
IEdisi 17/ Mei 2021



II Edisi 17/ Mei 2021



IIIEdisi 17/ Mei 2021



1 Edisi 17/ Mei 2021

SUPER BLOOD LUNAR ECLIPSE,
Sebuah Gerhana Bulan Total Saat Bulan dalam Perihelion

Oleh: Hariyadi Putraga

Di Bulan Mei, tepatnya tanggal 26 Mei 2021, Indonesia akan Kembali mendapatkan 
kesempatan mengamati Gerhana Bulan, yang dalam kesempatan ini mendapatkan 
keterlihatan gerhana bulan dalam keadaan Total. Gerhana bulan akan berlangsung 
selama lebih dari tiga jam dan bisa dinikmati dari Asia Timur, Australia, Pasifik, 

dan Amerika. Gerhana bulan ini terjadi bertepatan dengan saat Bulan berada pada 
titik terdekat dengan Bumi (perigee) sehingga disebut dengan Gerhana Bulan Super.

Sajian UtamaSajian Utama
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Gambar: 
Peta Keterlihatan 
Gerhana Bulan 26 Mei 
2021

Karena Bulan berada 
di dekat ufuk, maka 
disarankan untuk pergi 
ke tempat yang tinggi 
atau mencari daerah yang 
tidak terhalang dengan 
pemandangan bebas ke 
Timur untuk mendapatkan 
pemandangan gerhana 
yang terbaik. Gerhana 
Bulan berakhir pada pukul 
19:51 WIB di Kota Medan.

Gerhana bulan total 
terjadi saat bulan dan 
matahari berada di antara 
bumi dalam satu kedudukan 
yang segaris. Setiap kali 
Bulan mengorbit Bumi, 
ia melewati hampir ber-
lawanan dengan Matahari di 
langit saat mencapai Bulan 
Purnama. Jika Bulan meng-
orbit Bumi di bidang yang 
sama persis dengan Bumi 
yang mengorbit Matahari, 
Bumi akan melewati antara 
Matahari dan Bulan dan 

menciptakan gerhana bulan 
di Bulan Purnama setiap 
bulan.

Faktanya, orbit Bulan 
miring pada sudut 5° 
relatif terhadap orbit Bumi 
mengelilingi Matahari. Ini 
berarti bahwa kesejajaran 
garis Matahari - Bumi - 
Bulan pada Bulan Purnama 
biasanya tidak tepat. 
Akibatnya, seorang peng-
amat di Bulan akan melihat 
Bumi melintas beberapa 
derajat ke sisi Matahari.

Kendati bulan hanya 
jadi bayangan bumi, 
sebagian sinar matahari 
sampai ke bulan. Sinar 
matahari sampai ke bulan 
lewat atmosfer bumi. 
Atmosfer bumi menyaring 
sebagian sinar biru. Hal 
inilah menyebabkan bulan 
berwarna merah yang 
terlihat dari bumi saat 
terjadi gerhana Bulan Total.

Fenomena Gerhana 
Bulan Ini merupakan 
sebuah fenomena rutin 
yang dapat terjadi 2 hingga 
3 kali dalam setahun men-
jelang terjadinya gerhana 
Matahari pada 14 sampai 
15 hari setelah terjadinya 
gerhana Bulan. 

Setelah Gerhana Bulan 
Total di Bulan Mei, maka 
berikutnya akan menyusul 
Gerhana matahari cincin 
pada tanggal 10 Juni akan 
bisa dinikmati di beberapa 
bagian dunia, mulai dari 
sebagian Amerika Utara, 
Asia, Kanada, Greenland, 
dan Russia. 

Di Indonesia sendiri 
tampaknya tak dapat 
menikmati peristiwa langit 
ini. Sementara jalur cincin 
- ketika Matahari tampak 
seperti cincin api yang 
melingkari bola hitam  akan 
dinikmati mereka di negara 
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Kanada, Greenland, dan 
di negara Rusia selama 
hampir empat menit.

Gerhana Bulan 
Mempunyai Pengaruh 
terhadap Kehidupan di 
Bumi. 

Semenjak dahulu, ter-
jadinya fenomena gerhana 
bulan mengakibatkan 
ter-jadinya berbagai hal 
yang berbeda dari bulan-
bulan lainnya. Hal tersebut 
dapat terjadi di alam liar, 
dan pada pengaruh dalam 
kehidupan manusia. Berikut 
ditemukan dalam beberapa 
aspek geologi, satwa & 
kesehatan manusia yang 
terkena dampak gerhana 
bulan:

Efek Gerhana Bulan pada 
Pasang Surut: 

Gerhana bulan hanya 
terjadi pada malam bulan 
purnama. Biasanya ber-
langsung selama tiga jam. 
Oleh karena itu, pasang 
surut selama ini lebih tinggi. 

Efek Gerhana Bulan pada 
Satwa Liar:

Ini diyakini hanya mitos 
belaka. Tapi, cerita dari 
berabad-abad mengklaim 
bahwa satwa liar berperilaku 
berbeda selama gerhana 
bulan penumbra. Namun, 
pada tahun 2010, sebuah 
studi yang diakukan oleh 
Departemen Antropologi 
Universitas Pennsylvania 
mengungkapkan bahwa 
burung hantu, monyet 
menunjukkan perubahan 
yang meningkat dalam 
aktivitas mereka se-lama 
gerhana bulan.

Efek Gerhana Bulan pada 
Manusia:

Seperti yang dinyatakan 
sebelumnya, sains belum 
menemukan hubungan 
substansial antara gerhana 
bulan dan perubahan 
fisiologi dari manusia.     

Namun, gerhana sering 
kali dipandang sebagai 
tanda atau pertanda buruk 

oleh suku-suku kuno. Itu 
juga menyebabkan mereka 
mengorbankan hewan dan 
sesama manusia untuk 
menenangkan para dewa. 

Menurut  dari laporan 
sebuah portal media, 
beberapa astrolog meng-
klaim efek gerhana bulan 
berikut ini pada kesehatan 
manusia. 

Berikut beberapa 
pengaruh yang 
ditemukan yang 
berpengaruh terhadap 
manusia.
• Mengatur hormon: Ada 

beberapa spekulasi 
yang menunjukkan ke-
mungkinan hubungan 
antara bulan dan siklus 
menstruasi wanita. 
Siklus menstruasi 
wanita biasanya 28 
hari sedangkan siklus 
bulan 29,5 hari. Banyak 
orang percaya bahwa 
tarikan gravitasi dapat 
membantu mengatur 
siklus seseorang

Keterlihatan Gerhana Bulan Saat Baru Terbit di Kota Medan (Sumber: Stellarium)
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• M e m p e n g a r u h i 
kesuburan Anda: Bulan 
sering disebut, se-
bagai simbol kesuburan. 
Banyak kepercayaan 
kuno mengklaim bahwa 
ini adalah waktu yang 
ideal bagi wanita yang 
sedang berovulasi untuk 
mengandung anak.

• Risiko tinggi penyakit 
kulit: Menurut astrologi 
India, tubuh manusia 
mengalami beberapa 
perubahan selama 
gerhana bulan. Selama 
waktu ini, “Kalpa 

dosha” tubuh Anda 
mungkin mengalami 
ket idakseimbangan. 
Secara umum dikenal 
untuk mengendalikan 
pertumbuhan otot, 
kekebalan dan stabilitas. 
Oleh karena itu, hal ini 
dapat meningkatkan 
risiko penyakit kulit dan 
penyakit lainnya

• Dapat memengaruhi 
mata: Sering kali 
selama gerhana, orang 
disarankan untuk 
memakai kacamata 
pelindung. Namun, ini 

diterapkan lebih banyak 
pada gerhana matahari 
dari pada gerhana 
bulan. Gerhana bulan 
telah terbukti secara 
ilmiah tidak berbahaya 
bagi mata manusia.
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Sajian UtamaSajian Utama

Hilal
Oleh: Muhammad Hidayat

Hilal merupakan 
pertanda masuknya 
awal bulan hijriyah, 

namun perbedaan 
penafsiran dalam melihat 
hilal yang menyebabkan 
terjadinya perbedaan 
kriteria dalam penentuan 
awal bulan hijriyah. 
Penafsiran yang pertama 
menyatakan bahwa 
masuknya awal bulan 

dapat ditentukan dengan 
terlihatnya hilal secara 
langsung menggunakan 
mata.

Sedangkan penafsiran 
yang kedua menyatakan 
bahwa masuknya awal bulan 
dapat ditentukan dengan 
melihat hilal menggunakan 
ilmu pengetahuan. 

Kedua penafsiran 
tersebut didukung oleh 

landasan kaidah hukum 
yang kuat sehingga dapat 
diterima dan diamalkan 
karena masih dalam 
persoalan ijtihadi.

 Teknologi dan ilmu 
pengetahuan berkembang 
dengan sangat maju saat 
sekarang ini menjadikan 
berbagai disiplin ilmu 
semakin terkoneksi atau 
semakin saling mendukung 
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satu sama lain, sehingga 
sudah lumrah bagi yang 
memilki keyakinan 
bahwa masuknya awal 
bulan ditentukan dengan 
terlihatnya hilal secara 
langsung (rukyat) juga 
menggunakan per-hitungan 
(hisab) dalam membantu 
pelaksanaan rukyat 
dilapangan agar men-
jadikan rukyat berkualitas. 

Begitu juga sebaliknya 
yang menyatakan bahwa 
masuknya awal bulan dapat 
ditentukan dengan melihat 
hilal menggunakan ilmu 
pengetahuan (hisab) juga 
menggunakan (rukyat) 
sebagai uji akurasi, 
komparasi dan data pen-
dukung  terhadap kriteria 
hisab yang digunakan. 

Oleh karena itu 
penggunaan hisab dan 
rukyat secara bersamaan 
bukan menjadi masalah 
yang berarti dan hal ini 
sudah sering ditemukan 
diberbagai instansi atau 
ormas keagamaan dengan 
tidak saling menyalahkan, 
hal ini dilakukan demi 
meningkatkan kualitas dan 
memperkuat kri-teria yang 
digunakan.

 Dalam pengamatan 
awal bulan di Indonesia, 
ada banyak hal yang perlu 
didiskusikan contohnya 
data keterlihatan hilal 
seperti apa yang dapat 
disepakati bersama, karena 
kita tahu keterlihatan hilal 
menurut Islamic Crescents 
Observation Project terbagi 
menjadi lima yaitu:
1. Pengamatan dengan  

Mata Telanjang
2. Pengamatan dengan 

Bantuan alat Optik
3. Pengamatan Siang Hari
4. Pencitraan atau  Meng-

gunakan Kamera Biasa
5. Pencitraan kamera CCD 

(pada siang hari)

Secara umum pada 
setiap jenis pengamatan 
diatas ditinjau dari tiga 
parameter yaitu:
1. Umur bulan yaitu waktu 

interval antara ijtimak 
dan watu pengamatan.

