baru dan berlakunya rukyat. Jika tidak, maka kesaksian 
rukyat wajib ditolak. Hisab dan rukyat tidak bertentangan 
manakala dilakukan dengan cara yang benar. Karena itu, rukyat 
dan hisab perlu diselaraskan karena keduanya tidak akan 
bertentangan manakala dilakukan dengan cara dan niat yang 
benar. 

Kata Kunci : hilal, hisab, rukyat, awal bulan. 
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PENGANTAR 
 

Penetapan awal-awal bulan di dalam Islam 
dilakukan berdasarkan peredaran Bulan (qamary). 
Semua ibadah yang berkaitan dengan penanggalan 
selalu ditetapkan dengan model ini. Perbincangan dan 
perdebatan seputar penetapan awal Ramadhan, Syawal 
dan Dzulhijjah diakui telah banyak menguras energi 
umat Islam, betapa fenomena ini sering terjadi di 
Indonesia, bahkan dunia. Dua hal yang perlu dipahami 
terkait dengan perbedaan dan perdebatan tersebut, 
yaitu aspek teoretis ilmiah-astronomis dan aspek fikih 
(syariat) penentuan hilal. Aspek fikih telah banyak 
dipahami meskipun tetap menyisakan berbagai 
perbincangan, namun aspek sains (astronomi) masih 
kurang di dalami. Hal yang terakhir ini tidak bisa 
diabaikan karena hakikat perbedaan itu terjadi karena 
perbedaan pemaknnaan atau pendefinisian hilal 
sebagai penentu masuknya bulan baru. Dalam makalah 
ini, akan dikemukakan sekilas aspek ilmiah tersebut 
sebagai bahan pertimbangan mengambil keputusan 
menetapkan awal bulan qamariyah.  
 

BUMI, BULAN DAN MATAHARI 
 

Bumi, Bulan dan Matahari adalah tiga benda 
angkasa ciptaan Allah, yang dari tiga fenomena benda 
angkasa ini manusia dapat beraktivitas, termasuk di 
dalamnya aktivitas ibadah. Bumi sebagai benda yang 
didiami manusia adalah planet ketiga dari daftar planet 
di Tata Surya, memiliki empat struktur bagian yaitu; 
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atmosphere (udara), hydrosphere (air), lithosphere 
(batuan solid) dan biosphere (kehidupan organik). 
Bumi memerlukan masa berputar pada sumbunya 
(rotasi) selama 23 jam 56 menit 05,09054 detik yang 
menyebabkan terjadinya siang dan malam. Disamping 
berputar pada sumbunya, Bumi juga bergerak 
mengelilingi Matahari (revolusi) dengan kecepatan 
yang tidak teratur selama 365,2425 atau 365 1/4 hari, 
yang mengakibatkan siklus tahunan.112 Dalam 
rotasinya pula, Bumi akan miring membentuk sudut 
23,5 derajat terhadap garis bidang orbitnya 
mengelilingi Matahari, yang menyebabkan adanya 
empat tatanan musim di Bumi, yaitu musim hujan, 
kemarau, semi dan gugur. 

Sementara Matahari adalah satu diantara bintang-
bintang di jagad raya, Matahari merupakan bintang 
terdekat dengan Bumi hingga menyebabkan banyaknya 
penelitian tentangnya. Matahari merupakan objek 
penelitian astronomi utama yang selalu menakjubkan, 
ia merupakan bola gas raksasa panas berdiameter 
sekitar 1,4 juta km, atau 100 kali lipat lebih dari Bumi. 
Matahari juga adalah sumber kehidupan utama 
manusia, manusia dapat beraktivitas dan bahkan 
beribadah disebabkan adanya rutinitas alamiah 
Matahari. Dalam peredarannya, Matahari melintasi 
ekuator dalam setahun sebanyak dua kali, yaitu sekitar 
tanggal 21 Maret dan 23 September. Satu tahun 
Matahari adalah jangka waktu yang diperlukan oleh 