2. Lag Time yaitu selisih 
saat waktu terbenam. 

3. Elongasi yaitu sudut 
pisah antara titik pusat 
piringan Matahari dan 
pusat piringan Bulan.
Disini penulis akan 

membagi menjadi empat 
jenis pengamatan, karena 
di Indonesia umumnya 
yang populer dilakukan 
yaitu  kegiatan pengamatan 
hilal menggunakan :

1. Mata telanjang dan 
teleskop

2. Teleskop dengan 
kamera

3. Teleskop dengan 
kamera dan olah 
citra.

4. Teleskop dengan 
kamera dan olah 
citra pada siang 
hari.

Dan di Indonesia 
umumnya dari setiap jenis 
pengamatan diatas ditinjau 
dari tiga parameter yaitu 
1. Altitude,yaitu ketinggian 

hilal saat Matahari 
terbenam.

2. Elongasi yaitu sudut 
pisah antara titik pusat 
Matahari dan pusat 
Bulan. 3. Umur Bulan 
yaitu waktu interval 
antara konjungsi dan 
watu pengamatan

Berikut ini akan 
dijelaskan dari berbagai 
jenis pengamatan diatas :
1. Pengamatan hilal 

menggunakan mata 
telanjang dan teleskop, 
selama ini data hilal 
menggunakan mata 
telanjang dan teleskop 

dapat diterima, 
walaupun ada pro dan 
kontra dikalangan 
ahli astronomi terkait 
diterima atau tidaknya 
data keterlihatan hilal 
yang berada dibawah 
kriteria visibilitas hilal 
atau dibawah limit 
danjon (sulit diamati) 
selain itu juga karena 
tidak ada hasil gambar 
yang dapat diverifikasi.

2. Pengamatan hilal 
menggunakan teleskop 
dengan kamera. Teknik 
yang digunakan dalam 
pengamatan hilal 
menggunakan teleskop 
dengan kamera terus 
berevolusi mengikuti 
perkembangan jaman 
serta pemahaman 
teknis observasi hilal 
itu sendiri. Detektor 
yang digunakan pun 
beragam: mulai dari 
webcam, kamera 
DSLR, CCD kamera, 
sampai dengan CMOS 
camera. Penggunaan 
filter pun mengalami 
perubahan: dari tanpa 
filter, penggunaan 
filter ND 0,3 + 0,6, 
serta penggunaan filter 
inframerah. Sejauh ini 
data keterlihatan hilal 
menggunakan teleskop 
dengan kamera dapat 
diterima oleh kalangan 
ahli astronomis maupun 
ahli fiqih di Indonesia, 
walaupun ada sebagian 
kecil tokoh yang 
kontra terkait batas 
penggunaan filter 
yang digunakan dalam 
pengamatan.

3. P e n g a m a t a n 
menggunakan teleskop 
dengan kamera dan olah 
citra, teknik pengamatan 
dengan olah citra yaitu 
hasil yang di poto 
atau rekam kemudian 
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diolah atau di stacking 
dengan software. 
Dengan software 
ini citra langit yang 
kemudian ditingkatkan 
kontrasnnya. Hal 
ini bertujuan untuk 
membuat objek hilāl 
yang sejatinya sangat 
tipis akan nampak 
lebih jelas karena 
warna langit dalam 
citra tersebut dibuat 
lebih gelap. Sejauh ini 
data keterlihatan hilal 
menggunakan teleskop 
dengan kamera dan 
olah citra dapat diterima 
oleh kalangan ahli 
astronomis walaupun 
terdapat pro dan kontra 
bagi ahli fiqih terkait 
filter dan teknik olah 
citra yang digunakan 

dalam pengamatan.
4. P e n g a m a t a n 

menggunakan teleskop 
dengan kamera, olah 
citra dan dilakukan 
pada siang hari. Definisi 
bulan baru dalam 
astronomi, adalah 
fase bulan pertama, 
setelah konjungsi atau 
setelah Bulan berada 
dalam satu garis lurus 
di antara Matahari 
dan Bumi (wikipedia).

Rekor dunia data 
keterlihatan bulan sabit 
siang hari pasca konjungsi 
yaitu :
1. Observatorium Boscha, 

Indonesia. Pengamat 
Yusuf tahun 2016,
elongasi: 3,7 derajat

2. Perancis, Pengamat 

Thiery Legault tahun 
2010, elongasi: 4,5 
derajat.
Bulan sabit dengan 

metode astrofotografi bisa 
saja dijadikan sebagai 
pertanda masuknya bulan 
baru Hijriyah. Sebab hilāl 
itu sejatinya ada setelah 
konjungsi, tidak harus 
setelah Matahari terbenam 
(Oman Fathurrahman dalam 
Muhammad Shobaruddin 
2015). Namun pengamatan 
seperti ini masih menjadi 
pro kontra di kalangan ahli 
fiqih dalam penentuan awal 
bulan hijriyah di Indonesia.

Hemat penulis jika umat 
Islam ingin merumuskan 
Kalender Islam Global 
dengan prinsip 1 hari satu 
tanggal di seluruh dunia dan 
tidak terjadinya perbedaan 
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penentuan awal bulan maka 
empat jenis pengamatan 
yang disebutkan diatas 
dapat diterima karena hal 
tersebut sejalan dengan 
apa yang dirumuskan pada 
Muktamar KIG di Turki pada 
tahun 2016.

Indonesia saat 
ini memilki berbagai 
observatorium yang salah 
satu aktifitasnya yaitu 
mengamati hilal. Salah 
satu observatorium yang 
ada di Indonesia yaitu 
Observatorium Ilmu Falak 
Universitas Muhammadiyah 
Sumatera Utara (OIF UMSU) 
yang juga merupakan 
salah satu observatorium 
yang dimilki oleh 
Muhammadiyah, sehingga 
kriteria yang digunakan 
dalam penentuan awal bulan 

hijriyah menggunakan 
kriteria Hisab Wujudul Hilal, 
Namun dalam aktifitasnya 
OIF UMSU juga melakukan 
pengamatan hilal se-
bagaimana yang pernah 
diamanahkan oleh Majelis 
Tarjih dan Tajdid Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah   MTT 
PP  untuk mengirimkan 
laporan pengamatan 
hilal yang dilakukan 
oleh observatorium-
observatorium yang dimilki 
oleh Muhammadiyah, 
hemat penulis hal ini 
bertujuan sebagai uji 
akurasi, komparasi dan 
data pendukung terhadap 
kriteria hisab yang 
digunakan. 

Disamping itu Muham-
madiyah dalam salah satu 
amanat Muktamar ke 47 

di Makasar mengusulkan 
adanya Kalender Islam 
Global (KIG) yaitu kalender 
dengan prinsip satu hari 
satu tanggal diseluruh 
dunia sehingga harapannya 
dengan adanya KIG 
tersebut tidak terjadi lagi 
perbedaan penentuan awal 
bulan baik di Indonesia 
maupun di dunia, untuk 
mendukung hal tersebut 
perlu dilakukan penelitian 
terus menerus agar dapat 
menghasilkan kriteria yang 
mapan maupun pengujian 
terhadap kriteria KIG yang 
ada saat ini seperti salah 
satunya kriteria KIG Turki 
2016.
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Mengenal Lebih Dekat 
Planet Bumi

Sajian UtamaSajian Utama

Planet Bumi merupakan 
planet ketiga terdekat 
dengan Matahari. 

Planet Bumi berupakan 
planet dimana manusia 
tinggal. Bumi adalah tempat 
tinggal bagi jutaan makhluk 
hidup, termasuk manusia. 
Bumi disebut juga sebagai 
planet biru dikarenakan 
sebagian besar permukaan 
Bumi merupakan lautan. 
Kata Bumi berasal dari 
bahasa Sanskerta “Bhumi”, 
yang berarti tanah. Bumi 
tergolong planet kebumian 
yang umumnya terdiri dari 
bebatuan. Bumi merupakan 
planet dengan kepadatan 
tertinggi, gravitasi 
permukaan tertinggi, 
medan magnet terkuat, 
dan rotasi tercepat, 
dan diperkirakan juga 
merupakan satu-satunya 
planet dengan tektonik 

Oleh: Abu Yazid Raisal

lempeng yang aktif bila 
dibandingkan dengan tiga 
planet kebumian lainnya 
yaitu Mekurius, Venus, dan 
Mars.

Bumi terbentuk sekitar 
4,54 miliar tahun yang 
lalu, dan diperkirakan 
kehidupan muncul di 
permukaan sekitar 3,5 
miliar tahun yang lalu. Saat 
ini Bumi merupakan satu-
satunya tempat di alam 
semesta yang mempunyai 
kehidupan. Biosfer Bumi 
secara perlahan mengubah 
atmosfer dan kondisi 
fisik dasar lainnya, yang 
memungkinkan terjadinya 
p e r k e m b a n g b i a k a n 
organisme serta 
pembentukan lapisan 
ozon. Lapisan ozon dan 
medan magnet Bumi 
menghalangi radiasi surya 
yang berbahaya sehingga 

makhluk hidup mikroskopis 
dapat berkembang biak 
dengan aman di daratan.

Bumi memiliki diameter 
rata-rata sebesar 12.742 
km. Bentuk bumi tidak 
bulat sempurna melainkan 
pepat seperti bola yang 
ditekan. Hal ini diakibatkan 
Bumi berotasi sejak 
keadaan Bumi masih lunak. 
Pengukuran menunjukkan 
bahwa untuk memperoleh 
1o di dekat kutub lebih 
panjang daripada dengan 
di khatulistiwa. Diameter 
di khatulistiwa sebesar 
12.756 km lebih panjang 
daripada diameter di kutub 
yang sebesar 12.714 km.

Bumi memerlukan 
waktu 365,25 hari untuk 
mengelilingi Matahari atau 
dikenal dengan revolusi 
Bumi. Jarak rata-rata Bumi 
terhadap Matahari adalah 
150 juta km. Selama 
mengelilingi Matahari, 
jarak antara Bumi dan 
Matahari akan berubah 
yang diakibatkan orbit yang 
berbentuk elips. Saat Bumi 
berada pada jarak terdekat 
dengan Matahari disebut 
perihelion. 

Perihelion berasal 
dari bahasa Yunani yaitu 
“purl” yang artinya “dekat” 
dan “helios” yang artinya 
Matahari. Saat Bumi 
berada pada jarak terjauh 
dari Matahari disebut 
aphelion. Aphelion berasal 
dari bahasa Yunani yaitu 
“ap” yang artinya jauh 
dan “helios” yang artinya 
Matahari. Bumi berada 
pada perihelion pada bulan 
Januari dan pada aphelion 
pada bulan Juli. Jarak 
perihelion Bumi adalah 
146,6 juta km dan jarak 
aphelion Bumi adalah 
152,65 juta km.
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Gambar 2. Jarak Terdekat dan Terjauh Matahari ke Bumi (http://www.infoastronomy.org)

Selain melakukan 
revolusi Bumi, Bumi juga 
melakukan perputaran 
pada porosnya atau dikenal 
dengan rotasi Bumi. Periode 
rotasi bumi adalah 23 jam 
56 menit (hari sideris) dan 
berotasi dari arah barat ke 
timur. Sumbu rotasi bumi 
tidak sejajar dengan bidang 
ekliptika, melainkan miring 
sebesar 23,5o. Kemiringan 
ini menyebabkan adanya 
empat musim sepanjang 
tahun yaitu musim semi, 
musim panas, musim 
gugur, dan musim dingin.

Bumi tersusun atas 
empat lapisan yaitu inti 
dalam, inti luar, mantel, 
dan kerak. Inti dalam 
merupakan sebuah bola 
padat yang terbuat dari besi 
dan nikel dengan ketebalan 
sekitar 1.221 km. Suhu inti 
dalam sekitar 5400 derajat 
Celsius. Inti luar memiliki 
ketebalan sekitar 2.300 
yang tersusun dari besi dan 
nikel yang berbentuk cairan. 

Mantel bumi merupakan 
lapisan yang menyelubungi 
inti bumi dan merupakan 
bagian terbesar dari bagian 
bumi sekitar 83.2 persen 
dari volume dan 67.8 persen 
dari keseluruhan masa 
bumi dengan ketebalan 
mencapai 2.900 km. Kerak 
Bumi merupakan lapisan 
terluar bumi. Kerak Bumi 
terbagi menjadi dua, yaitu 
kerak samudra dan kerak 
benua. Kerak samudra 
mempunyai ketebalan 
sekitar 5–10 km sedangkan 
kerak benua mempunyai 
ketebalan sekitar 20–70 
km.

70 persen permukaan 
Bumi merupakan lautan 
dengan kedalaman 
rata-rata sekitar 4 km. 
Permukaan Bumi memiliki 
gunung berapi, gunung 
dan lembah.Hampir semua 
gunung berapi di bumi 
tersembunyi di bawah 
lautan. Gunung berapi 
Mauna Kea di Hawaii lebih 

tinggi dari dasar ke puncak 
daripada Gunung Everest, 
tetapi sebagian besar 
berada di bawah air. 

Bumi memiliki atmosfer 
yang terdiri dari 78 persen 
nitrogen, 21 persen oksigen, 
dan 1 persen gas lain seperti 
argon, karbon dioksida, 
dan neon. Atmosfer 
mempengaruhi iklim jangka 
panjang Bumi dan cuaca 
lokal jangka pendek serta 
melindungi dari radiasi 
berbahaya yang berasal 
dari Matahari. Atmosfer 
juga melindungi melindungi 
Bumi dari meteoroid, yang 
sebagian besar terbakar di 
atmosfer, terlihat sebagai 
meteor di langit malam, 
sebelum mereka dapat 
menghantam permukaan 
sebagai meteorit. Bumi 
memiliki sebuah satelit 
yang dikenal dengan Bulan. 
Bulan merupakan benda 
langit yang paling terang 
yang dapat dilihat di malam 
hari. Jarak rata-rata Bulan 
terhadap Bumi adalah 
384.400 kilometer.

Gambar 3. Diameter Bumi 
( h t t p s : / / w w w . q u o r a . c o m )
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KhazanahKhazanah

Literasi Waktu Subuh 
Ulama Nusantara

Oleh: Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar

Waktu Subuh 
m e r u p a k a n 
diskursus fikih yang 

sudah berlangsung sejak 
lama. Para ulama juga 
telah membicarakan dan 
merumuskan kriteria dan 
tata cara penentuan waktu 
Subuh. Perkembangan 
berikutnya, para ilmuwan 
(astronom) juga ikut 
memberi sumbangan 
dalam pengkajian masalah 
ini. Diskursus waktu 
Subuh terus berjalan 
secara dinamis tidak lain 
adalah karena persoalan 
ini berdimensi syariat dan 
sains secara sekaligus.

P e r k e m b a n g a n 
berikutnya, persoalan waktu 
Subuh juga dibicarakan 
oleh para ulama Nusantara-
Indonesia, dimana ada 
sejumlah literatur dan 
tokoh mengurai hal ini. 
Berikut adalah beberapa 
tokoh ulama atau ahli falak 
Nusantara yang memiliki 
telaah dan literasi dalam 
persoalan waktu Subuh.

Syaikh Ahmad 
Khatib Minangkabau 
(w. 1334/1915) dalam 
karyanya “al-Jawāhir an-
Naqiyyah fī al-A’māl al-
Jaibiyyah”, menyatakan 
bahwa standar waktu fajar 
adalah -19 derajat. Ia 
menyatakan, “Syafak putih, 
dan ukurannya seperti 
ukuran fajar berikut. Dan 
apabila anda jadikan apa 
yang telah dikemukakan 

dengan sudut ketinggian 
19 derajat, sempurnalah 
praktik, didapatlah ukuran 
fajar yaitu dari sejak 
terbit fajar sampai terbit 
Matahari”. 

Syaikh Muhammad 
Mukhtar bin ‘Atharid 
Bogor (w. 1349/1930) 
dalam karyanya “Taqrīb 
al-Maqshad fī al-‘Amal 
bi ar-Rub’ al-Mujayyab”,  
menetapkan bahwa standar 
fajar adalah -19 derajat. Ia 
menyatakan “Dan adapun 
fajar, maka tambahkan 
jarak radius atas sudut 
19 dengan mury asli pada 
yang sesuai, kemudian 
kurangkan pada sebaliknya. 
Dan apa-apa antara garis 
dan akhirnya pada dua 
keadaan itu adalah fajar 
atas 12 jam”. 

Syaikh Muhammad 
Ma’shum bin Ali (w. 
1351/1933) dalam karyanya 
“ad-Durūs al-Falakiyyah”, 
disebutkan waktu fajar 
adalah ketika Matahari 
berada di bawah ufuk 
timur -19 derajat. Syaikh 
Muhammad Ma’shum bin Ali 
mengatakan, “Kurangkan 
dari sudut (17) jika engkau 
kehendaki durasi syafak, 
dan sudut (19) jika engkau 
kehendaki durasi fajar”.

Syaikh Hasan bin 
Yahya Jambi (w. 1940 M) 
dalam karyanya“Nail al-
Mathlūb fī A’māl al-Juyūb”, 
dikemukakan bahwa standar 
waktu Subuh adalah -19 

derajat. Syaikh Hasan bin 
Yahya mengatakan, “Dan 
adapun waktu Subuh maka 
tambahi olehmu akan bu’d 
al-quthr atas jaib sembilan 
belas derajat pada yang 
sesuai deklinasi dan lintang 
dan kurangkan olehmu 
akan dia daripadanya yang 
bersalahan deklinasi dan 
lintang”.

Syaikh Muhammad 
Thahir Jalaluddin (w. 
1376/1956) dalam karyanya 
“Nukhbah at-Taqrīrāt fī 
Hisāb al-Auqāt wa Samt al-
Qiblah bi al-Lughāritmāt”, 
dikemukakan standar awal 
waktu Subuh -20 derajat. 
Syaikh Thahir Jalaluddin 
mengatakan, “Dan adapun 
ketinggian ideal untuk Isya 
dan Fajar yaitu dengan 
menambahkan 18 derajat 
(1) atas 90 untuk Isya, 
dan 20 derajat untuk Fajar, 
maka didapatlah ketinggian 
yang dicari”.

Syaikh Muhammad 
Yasin bin Isa Padang  
(w. 1410/1990) dalam 
karyanya yang berjudul 
“Syarh Tsamarāt al-Wasīlah 
al-Musamā bi al-Mawāhib 
al-Jazīlah fī Azhār al-
Khamīlah”, dikemukakan 
waktu fajar adalah ketika 
Matahari di bawah ufuk 
timur sejauh -19 derajat. 
Syaikh Muhammad Yasin 
mengatakan, “Dan waktu 
fajar masuk dengan 
sampainya Matahari di 
bawah ufuk timur dengan 
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ukuran 19 derajat, 
sebaliknya, keadaan yang 
sama dengan syafak, maka 
sesungguhnya ia muncul 
kali pertama di sisi timur 
dengan bentuk garis putih 
memanjang seperti ekor 
Serigala, dinamakan fajar 
kazib”.

Syaikh Zubair Umar 
al-Jailany (w. 1411/1990) 
dalam karyanya “al-

Khulāshah al-Wafiyyah 
fī al-Falak bi Jadāwil 
a l - L u g h ā r ī t m i y y a h ”, 
menetapkan standar fajar 
yaitu -18 derajat. Syaikh 
Zubair mengatakan, “Dan 
fajar adalah cahaya yang 
muncul pagi hari antara 
gelap malam dan terbit 
Matahari, keduanya sama 
dalam bentuknya. Sebab 
keduanya adalah refleksi 

dari sinar Matahari di 
udara, dan berakhir yang 
pertama sebagaimana 
telah ditetapkan ulama 
astronomi ketika Matahari 
di bawah ufuk arah barat 
dengan ukuran 18 derajat. 
Sedangkan yang kedua 
bermula ketika (Matahari) 
di bawah ufuk timur dengan 
ukuran yang sama”.