                                                         
112 Dra.Hj.Erlina Hasan, Penanggalan (Tarikh), Diktat Mata Kuliah Ilmu 
Falak Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), 
Medan, t.t., h.5 
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Bumi untuk mengelilingi Matahari (revolusi), rata-rata 
satu tahun lamanya 365 1/4 hari.113 

Sementara itu Bulan, yang juga makhluk ciptaan 
Allah adalah benda angkasa istimewa bagi umat Islam, 
berbagai aktivitas ibadah dalam Islam selalu dikaitkan 
dengan siklus Bulan. Dalam peredarannya, Bulan 
berputar mengelilingi Bumi sekali dalam sebulan, yang 
sering disebut satu lunasi (satu siklus fase Bulan) atau 
satu perioda revolusi sinodik, yaitu 29 hari 12 jam 44 
menit 2,9 detik atau 29.530589 hari, yang berarti masa 
satu tahunnya 354 hari 8 jam 48 menit 35 detik 
(354,3670694 hari).114 Bulan-bulan qamariyah terjadi 
melalui siklus peredaran yang dihabiskan bulan satu 
kali peredaran sempurna dari munculnya hilal hingga 
muncul hilal berikutnya atau dari satu konjungsi ke 
konjungsi berikutnya.115 Dalam penggunaan sehari-
hari, angka pecahan bulan (0,530589) tidak praktis, 
maka dibulatkan dengan berganti-ganti antara 29 hari 
dan 30 hari, hal ini senada dengan hadis Nabi Saw yang 
menyatakan; "... Bulan itu adakalanya 30 hari, adakalanya 
pula 29 hari". Disebabkan putarannya mengelilingi 
Bumi, Bulan senantiasa bertukar kedudukan 
dipandang dari arah Bumi. Oleh yang demikian, 
menyebabkan bentuk Bulan bertukar dalam fase-
fasenya, yang diistilahkan dengan awjuh al qamar atau 
phases of the moon.   

                                                         
113 Dr.Ir.H.S.Farid Ruskanda, M.Sc, APU, 100 Masalah Hisab & Rukyat, 
Telaah Syari’ah, Sains dan Teknologi, Gema Insani Press, cet.I, 1416 H-
1996 M, h. 13-14 
114 Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Pengantar Ilmu Falak, Penerbit 
MAPALA PCIM Kairo-Mesir, 2007, h. 28-29 
115 Ibid. 
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KARAKTERISTIK HILAL DAN  
FASE-FASE BULAN 

 
Hilal sebagai obyek utama dalam menentukan 

awal bulan merupakan benda angkasa langka yang tak 
semua orang dapat dan mampu melihatnya. Perubahan 
penampakan wajah Bulan setiap harinya, seperti yang 
terlihat dari Bumi, adalah sebagai akibat posisi relatif 
Bulan terhadap Bumi dan Matahari. Wajah Bulan 
nampak berbeda dari waktu ke waktu yang disebut 
fase-fase Bulam. Fase-fase tersebut adalah: 
1. Crescent (hilal), yaitu posisi (manzilah) pertama 

bulan ketika menuju langit utara, yang jika 
memungkinkan akan terlihat diufuk barat setelah 
Matahari terbenam. Kejelasan bentuk hilal dari 
satu bulan dengan bulan lain berbeda-beda, masa 
muncul dan terlihatnyapun berbeda-beda yaitu 
antara 10 s.d. 40 menit. Bentuk hilal hari-hari 
berikutnya akan semakin jelas dan membesar, 
hinggga mencapai 6 hari 16 jam 11 menit hilal 
akan beralih pada posisi dan bentuk lain yaitu 
first quarter (at tarbi' al awwal). 

2. First Quarter (at tarbi' al awwal), adalah bulan 
yang telah memasuki 1/4 peredarannya pada 
Matahari, yaitu mulai dari hari ke 7. 

3. First Gibbous (al ahdab al awwal), yaitu bulan 
yang sudah mulai mendekati ufuk timur, dengan 
bentuknya yang sudah semakin membesar, yaitu 
telah sampai hari ke 11, dengan lengkung sabit 
menghadap timur. 
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4. Full Moon (al badar), yaitu bulan yang telah 
mencapai usia pertengahan dimana posisinya 
tepat berhadapan dengan Matahari, dan 
bentuknya telah bulat sempurna. 

5. Second Gibbous (al ahdab as tsany), yaitu masa 
setelah berlalunya full moon (al badar) yang 
hampir seukuran dengan al ahdab al awwal  namun 
dengan arah lengkung sabit yang berlawanan 
(menghadap barat). 

6. Second Quarter (at tarbi' as tsany), yaitu masa 
bulan yang telah berlalau sekitar 22 1/8 hari yang 
mirip at tarbi' al awwal namun dengan arah 
lengkung sabit yang berkebalikan, yang terus 
bergerak sedikit demi sedikit menuju arah ufuk 
barat. 

7. Second Crescent (al hilal as tsany), yaitu masa 
setelah berlalunya at tarbi' as tsany, dimana 
cahayanya menutupi sebagian kecil bagian kanan 
yang berbentuk seperti hilal. 

8. Wane (al mahaq), yaitu masa sampainya bulan 
pada peredaran sempurna, dimana Bumi dan 
Matahari dalam posisi sejajar, yang disebut 
dengan konjungsi (halah al iqtiran), dan nyaris 
tidak terlihat dari Bumi dikarenakan gelap.116 

 

                                                         
116 Prof.Dr.Muhammad Ahmad Sulaiman, Sibahah Fadha'iyyah fi Afaq 
'Ilm[il] Falak, Maktabah al 'Ajiry-Kuwait, 1420 H/1999 M, h. 51 s.d. 52 
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فلك القمر حول األرض فلك القمر حول األرض 

 
Fase-Fase Bulan 

Konjungsi (ijtima'/iqtiran) sebagai syarat awal 
masuknya bulan baru adalah saat Bulan berada 
diantara Matahari-Bumi (fase wane/al mahaq), dimana 
wajah Bulan menjadi tidak nampak dari Bumi. Secara 
detil, ijtimak merupakan pertemuan atau berimpitnya 
dua benda yang berjalan secara aktif. Pengertian ijtimak 
bila dikaitkan dengan bulan baru qamariyah adalah 
suatu peristiwa saat Bulan dan Matahari terletak pada 
posisi garis bujur yang sama, bila dilihat dari arah 
timur ataupun arah barat. Namun karena tipisnya, hilal 
sangat sulit dapat dilihat dari Bumi, karena bulan yang 
sedang berijtimak berdekatan letaknya dengan 
Matahari. Mengetahui saat terjadinya ijtimak sangat 
penting dalam penentuan awal bulan qamariyah, 
semua astronom (ahli hisab) sepakat bahwa peristiwa 
ijtimak merupakan batas penentuan secara astronomis 
antara bulan qamariyah yang sedang berlangsung dan 
bulan qamariyah berikutnya. Oleh karena itu, para ahli 
astronomi umumnya menyebut ijtimak atau konjungsi 
sebagai awal perhitungan bulan baru, yang dalam ilmu 
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falak dikemukakan bahwa ijtimak antara Bulan dan 
Matahari merupakan dua bulan qamariyah.117 

Akan tetapi, perlu diketahui bahwa kriteria yang 
dipakai untuk menentukan awal bulan bukan hanya 
fenomena konjungsi (ijtimak), namun seperti halnya 
sejak zaman Rasul Saw dan sahabat ra, kriteria yang 
digunakan lebih berdasarkan pada keterlihatan 
(visibility) daripada berdasarkan konjungsi itu sendiri. 
Hal inilah yang terus menjadi perdebatan hingga saat 
ini, yaitu berapa derajat ambang batas hilal dapat 
teramati. 
 