No Tokoh Abad (H/M) Dip 

Subuh

Sumber

1 Ahmad Khatib Minang-
kabau 

(w. 1334/1915)

14 H/20 M -19º al-Jawāhir an-Naqiyyah fī al-A’māl al-Jaibi-
yyah

2 Muhammad Mukhtar bin 
‘Atharid Bogor 
(w. 1349/1930)

14 H/20 M -19º Taqrīb al-Maqshad fī al-‘Amal bi ar-Rub’ 
al-Mujayyab

3 Muhammad Ma’shum bin 
Ali 

(w. 1351 H/1933 M)

14 H/20 M -19º ad-Durūs al-Falakiyah

4 Hasan bin Yahya Jambi 
(w. 1940 M)

14 H/20 M -19º Nail al-Mathlūb fī A’māl al-Juyūb

5 Muhammad Thahir Jala-
luddin 

(w. 1376 H/1956 M)

14 H/20 M -20º Nukhbah at-Taqrīrāt fī Hisāb al-Auqāt wa 
Samt al-Qiblah bi al-Lughāritmāt

6 Muhammad Yasin bin Isa 
Padang 

(w. 1410/1990)

15 H/20 M -19º Syarh Tsamarāt al-Wasīlah al-Musammā bi 
al-Mawāhib al-Jazīlah fī Azhār al-Khamīlah

7 Zubair Umar al-Jailany 
(w. 1411/1990)

15 H/20 M -18º al-Khulāshah al-Wafiyyah fī al-Falak bi 
Jadāwil al-Lughārītmiyyah

Dari deskripsi singkat 
tujuh literatur dan tujuh 
tokoh di atas, tampak bahwa 
penentuan kedalaman 
Matahari di bawah ufuk 
timur sebagai pertanda 
awal waktu Subuh berkisar 
anntara -18 dan -19 derajat, 
ditambah satu tokoh (satu 
literatur) menetapkan -20 
derajat. Dari uraian di 
atas ini juga memunculkan 

sejumlah pertanyaan, yaitu 
bagaimana para tokoh ini 
menetapkan waktu Subuh? 
Instrumen apa yang 
digunakan saat itu? Standar-
standar (dip) awal waktu 
Subuh yang ditetapkan 
itu berdasarkan pengujian 
lapangan atau pengutipan 
literatur? Mengapa 
Syaikh Muhammad Thahir 
Jalaluddin menetapkan 

-20 derajat, sementara 
tokoh-tokoh lainnya 
menetapkan antara -18 
derajat dan -19 derajat? 
Sejumlah pertanyaan ini, 
dan pertanyaan lainnya, 
patut dan menarik 
ditelusuri lebih jauh guna 
menambah khazanah dan 
perbendaharaan kajian 
waktu Subuh di Indonesia 
hari ini. Wallahu a’lam[]
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Kata PakarKata Pakar

Problem Kontras, 
Visibilitas, dan Integritas

Oleh: Dr. Judhistira Aria Utama, M.Si.
Dosen dan Peneliti Bidang Astronomi dan Astrofisika 

di Program Studi Fisika
Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Pendidikan Indonesia

M E M P E R H A T I K A N 
kondisi umum masyarakat 
pada masa Rasulullah 
saw, jelaslah bila 
observasi/rukyat menjadi 
pedoman utama dalam 
penentuan awal bulan 
(month). Rasulullah saw 
mencontohkan observasi/
rukyat dalam penentuan 
awal bulan karena memang 
mudah untuk dilakukan 
oleh awam sekalipun. Hal 
ini bukan berarti bahwa 
umat pada saat itu belum 
mengenal regularitas alam 
terkait periode sinodis 
Bulan (moon). Pada 
masa itu Rasulullah saw 
sudah mengetahui bahwa 
jumlah hari dalam satu 
bulan tidak mungkin lebih 
singkat daripada 29 hari 
ataupun lebih panjang 
daripada 30 hari. Satu 
bulan yang hanya terdiri 
atas 29 hari bersesuaian 
dengan kondisi terjadinya 
konjungsi (ijtimak) yang 
mengakhiri bulan berjalan 
di sekitar titik perigee 
(jarak terdekat Bulan dari 
Bumi) dan pada saat yang 
hampir bersamaan Bumi 
pun sedang berada di 
sekitar jarak terjauhnya 
dari Matahari (aphelion). 
Sebaliknya, satu bulan 
yang mengandung 30 
hari bersesuaian dengan 
saat konjungsi yang 

mengakhiri bulan berjalan 
terjadi di sekitar jarak 
terjauh Bulan dari Bumi 
(apogee) dan bertepatan 
pula dengan posisi Bumi 
di sekitar perihelion-nya 
(jarak terdekat Bumi dari 
Matahari). Pengetahuan 
tentang model matematis 
untuk keperluan 
menghitung (hisab) 
menggunakan perangkat 
trigonometri bola belumlah 
dikenal pada saat itu. 
Diperlukan waktu beberapa 
abad kemudian hingga tiba 
masanya bagi para ilmuwan 
Muslim yang tercerahkan 
dapat berkontribusi 
mengembangkan dan 
melengkapi trigonometri 
yang menjadi dasar dalam 
penetapan awal bulan 
secara hisab. Karya ilmuwan 
Muslim, di antaranya berupa 
tabel-tabel trigonometri 
tersebut, diaplikasikan 
dalam praktik keber-
agama-an sehari-hari, 
seperti dalam penentuan 
arah kiblat, waktu-waktu 
salat wajib maupun sunat, 
juga untuk keperluan 
astronomi pengamatan itu 
sendiri.           

Aktivitas rukyat dan 
eksperimen merupakan 
asas semua cabang ilmu 
alam. Melalui kegiatan ini 
diperoleh data, yang setelah 
melalui proses reduksi dan 

pengolahan, disentesis 
menjadi sebuah model 
atau teori tentang suatu 
fenomena alam. Model atau 
teori tersebut harus mampu 
menerangkan fenomena 
alam yang telah dikenal dan 
bahkan dapat memprediksi 
hal-hal baru yang saat 
itu belum dijumpai, yang 
kadangkala kebenarannya 
baru akan terbukti melalui 
rukyat atau eksperimen 
baru pada masa berikutnya. 
Tanpa adanya aktivitas 
rukyat yang menjadi 
sumber ketersediaan data, 
sulit bisa membayangkan 
seorang Hipparchus (hidup 
sekitar 190 SM – 120 SM) 
akan dapat menemukan 
efek presesi sumbu rotasi 
Bumi, yang mengejawantah 
dalam bentuk perubahan 
posisi bintang-bintang 
karena berubahnya 
orientasi titik acuan 
koordinat. Dari rukyat dan 
eksperimen yang dilakukan 
dengan prosedur yang 
benar akan dihasilkan 
data yang berkualitas. 
Data dengan tingkat 
kepercayaan yang tinggi ini 
akan memainkan perannya 
dalam menghasilkan model 
atau teori yang sahih, yang 
keabsahan hasil prediksinya 
terhadap fenomena alam 
yang telah dikenal maupun 
belum dikenal, dapat diuji 
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melalui aktivitas rukyat 
atau eksperimen kembali. 
Manakala model atau teori 
dinilai mampu menjelaskan 
fenomena yang telah dikenal 
dengan memuaskan, 
maka tanpa ragu model 
atau teori tersebut 
dapat menjadi pemandu 
dalam setiap aktivitas 
rukyat dan eksperimen, 
sekaligus berperan 
sebagai “hakim” atas hasil 
rukyat atau eksperimen 
yang menyimpang dari 
kelaziman. Sebaliknya, bila 
dijumpai kondisi di mana 
model atau teori gagal 
dalam menjelaskan suatu 
fenomena dan terdapat hasil 
rukyat atau eksperimen 
baru yang bertentangan 
dengan prediksi atau belum 
dapat dijelaskan model/
teori tersebut, selalu 
terbuka ruang untuk terus 
memperbaiki model/teori 
menjadi  bangunan saintifik 
yang semakin lengkap dan 
kokoh. 

Aktivitas merukyat 
anak Bulan atau hilal, 
yaitu sabit Bulan yang 
terbentuk pertama kali 
sejak konjungsi setelah 
terbenam Matahari, telah 
dilakukan sejak manusia 
menengadahkan kepala ke 
kubah langit. Catatan yang 
berasal dari era Babilonia 
mengungkap bahwa para 
pengamat langit mereka 
pada masa itu sudah 
mengenal karakteristik hilal 
yang dapat diamati setelah 
terjadinya konjungsi. Syarat 
kenampakan hilal yang 
dikenal sebagai kriteria 
Babilonia, terdiri atas dua 
klausul, yaitu umur Bulan 
dan lamanya Bulan berada 
di atas cakrawala sejak 
Matahari terbenam. Hilal 
akan dapat diamati dengan 
mata telanjang manakala 

jeda waktu sejak konjungsi 
mencapai sekurang-
kurangnya 24 jam (sabit 
Bulan yang terbentuk 
sudah cukup tebal untuk 
membuat hilal cukup terang 
untuk dapat dirukyat) dan 
Bulan masih tetap berada 
di atas cakrawala tidak 
kurang dari 48 menit sejak 
terbenamnya Matahari 
(langit senja sudah 
cukup gelap untuk dapat 
membantu sabit Bulan yang 
terbentuk menjadi mudah 
untuk dirukyat). Sejalan 
dengan kriteria di atas 
yang dipedomani oleh para 
pengamat langit Babilonia, 
para astronom Muslim yang 
berkiprah berabad-abad 
kemudian, juga memiliki 
kriteria dengan nilai-nilai 
parameter yang relatif 
besar. Parameter hilal 
yang digunakan oleh para 
astronom Muslim beragam, 
mulai dari beda waktu 
terbenam antara Matahari 
dan Bulan, ketinggian Bulan 
di atas cakrawala semu, 
hingga elongasi (jarak-
sudut antara Matahari dan 
Bulan di langit). Untuk beda 
waktu terbenam Bulan 
– Matahari, tokoh-tokoh 
besar seperti al Khawarizmy 
(780 M – 850 M), al Battany 
(858 M – 929 M), dan al 
Biruny (973 M – 1048 M) 
juga mengadopsi nilai yang 
dihasilkan para pengamat 
langit Babilonia. Sementara, 
untuk ketinggian Bulan 
di atas cakrawala, nilai 
paling kecil yang diusulkan 
oleh beberapa astronom 
Muslim seperti Ibnu Yunus 
(950 – 1009 M) dan al 
Marrakusyi (1256 M – 
1321 M), sebagaimana 
dapat dijumpai dalam 
literatur adalah sekitar 
6 derajat. Bahkan nilai 
ketinggian minimal ini 

diperinci mengalami pula 
variasi sebagai akibat dari 
pergantian musim. Dengan 
kata lain, pada musim 
tertentu ketinggian minimal 
yang membuat hilal dapat 
diamati adalah 6 derajat, 
sementara pada musim 
lainnya bisa mencapai 
7,5 derajat. Sementara, 
untuk parameter elongasi, 
astronom Muslim lainnya 
Mu’ayyid ad-Din al-‘Urdhy 
ad-Dimasyqy (hidup 
sekitar 1200 M – 1266 M), 
mensyaratkan minimal 
sebesar 7 derajat. Bila 
kita perhatikan, nilai ini 
persis sama dengan yang 
diusulkan oleh Andre Danjon 
berabad-abad setelahnya 
pada 1936! Bahkan telaah 
tentang lebar sabit Bulan 
juga telah dilakukan oleh 
astronom Muslim dahulu, 
di antaranya oleh ar Risyi 
(wafat pada 1432 M), yang 
menetapkan nilai sebesar 
2/3 ishbi’ bagi kenampakan 
hilal. 

Pada paruh ke dua abad 
ke-20 lalu, parameter lebar 
sabit diuji-kaji kembali oleh 
Frans Bruin (1922 M – 2001 
M) dengan membandingkan 
kecerahan langit senja 
terhadap kecerahan Bulan 
sabit. Kedua kecerahan di 
atas diterjemahkan sebagai 
parameter ketinggian Bulan 
di atas cakrawala saat 
Matahari terbenam dan 
elongasi. Elongasi inilah 
yang berhubungan dengan 
lebar sabit. Kompetisi di 
antara kedua kecerahan 
ini (langit senja dan Bulan 
sabit), yaitu manakah di 
antara keduanya yang 
lebih dominan, dikenal 
sebagai problem kontras. 
Seandainya pun kecerahan 
Bulan sabit mampu 
mengalahkan kecerahan 
langit senja, tidak 



15 Edisi 17/ Mei 2021

serta-merta menjamin 
keterlihatan hilal. Secara 
teoretik, dalam kondisi 
ideal (pengamat bermata 
normal, cuaca cerah tanpa 
liputan awan, dan kondisi 
atmosfer bersih), hilal 
hanya akan dapat diamati 
manakala nilai kecerahan 
Bulan telah melampaui 
nilai ambang tertentu. Nilai 
ambang tersebut akan 
menentukan pula modus 
pengamatan yang dapat 
dipilih oleh pengamat, yaitu 
pengamatan menggunakan 
mata telanjang ataukah 
pengamatan dengan 
berbantuan alat (binokuler/
teleskop)? Hal inilah yang 
dikenal sebagai visibilitas 

atau kenampakan. 
Sejatinya, diskursus di 
kalangan para ahli seputar 
persoalan hilal ini adalah 
diskursus tentang kontras 
yang berimplikasi terhadap 
kenampakan. Bukan 
pada tempatnya untuk 
meragukan eksistensi 
Bulan pada waktu dan arah 
tertentu. Dengan perangkat 
hisab yang semakin 
akurat saat ini, rukyat 
tidak dimaksudkan untuk 
meragukan keberadaan 
Bulan pada waktu dan di 
arah tertentu, melainkan 
sebagai upaya untuk 
mengesani melalui indera 
penglihatan kemunculan 
hilal untuk pertama kalinya 

yang menjadi penanda 
pergantian bulan di dalam 
kalender Hijriyah. Dalam 
konteks ini, semakin 
jelas peran hisab dalam 
memberikan pedoman 
waktu dan arah di dalam 
kegiatan rukyat. Dengan 
panduan yang akurat 
tersebut, diharapkan para 
pengamat dapat terhindar 
dari kesalahan mengenali 
objek (objek bukan hilal 
namun disalah-kenali 
sebagai hilal) dan dapat 
berkonsentrasi sepanjang 
jendela waktu pengamatan 
yang tepat (saat di mana 
hilal diprediksi berpeluang 
untuk dapat dirukyat).                                             

Gambar 1. Potret hilal kasat mata telanjang (naked eye) yang berhasil diperoleh sebagai bukti oleh
                             Youssef M. Ismail dari kawasan barat Amerika Serikat, pada Senin 12 April 2021 pukul 
                             20:12 waktu setempat. 

Dalam Gambar 1 di 
atas, ditunjukkan potret 
hilal penentu awal Ramadan 
1442 H yang sebelumnya 
berhasil diamati secara 
kasat mata telanjang dari 

wilayah yang menurut model 
hisab akurat diprediksikan 
dapat mengesani hilal. 
Berikut ditampilkan peta-
peta visibilitas hasil hisab 
menurut empat kriteria 

berbeda (Odeh, Shaukat, 
Yallop, dan SAAO) melalui 
Gambar 2 sampai dengan 
Gambar 5.    
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Gambar 2. Peta visibilitas hilal menurut kriteria Odeh pada hari Senin, 12 April 2021, 
                             yang bertepatan dengan hari terjadinya konjungsi.  

Gambar 3. Peta visibilitas hilal menurut kriteria Shaukat pada hari Senin, 12 April 2021, 
                             yang bertepatan dengan hari terjadinya konjungsi.
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Gambar 4. Peta visibilitas hilal menurut kriteria Yallop pada hari Senin, 12 April 2021, 
                            yang bertepatan dengan hari terjadinya konjungsi

Gambar 5. Peta visibilitas hilal menurut kriteria SAAO (South African Astronomical Observatory) 
                             pada hari Senin, 12 April 2021, yang bertepatan dengan hari terjadinya konjungsi.  

Bagaimanakah status 
laporan teramatinya 
hilal secara kasat mata 
telanjang dari California, 
Amerika Serikat, yang 
disertai pula dengan bukti 
potretnya dalam kaca mata 
kriteria Odeh, Shaukat, 

Yallop, dan SAAO? Menurut 
kriteria Odeh, kawasan 
California berada di zone 
pengamatan yang mungkin 
akan memerlukan alat 
bantu pengamatan untuk 
dapat mengamati hilal. 
Sementara menurut 

kriteria Shaukat, wilayah 
tersebut masuk dalam zone 
yang dapat mengamati hilal 
dengan mata telanjang 
dengan syarat kondisi 
sempurna (cuaca cerah 
dan atmosfer lokal yang 
bersih). Prediksi kriteria 
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Yallop untuk California 
tidak ada bedanya dengan 
kriteria Shaukat. Demikian 
pula menurut penilaian 
kriteria SAAO, yaitu hilal 
dimungkinkan untuk dapat 
diamati dari California pada 
petang hari tanggal 12 
April 2021 tersebut. Secara 
umum, dapat disimpulkan 
bahwa keempat kriteria 
di atas bersepakat untuk 
dapat menerima laporan 
teramatinya hilal karena 
bersesuaian dengan 
prediksi dari masing-masing 
kriteria. Kondisi sebaliknya 
terjadi untuk seluruh 
wilayah Indonesia. Menurut 
Gambar 2 hingga Gambar 
5, di seluruh wilayah 
Indonesia hilal tidak akan 
dapat diamati sekalipun 
menggunakan alat bantu 
( b i noku l e r / t e l e s kop ) . 
Terlebih lagi bila hanya 
mengandalkan pengamatan 
mata telanjang. Meskipun 
demikian, salah satu 
ormas Islam di Indonesia 
pada Senin petang 12 
April 2021 mengabarkan 
bahwa diperoleh laporan 
berupa kesaksian di bawah 
sumpah telah berhasil 
mengamati hilal dari lima 
lokasi berbeda, yaitu (1) 
Bukit Condrodipo, Gresik, 
Jawa Timur; (2) Jember, 
Jawa Timur; (3) Tanjung 
Kodok, Lamongan, Jawa 
Timur; (4) Pontianak, 
Kalimantan Barat; dan (5) 
Pelabuhan Ratu, Sukabumi, 
Jawa Barat.

Kejadian seperti di atas 
bukan baru kali ini terjadi. 
Sesungguhnya, kriteria 
MABIMS (Menteri-Menteri 
Agama Brunei Darussalam, 
Indonesia, Malaysia, dan 
Singapura) yang saat ini 
digunakan oleh Kementerian 
Agama RI lebih sebagai 
panduan penyusunan 

kalender sipil Hijriyah 
dan tidak dimaksudkan 
untuk memastikan bahwa 
hilal akan dapat diamati. 
Meskipun demikian, 
setiap kali konfigurasi 
Matahari – Bumi – Bulan 
memenuh i /me lampau i 
nilai-nilai minimal 
yang dipersyaratkan 
dalam kriteria tersebut 
(ketinggian dan elongasi 
minimal masing-masing 2 
dan 3 derajat atau selang 
waktu sejak konjungsi ke 
saat Matahari terbenam 
minimal 8 jam), faktanya 
hampir selalu dijumpai 
klaim keberhasilan 
mengamati hilal oleh hanya 
beberapa orang pengamat. 
Patut untuk dicatat bahwa 
kriteria MABIMS memiliki 
nilai-nilai minimal yang 
jauh lebih rendah daripada 
nilai-nilai minimal yang 
disyaratkan oleh keempat 
kriteria yang disebutkan 
sebelumnya. Apakah hasil 
pengamatan tanpa bukti 
otentik dari kelima wilayah 
di Indonesia tersebut dapat 
dikategorikan sebagai data 
baru pengamatan yang 
dapat mengubah bangunan 
model atau teori yang ada 
saat ini? Sulit untuk meng-
iya-kan pertanyaan ini. 
Dalam kasus penentuan 
awal Ramadan 1442 H 
lalu, BMKG memprediksi 
(dan terbukti cukup 
akurat prediksinya) bahwa 
sebagian besar wilayah 
Indonesia pada Senin 
petang 12 April 2021 
tersebut akan mengalami 
mendung bahkan hujan 
(mulai dari intensitas ringan 
hingga deras). Salah satu 
dokumen berupa berita 
acara rukyat hilal di lokasi 
Bukit Condrodipo, Gresik, 
Jawa Timur dengan jelas 
mencatat bahwa di lokasi 

tersebut Matahari terlihat 
terakhir kali pada sekitar 
pukul 15:00 WIB. Artinya, 
hingga saat Matahari dan 
Bulan terbenam (terdapat 
jeda sekitar 17 menit), 
suasana ufuk barat masih 
tertutup awan tebal. Bahkan 
menurut pengakuan 
kelompok pengamat 
lainnya, sempat terjadi 
hujan di lokasi. Meskipun 
demikian, di dalam berita 
acara tersebut, justru 
tercentang pilihan “cerah” 
untuk menggambarkan 
kondisi langit di arah barat! 
Selain itu, tidak dijumpai 
pula keterangan waktu 
saat hilal berhasil diamati 
untuk pertama kali hingga 
terakhir kalinya beserta 
modus pengamatan yang 
dilakukan (mata telanjang 
ataukah berbantuan alat) 
di dalam berita acara 
tersebut. Berdasarkan 
fakta-fakta di atas, sulit 
untuk memperlakukan 
informasi berupa kesaksian 
keberhasilan mengamati 
hilal awal Ramadan 1442 
H sebagai data valid yang 
harus dipertimbangkan 
guna merevisi “empat 
sekawan” model visibilitas 
di atas. Model visibilitas 
hilal dari Odeh, Shaukat, 
Yallop, dan SAAO tidak 
dapat menjelaskan klaim 
tanpa bukti dari kelima 
lokasi di Indonesia tersebut. 
Nampaknya, diskursus 
tentang problem kontras dan 
visibilitas, harus diperumit 
pula dengan persoalan 
integritas pengamat dalam 
memperoleh data valid 
yang dapat berkontribusi 
bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan. Wallaahu 
a’lam bishshawab.                  

         
             ooOoo
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WawancaraWawancara

Premana 
W Premadi 

dipanggil Nana
(Kepala Observatorium 
Bosscha ITB, Bandung)

Wawancara 
ini dilakukan 

oleh Tim 
Redaksi Majalah 

Observatoria 
Pada Tanggal 14 
April 2021 / 02 
Ramadhan 1442 
H menggunakan 

aplikasi 
Whatshaap 

(Online) karena 
masih dalam 

masa pandemi 
Covid-19 dan 

juga dipengaruhi 
oleh faktor jarak 
yang cukup jauh.