HISAB ASTRONOMIS DAN  
RUKYAT SYAR'I 

 

Pada dasarnya, antara rukyat dan hisab tidaklah 
bertentangan selama keduanya dilakukan berdasarkan 
data dan fakta yang benar. Rukyat, sebagai sarana 
sederhana yang telah teruji, pula terbukti dipraktikkan 
Nabi Saw dan sahabat selama berabad-abad 
merupakan tata cara yang terus dipertahankan dan 
dapat digunakan sampai kapanpun. Namun demikian, 
maju dan meluasnya peradaban Islam membawa 
konsekuensi kepada semakin sulitnya praktik rukyat 
dalam menentukan awal bulan. Klaim-klaim melihat 
hilal sering kali muncul, meski realitas menyatakan 
yang terlihat bukan hilal, karena itu disini diperlukan 
catatan-catatan rinci tentang hilal dan rukyat yang 
dimaksud. 
                                                         
117 Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, Penerbit: Pustaka Pelajar 
Yogyakarta, 2005   
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Hisab astronomis, yang merupakan akses 
majunya peradaban, merupakan fakta yang tak 
terbantah telah banyak, bahkan sangat banyak, 
membantu dan memudahkan ibadah umat Islam. 
Keteraturan alam raya nan luas ini dapat dideteksi 
secara cermat oleh ilmu ini. Terdapat beberapa aspek 
ilmiah hilal yang sangat perlu dipahami dalam hal ini, 
yaitu: 
1. Bulan terbenam lebih dahulu dari Matahari (hilal 

masih/sudah berada dibawah ufuk, alias hilal 
negatif). Dalam keadaan ini, hilal mustahil 
terlihat, dan setiap kesaksian tertolak. 

2. Bulan terbenam setelah terbenamnya Matahari. 
Dalam keadaan ini, ada kemungkinan hilal 
terlihat, namun bergantung ketinggiannya diatas 
ufuk untuk dapat teramati.  

3. Hilal terlihat setelah terbenamnya Matahari 
sebelum terjadinya konjungsi. Hal ini belum 
terhitung awal bulan, namun masih terhitung 
sebagai hilal akhir Bulan yang sedang berjalan. 
(fenomena ini terhitung sebagai kejadian yang 
ganjil dan jarang terjadi). 

4. Terjadinya konjungsi ketika terbenamnya 
Matahari dalam keadaan tertutup (kasyifah), yaitu 
terjadinya gerhana Matahari, maka dipastikan 
hilal tidak akan terlihat. 

5. Bulan terbenam setelah terbenamnya Matahari 
disebagian wilayah, sementara itu diwilayah lain 
sebaliknya. Maka dalam hal ini, setiap wilayah 
berlaku mathla' masing-masing berlandaskan 
pada hadits Kuraib ra., sementara jika hal ini 

Book Chapter ASTRONOMI ISLAMBook Chapter ASTRONOMI ISLAM228 229



 230 

terjadi dalam satu wilayah negara kesatuan dapat 
diputuskan melalui prinsip wilayatul hukmi. 

6. Bulan terbenam sebelum terbenamnya Matahari 
disebagian wilayah, sementara diwilayah lain 
sebaliknya. Maka, rukyah berlaku pada mabda' 
(mathla') masing-masing, dan terkadang, point 4, 
5, dan 6 dikembalikan kepada penguasa sebagai 
ulil amri.118  
Enam keadaan di atas merupakan fakta ilmiah 

hilal yang perlu dipahami secara baik. Karena itu, 
sebagaimana tertera dalam fikih maupun hadis, 
diperlukan adanya saksi adil. Kriteria yang ditetapkan 
ulama dalam hal ini adalah, (1) Sehat badan dan 
pikiran, (2) Jelas penglihatan, (3) Jujur dan terpercaya, 
(4) Memahami teks dan konteks rukyat, yang keempat 
syarat ini dikemas dengan sumpah. 

Terhadap point 1,2, dan 3, agaknya banyak orang 
yang mampu melakukannya, karena kelengkapan ini 
pada umumya dimiliki manusia. Namun khusus point 
4, diperlukan kejelasan lebih lanjut, antara lain 
meliputi;  
1. Pemahaman lapangan rukyat. Area rukyat ideal 

adalah pinggir laut lepas dan bebas tanpa 
penghalang berupa gunung, pohon, bangunan 
atau tempat yang tinggi, ditambah kondisi ufuk 
barat dalam keadaan cerah. 