1. Bagaimana pandangan ibu terhadap astronomi 
untuk di Indonesia?

Sebetulnya astronomi, mungkin sebelum  menjadi sains 
dia menjadi pengetahuan tentang langit, tentang bintang, 
peredaran objek-objek angkasa, bulan dan seterusnya, 
pengetahuan tentang musim, rasi-rasi bintang, sebagai 
cara orang untuk menentukan arah, menentukan waktu, 
itu sudah lama menjadi pengetahuan masyarakat di 
nusantara ini.  Semua suku bangsa tahu sesuatu tentang 
langit karena mereka memang butuh  itu. Nah ketika 
beralih ke zaman modern atau sains modern, astronomi 
memang belum menjadi sains yang memiliki dasar. Perlu 
diketahui oleh banyak orang, seperti kalau kita belajar 
biologi, belajar kimia, belajar fisika, itu pengetahuan sains 
dasar dan semua tahu bahwa ada makhluk yang memliki 
tulang belakang ada yang tidak,ada yang bertelur, ada 
yang melahirkan itu kan pengetahuan umum buat di dinas 
karena pengetahuan umum dan astronomi seperti apa, 
apakah menjadi pengatahuan dasar mungkin menurut 
saya akan baik sekali menjadikan dasar bukan hanya 
untuk diketahui tetapi juga untuk dimanfaatkan sebagai 
sains modern maupun ilmu pengetahuan karena masih 
bermanfaat secara tradisional.

2. Apakah  para astronom  perempuan memiliki 
pengaruh besar terhadap majunya astronomi saat 
ini bu?

Ya, menurut saya demikian, bahkan ketika astronomi 
modern itu baru berkembang awal abad 20, sebetulnya 
sudah amat sangat mengandalkan  perempuan walaupun 
tidak berdiri  didepan teleskop langsung tetapi ibu-ibu ini 
ya katakan para perempuan yang antusias untuk belajar 
ilmu pengetahuan matematik yang dalam.

Di Amerika dan setiap malam nanti bapak-bapak pergi 
bawa teleskop ninggalin setumpuk data, pagi-paginya ibu-
ibu yang datang mengukur, menghitung, membuat tabel 
membuat analisa bahkan menemukan banyak hal yang 
penting sekali di dalam astronomi. Hanya saja mereka 
memang tidak terjun langsung di pengamatan  dan jauh 
sebelum itu ada juga astronom perempuan namanya tidak 
seterkenal  bapaknya atau kakaknya tetapi dia sepertinya 
andilnya besar sekali. Dan jadi berdasarkan itu sebetulnya 
kita tahu andil perempuan itu besar sekali bahkan di zaman 
astronomi yang sudah modern ini kesempatannya jauh lebih 
banyak. Sekarang yang fokus saya sekolah sudah banyak 
yang perempuannya dan waktu saya sekolah mengambil 
doktor fisika, perempuannya ya hanya 1 atau 2 diantara 
100 orang, tapi semakin kesini  banyak pekerjaan yang 
bisa dilakukan oleh perempuan kalau tidak ada konflik 
dengan waktu, keluarga, banyak sekarang bekerjaan 
astronomi yang tidak harus dibelakang teleskop di belakang 
komputer. Ada teleskop-teleskop yang diluar angkasa yang 
bisa di kendalikan komputer, jadi ada banyak sekali yang 
bisa di kerjakan oleh perempuan yang sekarang mungkin 
ya belum  50% tapi mungkin 30-40% diseluruh dunia.
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3. Apa hal yang memotivasi ibu untuk belajar astronomi dan kenapa 
bisa tertarik belajar astronomi dan ini merupakan bidang ilmu yang jarang 
peminatnya apalagi untuk wanita?

Perempuan ya memang masih sedikit ya terutama di sains fisika dan astronomi saat 
ini tidak begitu banyak. Penyebabnya ya seperti tadi mungkin konflik waktu, sama seperti 
mahasiswa mungkin 50% mahasiswa ada banyak yang secara proporsional tetapi untuk 
kemungkinan berlanjut menjadi profesi, itu yang menjadi perkara, menurut saya itu 
bukan di astronomi saja, di banyak hal. Jadi di ITB ini kalau dilihat hampir semua jurusan 
itu ada perempuannya dan porsinya itu tidak sedikit, tapi yang melanjutkan menjadi 
profesi itu yang sangat sedikit untuk sains-sains tegnologi, enginering, matematik, jadi 
menurut saya lebih pada bagaimana penyesuaian di lapangan pekerjaan, jadi bukan 
pada kemampuan-kemampuan yang bersangkutan di bidang astronom tersebut, tapi 
lebih kepada bagaimana  ekositem dari tempat kerja itu mengakomodasi. Menurut saya 
astronomi itu menarik untuk semua kalangan termasuk perempuan, bahkan dari anak 
kecil sampai orang tua, kita juga melihat yang berminat berkunjung ke Observatorium 
Boscha dengerin cerita-cerita astronomi itu melampaui batas-batas umur, melampaui 
batas-batas nasional, melampaui batas-batas apapun yang kita kenal, begitu melihat 
langit semua jadi terkesan. Nah jadi seperti itu juga mengapa saya tertarik pada 
astronomi ada rasa tenang melihat langit, ada sesuatu yang stabil, Matahari muncul, 
Bulan terbit, perubahan fasenya itu kan membuat kaget ada sesuatu yang takjub 
membuat kita yakin bahwa besoknya masak iya Matahari gak terbit, jadi hal-hal seperti 
itu. Dan kemudian dari sisi sainsnya sebetulnya sains di astronomi itu luar biasa kadang 
orang fikir kita Cuma ngamatin  abis itu tidur, enggak sih sebenarnya, kita mendalami 
fisikanya,matematikanya,  memanfaatkan ilmu-ilmu yang kita pelajari masih kecil. 
Kita pernah belajar trigonometri, belajar persamaan kuadrat, nah jadi semua kita tahu 
pemakaiannya buat apa. Menjadi menarik ketika itu tidak hanya bermanfaat untuk 
urusan Bumi. Nah jadi gitu tidak ada habisnya dan membuat kita rendah hati karena 
apa yang kita tahu itu ternyata terlalu sempit jadi punya dorongan untuk bertanya lebih 
lanjut, belajar lebih lanjut.

4. Dengan belajar astonomi, apa yang ingin ibu sumbangkan untuk generasi 
yang akan datang nanti?

Pertama adalah kesenangan melihat alam, langit yang sebetulnya amat sangat 
menakjubkan, semakin kita lihat, semakin kita fikirkan, semakin kita tanya alam 
semesta ini menakjubkan dan tidak kalah menakjubkannya adalah bahwa kita untuk 
memahami dan walaupun masih sedikit kita tuh sudah lumayan sukses. Yah 100 tahun 
yang lalu kita masih belum tau tentang galaksi, 100 tahun yang lalu kita masih belum 
terlalu yakin mengapa Matahari dan bintang bersinar, sekarang kita tahu. Dan masih 
belum dikatakan 20 tahun yang lalu kita tidak tau bahwa ada planet-planet mengitari 
bintang, sekarang kita tahu. Jadi sudah banyak sekali yang kta menjadi lebih tahu dan 
itu buat saya, buat kami itu betul-betul merendahkan hati. Kita mau bertanya saja, kita 
mau belajar saja alam itu nungguin kita untuk mempelajarinya. Benda-benda yang jauh 
sekali itu baru bisa kita lihat kalau malam hari, ketika langitnya gelap, Mataharinya sudah 
tenggelam, karena cahaya Matahari mendominasi cahaya langit jadi kalau Matahari 
sudah terbenam langitnya gelap pasti kita bisa lihat objek-objek yang jauh sekali. Kita 
bisa melihat bintang yang jauh, kita bisa melihat galaksi yang jauh, kita mau lihat alam 
semesta itu besar sekali justru ketika malam hari.

Jadi ya membuat generasi kedepan itu sadar bahwa kita semua itu terhubung 
dengan langit dan kalau kita bisa merawat langit kita tetap bersih, tidak ada polusi 
cahaya, tidak ada polusi udara, kita bisa melihat bintang, untuk di Medan masih bisa 
melihat bintang tidak malam hari?. Untuk di kota medan satu dua bintang saja yang 
terlihat bu. Nah itu yang sata fikir, tapi kita perbaiki malam itu adalah kesempatan 
kita melihat bintang-bintang, objek-objek yang jauh sekali dari kita, itu kesempatan 
kita mengingat bahwa kita itu punya sesuatu yang bisa kita amati kalau kita tidak bisa 
lihat bintang lagi yang masih itu tinggal imajinasi, tinggal ada di buku teks, tinggal 
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ada  video-video atau yang dari teleskop-
teleskop yang lain padahal kita cuma bisa 
tinggal melihat mengangkat kepala dan 
disitu ada langit ada bintang-bintang, jadi 
kita perlu memelihara langit kita agar kita 
bisa senantiasa melihat, kasian kan anak 
cucu kita nanti di tanya pernah lihat bintang 
jawabanya tidak, kasian sekali itu kan.

5. Saya pernah membaca sebuah 
artikel yang menyatakan bahwa nama 
ibu digunakan sebagai nama asteroid, 
wah bagaimana bisa ya bu kalau saya 
boleh tahu?