2. Waktu pelaksanaan rukyat, yaitu sejak 
terbenamnya Matahari setelah terjadinya 

                                                         
118 Lihat: Prof.Dr.Muhammad Ahmad Sulaiman, Nahwa Shiyaghah 
Mabady' at Taqwim al Islamy al 'Alamy (Makalah Seminar Internasional 
tentang Penyatuan Kalender Islam yang diselenggarakan PP 
Muhammadiyah di Jakarta, 6-9 September 2007 M), h. 18 
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konjungsi hingga berlalunya masa munculnya 
hilal, dimana berdasar penelitian hilal hanya hadir 
sekitar 10 menit sampai 1 jam saja.  

3. Keadaan hilal. Hilal tanggal 1 adalah hilal yang 
tanduknya sedikit mengarah ke Timur, jika sedikit 
mengarah ke bawah (Barat) masih terhitung hilal 
akhir bulan, dan bentuk hilal sangat tipis dan 
redup.  

4. Umur hilal119, yaitu minimal 8 jam sejak terjadinya 
konjungsi (dalam kesepakatan MABIMS), karena 
umur hilal akan berpengaruh terhadap kejelasan 
bentuk dan kecerahan cahaya bulan yang akan 
muncul.  
Ringkasnya adalah, apa, bagaimana, dan kapan 

hilal itu ? Deretan pertanyaan teknis ini penting 
dipahami secara baik oleh para perukyat atau penganut 
rukyat, sebab kenyataan di lapangan, banyak perukyat 
yang tidak memahami hal-hal teknis ini. Hadis Nabi 
Saw memang sederhana, namun menuntut praktik 
tepat yang terkait dengan tiga fenomena alami benda 
angkasa ciptaan Allah (Bulan, Bumi dan Matahari). 
Nabi Saw memang tidak pernah menanyakan serinci 
dan seeksplisit ini, karena ketika itu sarana satu-
satunya hanya pengamatan, dan para sahabat piawai 
dengan fenomena langit.  

Dari keterangan di atas dapat disimpulakan 
bahwa kesaksian rukyat dapat diterima jika memenuhi 

                                                         
119 Tentang umur hilal, menjadi perdebatan dikalangan ulama astronomi, 
apakah menjadi syarat atau tidak. Untuk Negara Mesir tidak menjadikan 
umur hilal sebagai patokan, namun forum MABIMS (Brunai Darussalam, 
Indonesia, Malaysia dan Singapura) menetapan kriteria umur hilal 
delapan jam setelah terjadinya konjungsi. 
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kriteria di atas. Jika satu saja dari kriteria-kriteria itu 
tidak terpenuhi, kesaksian tersebut diragukan. Patokan 
pertama aktivitas rukyat seacara astronomis adalah 
terjadinya ijtimak atau konjungsi, jika hal ini belum 
terjadi, dipastikan bahwa klaim terlihatnya hilal adalah 
keliru (dalam hal ini secara astronomis). Dalam hal ini 
pula Ibn Taimiyah (w.728 H) mengatakan; 

 
ا لم يحل حائل وإذا بل اذا كان بعده مثال عشرين درجة فهذا يرى م  

فهذا ال يرى  كان على درجة واحدة  
“Bahkan, apabila jaraknya misalnya 20 derajat maka 
akan terlihat selama tidak ada pengahalang, dan 
apabila 1 derajat maka tidak akan terlihat”.120  

Kesimpulan yang dikemukakan Ibnu Taimiyah 
disini adalah, hilal dapat dan mudah teramati jika 
berada dalam ketinggian yang memadai, disini ia 
memberi contoh  20 derajat diatas ufuk, itupun jika 
tidak ada yang menyulitkan pandangan. Namun jika 
hilal kurang dari satu derajat maka hilal tidak akan 
teramati. Secara astronomis, penyebutan angka derajat 
yang dimaksud Ibnu Taimiyah diatas adalah telah 
terjadinya konjungsi.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
120 Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah, Majmu'ah al Fatawa, j. 13, 
Maktabah al 'Ubaikan, Riyadh, cet. I, 1419 H/1998 M, h.102   
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PLUS-MINUS RUKYAT DAN HISAB 
 

Terkait penentuan awal bulan qamariyah 
menggunakan hisab dan rukyat, terdapat beberapa 
plus dan minus dari keduanya, yaitu: 
1. Jauhnya jarak hilal (bulan) dari permukaan bumi 

(mencapai sekitar 40.000 kilometer), sementara 
bulan hanya mengisi sudut sekitar 2 ½ derajat 
yang berarti hanya mengisi 1/80 sudut pandang 
mata manusia tanpa menggunakan alat. Ini berarti 
hilal hanya mengisi sekitar 1,25 % dari 
pandangan, oleh sebab itu pengaruh benda sekitar 
yang mengisi 98,75 % sangatlah besar. 

2. Hilal hadir hanya sebentar saja (sekitar 15 menit 
s.d. 1 jam), padahal pandangan mata sering 
terhalang oleh awan yang banyak terdapat di 
negara tropis dan basah karena banyaknya lautan 
seperti Indonesia. Karena lembabnya permukaan 
lautan maupun daratan didekatnya maka hasil 
penguapannya membentuk awan yang 
mengumpul didekat permukaan disekitar ufuk. 
Justru pada ketinggian yang rendah disekitar ufuk 
inilah hilal diharapkan hadir dan dapat dilihat. 

3. Kondisi sore hari yang tidak tetap, terutama 
menyangkut pencahayaan, kemuncuan hilal 
sangat singkat maka rukyat harus dilaksanakan 
secepat mungkin setelah Matahari terbenam. Pada 
saat itu meskipun Matahari sudah dibawah ufuk, 
cahayanya masih terlihat benderang, selanjutnya 
akan muncul cahaya kuning keemasan (cerlang 
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petang). Cahaya ini sangat kuat dan nyaris 
menenggelamkan cahaya hilal yang sangat redup. 

4. Banyaknya penghalang diudara berupa awan, 
asap kenderaan, asap pabrik, mendung, hujan, 
fenomena langit lain seperti Mars, Venus, dll. 

5. Hilal umumnya terletak tidak jauh dari arah 
Matahari, yaitu hanya beberapa derajat kesebelah 
utara atau selatan tempat terbenamnya Matahari 
sehingga mengaburkan cahaya hilal meskipun 
telah berada diatas ufuk. 

6. Adanya faktor psikis (kejiwaan/mental), sebab 
melihat adalah gabungan antara proses jasmani 
dan proses rohani (psikis), yang dominan adalah 
proses psikis. Sekalipun ada benda, seseorang 
tidak akan melihat apapun jika otaknya tidak siap, 
misalnya karena melamun, maka dalam hal ini 
proses psikis tidak terjadi, sehingga proses 
melihat tidak terjadi pula. Sebaliknya, meskipun 
proses psikis tidak ada - misalnya bendanya tidak 
ada sehingga tidak ada citra benda - namun jika 
proses mentalnya hadir, maka ia ‘merasa’ dan 
kemudian ‘mengaku’ melihat. Dalam ilmu 
psikologi, proses ini dikenal dengan istilah 
“halusinasi”, yaitu berupa perasaan ingin sekali 
berjumpa atau sangat rindu pada benda yang 
akan dilihat, atau merasa yakin bahwa bendanya 
pasti ada. Jika terhadap benda yang besar seperti 
manusia, gunung, gedung, dll. bisa salah lihat, 
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apatah lagi terhadap hilal yang jauh lebih kecil 
bahkan redup.121 

7. Dan lain-lain.  
Selain faktor-faktor di atas terdapat lagi beberapa 

penyebab ditolaknya kesaksian rukyat, seperti telah 
dikemukakan sebelumnya, yaitu banyaknya perukyat 
yang tidak memahami aspek teknis rukyat dan hilal. 
Selain itu proses terlihatnya hilal tidak dapat terdeteksi 
ulang dan tidak dapat terdokumentasi, sehingga secara 
ilmiah sulit untuk diterima, meskipun perukyat 
seorang jujur lagi terpercaya.  