Itu terus terang saya tidak tahu ya itu 
surprise ya buat saya. Tapi kalau melihat 
dari keterangannya itu lebih karena 
memberikan penghargaan atas upaya untuk 
pendidikan, astronomi bukan untuk sendiri 
tetapi dibagi untuk orang lain. Kalau saya 
cuman kita gitu, langit ya untuk kita semua, 
langit itu bukan untuk astronomi saja, 
justru kegiatan astronom itu untuk brbagi 
mengingatkan bahwa langitnya kita semua, 
rupanya upaya itu terutama menghadirkan 
program-program yang kita bangun untuk 
memperkenalkan langit kepada anak-
anak. Jadi anak-anak dapat memahami 
bahwa langit itu sangat indah dan semua 
anak punya hak untuk bisa melihat langit 
mengenali langit, apa saja yang ada di 
langit rupanya itu bentuk penghargaan 
untuk saya, seperti itu.

6. Kira-kira apa tantangan ibu 
menjadi seorang kepala observatorium 
Boscha?

Tantangan yang selalu ada untuk kepala 
observatorium Boscha itu adalah bagaimana 
memastikan bahwa observatorium Boscha 
ini selalu dalam keadaan yang baik ya 
mungkin karena sudah hampir 100 tahun, 
2 tahun lagi umurnya 100 tahun jadi kita 
harus memastikan dalam keadaan yang 
baik, masih bisa berfungsi, masih bisa 
menyumbang pada kemajuan astronomi, 
masih bisa menjadikan inspirasi untuk 
anak-anak muda……dan memastikan 
bahwa Indonesia akan semakin banyak 
observatorium di dunia pengembangan 
astronomi dan memastikan ada generasi 
muda yang nantinya akan memanggul 
amanah. Pengunjung kita mungkin hanya 
berapa puluh ribu pertahun nah yang 
lainnya gimana kita memberikan pendidikan 
layanannya, kalau sekarang kita bisa melalui 

daring, anak-anak yang bahkan ada di 
Papua, anak-anak yang ada di pedalaman 
Kalimantan, sudah bisa kita kunjungi, 
jadi itu adalah tantangan. Dan yang lain-
lain tentu saja kan itu tadi bagaimana 
mengingatkan kepada masyarakat kita 
punya langit yang perlu kita rawat kita 
jaga agar kita semua bisa lihat bintang 
bukan hanya para astronom saja jadi kalau 
kita masih bisa lihat bintang ya observasi 
Boscha juga masih bisa lihat bintang 
jadi itu kita berkonstribusi menerapkan 
ilmu kepada anak-anak muda masih bisa 
terinspirasi. Jadi itu yah hal-hal dasar 
yang menjadi tantangan setiap kepala 
observatorium.

8. Apa pesan dan harapan ibu 
untuk para astronom di Indonesia 
baik astronom perempuan maupun 
laki-laki bahkan yang saat ini sedang 
menempuh pendidikan tentang 
astronomi?

Rasanya banyak, tapi nomor satu 
saya berterimakasih terlebih dahulu 
bahwa mereka memilih astronomi 
sebagai bidang studinya karena ya ini 
masih dunia yang sepi, secara profesi ini 
masih dunia yang sepi buat kita walaupun 
sudah berada di zaman modern ini. 
Kita membangun lapangan pekerjaan, 
baru saling berkomunikasi, mengenali 
kebutuhan satu sama lain. Pesan saya, 
berkompetisi itu baik, berkompetisi yang 
sehat itu akan sama-sama memajukan, 
menjaga kerjasama yang baik dari 
semua generasi, lintas generasi, lintas 
daerah, saya juga tahu ada banyak 
sekali mulai bertumbuhan observatorium 
mulai dari paling kecil, paling besar, 
planetarium, program-program, program 
ini kan ada macam-macam juga ada yang 
pengamatan Bulan, ada yang programnya 
untuk masyarakat, ada yang programnya 
berkaitan untuk kurikulum di perguruan 
tinggi, dan macem-macem tak terhitung 
sebenarnya.  Nah kita juga harus saling 
mendukung satu sama lain, bertukar 
pikiran dan melakukan kerjasama atau 
membuat program bersama.

Kita dalam tahap Membangun SDM itu 
jauh lebih penting, itu kalau kita memiliki 
program-program yang bagus, seperti 
contoh tadi harus bisa bekerja secara tim, 
mandiri dan masih banyak lagi.
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Sajian KhususSajian Khusus

Gerhana 
Matahari 
Cincin 
10 Juni 2021

Oleh: Abu Yazid Raisal

Gerhana Matahari 
merupakan fenomena 
astronomi yang 

langka. Gerhana Matahari 
bisa terjadi hampir setiap 
tahun. Namun daerah 
yang dilintasi oleh gerhana 
Matahari tidak selalu 
sama, sehingga fenomena 
gerhana Matahari menarik 
untuk diamati.

Gerhana Matahari 
terjadi ketika Matahari, 
Bulan dan Bumi membentuk 
satu garis lurus, sehingga 
cahaya Matahari yang 
mengarah ke Bumi akan 
terhalang oleh Bulan. 
Gerhana Matahari selalu 
terjadi pada saat fase bulan 
baru. Namun tidak setiap 
fase bulan baru terjadi 
gerhana Matahari. Hal ini 
disebabkan orbit Bulan 
mengelilingi Bumi miring 
sekitar 5 derajat dari orbit 
Bumi mengelilingi Matahari. 

Berdasarkan ukuran 
tertutupnya piringan 
Matahari oleh piringan 
Bulan, Gerhana Matahari 

dibagi menjadi empat jenis 
yaitu gerhana Matahari 
total, gerhana Matahari 
Sebagian, gerhana Matahari 
cincin, dan gerhana 
Matahari hybrid. Gerhana 
Matahari total terjadi saat 
cahaya Matahari terhalang 
sepenuhnya oleh bayangan 
Bulan. Pada saat puncak, 
daerah yang dilintasi oleh 
gerhana Matahari total 
akan menjadi gelap seperti 
malam. Gerhana Matahari 
Sebagian terjadi saat 
cahaya matahari terhalang 
sebagian oleh bayangan 
Bulan. Gerhana Matahari 
cincin hampir sama dengan 
gerhana Matahari total, 
namun piringan Bulan 
hanya menutupi sebagian 
piringan Matahari. Hal 
ini terjadi karena Bulan 
berada di titik terjauhnya 
dengan Bumi sehingga 
Bulan terlihat kecil dan 
tidak bisa menutupi seluruh 
cahaya Matahari. Gerhana 
Matahari hibrid merupakan 
fenomena gabungan antara 

gerhana Matahari total dan 
gerhana Matahari cincin.

Pada tahun 2021 akan 
terjadi dua kali gerhana 
Matahari. Gerhana Matahari 
yang pertama pada tahun 
2021 akan terjadi pada 
tanggal 10 Juni 2021 dan 
yang kedua akan terjadi 
pada tanggal 4 Desember 
2021. Gerhana Matahari 
yang terjadi pada tanggal 
10 Juni 2021 merupakan 
Gerhana Matahari Cincin.

Bulan memiliki ukuran 
yang jauh lebih kecil 
daripada Matahari. Namun 
jarak Bulan lebih dekat ke 
Bumi daripada Matahari 
ke Bumi. Sehingga apabila 
dilihat di langit, Bulan dan 
Matahari memiliki ukuran 
yang relatif sama besar. 
Diameter sudut Matahari 
bervariasi sepanjang tahun 
antara 0,542 derajat hingga 
0,524 derajat karena orbit 
Bumi yang berbentuk Bumi. 
Diameter sudut Bulan juga 
bervariasi antara 0,548 
derajat dan 0,490 derajat.

Pada saat cahaya 
Matahari terhalang oleh 
Bulan, Bulan membentuk 
dua buah bayangan yaitu 
umbra dan penumbra. 
Bayangan umbra 
menutupi cahaya Matahari 
sepenuhnya, sementara 
penumbra hanya menutupi 

Gerhana Matahari cincin (Sumber: https://www.nasa.gov)
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sebagain cahaya Matahari. 
Daerah yang berada di 
bayangan umbra Bulan 
akan terlihat seperti malam 
hari.

Gerhana Matahari yang 
terjadi pada tanggal 10 Juni 
2021 merupakan gerhana 
Matahari Cincin. Hal terjadi 
karena piringan Bulan lebih 
kecil dari piringan Matahari, 
sehingga tidak semua 
cahaya Matahari tertutupi 
oleh piringan Bulan. Hal 
ini terjadi karena kerucut 
bayangan umbra yang 
terbentuk tidak mencapai 
permukaan Bumi dan ada 
kerucut lanjutan yang 
disebut antumbra yang 
terbentuk dan mencapai 
Bumi.

Pada tahun 2021 akan 
terjadi dua kali gerhana 
Matahari. Gerhana Matahari 
yang pertama pada tahun 
2021 akan terjadi pada 

tanggal 10 Juni 2021 dan 
yang kedua akan terjadi 
pada tanggal 4 Desember 
2021. Gerhana Matahari 
yang terjadi pada tanggal 
10 Juni 2021 merupakan 
Gerhana Matahari Cincin.

Bulan memiliki ukuran 
yang jauh lebih kecil 
daripada Matahari. Namun 
jarak Bulan lebih dekat ke 
Bumi daripada Matahari 
ke Bumi. Sehingga apabila 
dilihat di langit, Bulan dan 
Matahari memiliki ukuran 
yang relatif sama besar. 
Diameter sudut Matahari 
bervariasi sepanjang tahun 
antara 0,542 derajat hingga 
0,524 derajat karena orbit 
Bumi yang berbentuk Bumi. 
Diameter sudut Bulan juga 
bervariasi antara 0,548 
derajat dan 0,490 derajat.

Pada saat cahaya 
Matahari terhalang oleh 
Bulan, Bulan membentuk 

dua buah bayangan yaitu 
umbra dan penumbra. 
Bayangan umbra 
menutupi cahaya Matahari 
sepenuhnya, sementara 
penumbra hanya menutupi 
sebagain cahaya Matahari. 
Daerah yang berada di 
bayangan umbra Bulan 
akan terlihat seperti malam 
hari.

Gerhana Matahari yang 
terjadi pada tanggal 10 Juni 
2021 merupakan gerhana 
Matahari Cincin. Hal terjadi 
karena piringan Bulan lebih 
kecil dari piringan Matahari, 
sehingga tidak semua 
cahaya Matahari tertutupi 
oleh piringan Bulan. Hal 
ini terjadi karena kerucut 
bayangan umbra yang 
terbentuk tidak mencapai 
permukaan Bumi dan ada 
kerucut lanjutan yang 
disebut antumbra yang 
terbentuk dan mencapai 
Bumi.