Sementara itu, hisab sebagai metode terkini dalam 
menetapkan awal bulan tidak dipungkiri juga memiliki 
berbagai kelemahan, yaitu: 
1. Banyaknya aliran dalam ilmu hisab, yaitu terkait 

dengan metodologi dan sistem yang digunakan, 
seperti hisab urfi, hisab hakiki, hisab hakiki 
taqribi, hisab qablal ghurub, hisab imkan rukyat, 
hisab wujud hilal, dan lain-lain. Demikian lagi 
rumus (formula) yang digunakan seperti sistem 
Sullamun Nayyirain, Khulashatul Wafiyah, 
Shaukat, Babylonia, Maunder, Fotheringham, 
Yallop, Bruin, Ibnu Thariq, Ilyas, Danjon, Duffet, 
J.Meuss, Brown, dan lain-lain.   

2. Ketidak konsistenan penetapan kriteria imkan 
rukyat yang akan disepakati.  

3. Ketidak akuratan dan ketidak tetapan hasil 
penghitungan, sebab rumus yang digunakan dari 

                                                         
121 Dr.Ir.H.S.Farid Ruskanda, M.Sc, APU, op.cit, h. 41-46 dengan 
berbagai reduksi. 
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masa ke masa akan dan selalu mengalami revisi 
dan perbaikan. 

4. Terjadinya kesalahan sistemik, kesalahan 
memasukkan data, kesalahan menggunakan alat 
hitung, dan lain-lain. 

5. Kebenaran ilmiah dalam hisab meski pasti 
(qath'iy)  tetap mengandung keraguan (zhan), 
sebab seperti lazimnya ilmu pengetahuan, temuan 
akan berubah jika terdapat indikasi terkini yang 
teruji. 
Namun demikian, kini data hisab semakin akurat, 

sebab kesalahan dalam hisab dapat terdeteksi seketika. 
Selain itu, hisab dilakukan secara kolektif dengan 
berbagai akurasi. Sementara rukyat dalam praktiknya 
banyak mengandung probabilitas dan subyektifitas. 
Aktivitas rukyat adalah pengamatan alami yang selalu 
berubah dari satu bulan qamariyah dengan bulan 
qamariyah sebelum dan sesudahnya, ditambah obyek 
yang dilihat atau yang akan terlihat di langit tidak 
hanya hilal, ada benda dan fenomena angkasa lain, 
seperti Venus, Mars, awan yang adakalanya mirip hilal, 
hujan, mendung, dan lain-lain. Karena itu, rukyat dan 
hisab perlu diselaraskan karena keduanya tidak akan 
bertentangan manakala dilakukan dengan cara dan niat 
yang benar.  

Dalam hal ini, negara Mesir memberi contoh ideal 
yang mengkombinasi dua hal ini, hisab dan rukyat. 
Hisab dilakukan untuk memastikan terjadinya 
konjungsi dan hilal sudah berada diatas ufuk. Setelah 
itu barulah tim diturunkan melakukan pengamatan 
secara langsung di lapangan. Selanjutnya jika hasil 
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hisab bertentangan dengan hasil rukyat, hisab 
didahulukan, dengan alasan hisab bersifat qath'iy 
sementara rukyat bersifat zhanny. 

 
PENUTUP 

 
1. Penetapan awal-awal bulan qamariyah (khusus 

Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah) di dalam 
Islam adalah masalah ijtihadiyah sehingga sangat 
memungkinkan terjadinya perbedaan dan 
perdebatan. 

2. Bumi, Bulan dan Matahari adalah tiga benda 
angkasa ciptaan Allah, dari tiga benda angkasa ini 
manusia dapat beraktivitas dan beribadah. 
Pemahaman yang baik terhadap tiga benda 
angkasa ini sangat membantu dan diperlukan 
demi yakin dan tenangnya seorang Muslim dalam 
beribadah. 

3. Terjadinya konjungsi (ijtimak) adalah syarat 
utama masuknya bulan baru dan berlakunya 
rukyat, jika tidak, maka kesaksian rukyat akan 
tertolak ditolak. 

4. Hisab dan rukyat tidak bertentangan manakala 
dilakukan dengan cara yang benar, jika hasil 
keduanya bertentangan maka hisab didahulukan, 
karena hisab bersifat pasti. 
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