Gerhana Matahari 
Cincin tersebut akan 
berlangsung selama 4 jam 
59 menit. Mulai pukul 08.12 
waktu universal sampai 
dengan pukul 13.11 waktu 
universal. Puncak gerhana 
akan berlansung selama 3 
menit 51 detik. Pada saat 
itu, pengamat dapat melihat 
Matahari seperti cincin. 
Namun sangat disarankan 
untuk tidak mengamati 
gerhana Matahari dengan 
mata telanjang. 

Gerhana Matahari yang 
terjadi pada tanggal 10 Juni 
2019 tidak dapat diamati 
di Indonesia. Gerhana 
Matahari Cincin dapat 
diamati di Rusia bagian 
timur, samudera arktik, 
Greenland bagian barat, dan 
Kanada. Amerika Serikat, 
Eropa, dan sebagian besar 
Rusia dapat mengamati 
gerhana Matahari sebagian. 

Diagram gerhana Matahari cincin 
(Sumber: https://www.timeanddate.com)

Wilayah yang dapat mengamati Gerhana Matahari 10 Juin 2021 (Sumber: https://eclipse.gsfc.nasa.gov)
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Sajian KhususSajian Khusus

Pemanfaatan Aplikasi 

Google Earth 
Dalam Menentukan Arah Kiblat
Oleh: Hasrian Rudi Setiawan

Penentuan arah kiblat 
seiring dengan 
perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 
(IPTEK), semangkin 
mudah dilakukan. Namun, 
dikarenakan terdapat 
perbedaan yang bervariatif 
dalam pemahaman 
terhadap definisi arah 
menghadap kiblat secara 
fiqih, maka masyarakat 
beragam dalam memahami, 
ada yang memahami 
bahwa ketika salat seorang 

muslim harus benar-benar 
menghadap kiblat menuju 
ke bangunan kabah, da 
nada pula yang memahami 
bahwa seorang muslim 
ketika salat jika tidak 
mengetahui arah bangunan 
kabah secara pasti maka 
cukup menghadap kearah 
menuju kabah. 

Sekitar tahun 2010, 
di Indonesia muncul isu 
terkait pergeseran arah 
kiblat disebabkan adanya 
pergeseran lempengan 

bumi atau adanya gempa 
bumi. Munculnya isu 
tersebut, Komisi Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia  
memberikan respon terkait 
persoalan tersebut dengan 
mengeluarkan fatwa MUI 
No. 3 Tahun 2010 tentang 
arah kiblat, yang secara 
subtansi memberikan 
pemahaman untuk perlu 
melakukan perhitungan 
arah kiblat. 
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Metode penentuan 
arah kiblat dari masa-
kemasa mengalami 
perkembangan, dari 
metode sederhana sampai 
dengan metode modern. 
Bahkan dalam menentukan 
arah kiblat hari ini dengan 
mudah seseorang dapat 
melakukannya dimanpun 
dengan melalui bantuan 
aplikasi yang telah tersedia 
di smartphone ataupun 
laptop baik online maupun 
offline. Ada banyak aplikasi 
yang dapat dipergunakan 
dalam menentukan arah 
kiblat, diantaranya adalah 
qibla locator, google earth, 
stellarium dan lain-lain.

Fokus pembahasan kali 
ini adalah terkait dengan 
aplikasi google earth, 
yang dapat digunakan 
untuk menentukan arah 
kiblat. Selain itu, aplikasi 
google earth ini pula 
dapat dimanfaatkan untuk 
mengetahui jarak antara 
lokasi pengguna dengan 
kabah. Pada aplikasi 
google earth ini juga dapat 
menampilkan dan melihat 
secara langsung bangunan 
kabah melalui foto salelit. 

Adapun cara 
mempergunakan google 
earth dalam menentukan 
arah kiblat, diantaranya 
adalah: Pertama, unduh 
dan instal aplikasi google 
earth di PC ataupun 
smartphone; Kedua, setelah 
pemasangan aplikasi 
selesai, maka segera 
untuk menjalankan aplikasi 
google earth melalui PC 
atau smartphone. Tentukan 
lokasi yang ingin dicari arah 
kiblatnya. 

Caranya, isi alamat 
tempat pada kolom search 
yang terletak di sisi kiri 
layar. Apabila lokasi sudah 
ditemukan, tandai lokasi 
tersebut menggunakan 
ikon Placemark. Caranya, 
klik ikon Placemark 

kemudian klik lokasi yang 
ingin ditandai, misalnya 
OIF UMSU; Ketiga, Pop-
out baru bernama “New 
Placemark” selanjutnya 
akan muncul. Selanjutnya 
isilah kolom “name” saja 
dan kemudian tekan 
tombol “OK”. Keempat, 
Klik tombol “Show Ruler” 
yang terletak pada menu 
bar pada aplikasi tersebut. 
Kemudian, klik pada lokasi 
yang sebelumnya telah 
ditandai menggunakan 
ikon Placemark. Kelima, 
untuk mencari lokasi 
Kabah, maka gunakan 
kembali kolom pencarian 
dari tombol “Search”, 
jika lokasi Kabah sudah 
ditemukan, maka klik pada 
lokasi tersebut. Keenam, 
untuk menentukan arah 
kiblat, maka dapat merlihat 
garis dan indikator angka 
yang terdapat pada kolom 
ruler, yang menampilkan 
informasi Heading dan 
Length.  Heading adalah 
arah yang menunjukkan 
lokasi kabah, sementara 
Kolom Length menunjukkan 
besaran jarak antara lokasi 
yang ingin di cari (OIF 
UMSU) dan Kabah.

Arah Kiblat OIF UMSU dari Google Earth
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OIF INSIDE
Medan Tanpa Bayangan

Pada momen Hari Tanpa Bayangan, pada 29 Maret 2021 pukul 12.30 WIB Tim OIF 
UMSU melakukan pengamatan fenomena tersebut dengan menggunakan instrumen 
produksi OIF yaitu Tiang Keliling Bumi dan juga menggunakan Lubang Transit Matahari. 
Tiang Keliling Bumi adalah alat yang digunakan untuk mengukur keliling Bumi dengan 
memanfaatkan sinar Matahari. Instrumen ini terdiri dari sebuah tiang yang berdiri tegak 
ketitik zenit serta bidang derajat, karena instrumen ini memiliki tongkat jadi sangat 
memudahkan Tim untuk melakukan pengamatan hari tanpa bayangan. 

     

Foto Tiang Keliling Bumi saat pengamatan

Sedangkan Lubang Transit Matahari adalah lubang yang digunakan untuk melihat 
bayangan Matahari, ketika saat fenomena transit Matahari lubang tersebut akan sangat 
membantu Tim untuk melihat Matahari apakah sudah sejajar diatas kepala kita.

     

Foto Lubang Transit Matahari saat pengamatan

Transit Matahari adalah peristiwa ketika Matahari melintasi titik zenit atau ketika 
Matahari tepat diatas kepala di suatu tempat. Peristiwa ini juga biasa disebut Hari Tanpa 
Bayangan. Pada saat fenomena terjadi sebuah benda yang tegak lurus tidak memiliki 
bayangan. Salah satu fungsi fenomena ini adalah verifikasi awal waktu Zuhur yaitu 
ketika Matahari bergeser ke arah Barat yang disebut dengan waktu zawal (Matahari 
condong ke arah Barat) Khusus di kota Medan fenomena ini terjadi 2 tahun sekali yaitu 
pada tanggal 29 Maret dan 13 September pada saat tengah hari, yaitu ketika Deklinasi 
Matahari mencapai 03 ° 34’ LU yaitu senilai dengan Lintang Kota Medan (03 ° 34’ LU). 
Saat melakukan pengamatan turut serta wartawan yang ikut  melakukan pengamatan 
bersama Tim OIF mulai dari persiapan alat hingga proses terjadinya fenomena Hari 
Tanpa Bayangan. Terakhir para wartawan melakukan wawancara terhadap Tim Peneliti 
terkait fenomena yang terjadi. 
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Berikut adalah dokumentasi proses pengamatan Tim OIF UMSU.

 

Keliling Bumi Yang Diukur Oleh Tim OIF UMSU
Pada hari Kamis, 05 Sya’ban 1442 H/ 18 Maret 2021Tim OIF UMSU melakukan 

eksperimen yang pernah dilakukan oleh Eratosthenes dengan memanfaatkan fenomena 
hari tanpa bayangan di kota Palu yang terjadi pada pukul 12.08 WITA atau 11.08 WIB. 
Dari hasil eksperimen tersebut diperoleh nilai keliling Bumi  yang di dapat oleh Tim yaitu 
sebesar 38.668 kilometer. Nilai ini tidak berbeda jauh dengan keliling Bumi berdasarkan 
perhitungan modern dengan selisih sebesar 3,5%.

Tiang Keliling Bumi adalah alat yang digunakan untuk mengukur keliling Bumi 
dengan memanfaatkan sinar Matahari. Tiang keliling Bumi terdiri dari sebuah tiang 
yang berdiri tegak ketitik zenit serta bidang derajat .Awal dari pengukuran keliling 
Bumi ini dilakukan oleh Eratosthenes. Ia mengetahui bahwa pada suatu hari di kota 
Siena (sekarang kota Aswan), persis pada saat tengah hari, benda-benda tidak memiliki 
bayangan. Kemudian dia memanfaatkan fenomena tersebut untuk mengukur keliling 
Bumi. Pengukuran keliling Bumi oleh Eratosthenes didasarkan pada perbedaan panjang 
bayangan yang terjadi pada dua tempat di waktu yang sama serta memanfaatkan 
pengetahuan tentang trigonometri. Pengukuran yang dilakukan Tim OIF juga dilakukan 
dengan ukuran panjang bayangan di kota Medan dan Palu. Karena saat pengukuran di 
Kota Palu yang sedang terjadi Hari Tanpa Bayangan.

Bagaimana Prosedur Penggunaan Tiang Keliling Bumi ?
 Dalam prosedur penggunaan tiang keliling Bumi, kita memerlukan beberapa 

alat tambahan dalam penggunaannya. Yang pertama mistar atau meteran dan aplikasi 
Google Earth untuk mengetahui jarak tempat yang mengalami hari tanpa bayangan. 
Kami juga telah membuat aplikasi perhitungan untuk mempermudah dalam menghitung 
keliling Bumi.

Adapun prosedur penggunaan tiang keliling Bumi sebagai berikut :
1. Letakkan tiang di tempat terbuka sehingga tiang terkena cahaya Matahari 

dan usahakan tempat tersebut datar serta sesuai kan bidang derajat kearah utara 
menggunakan kompas.

2. Ukur tinggi tiang dengan menggunakan penggaris atau pun meteran dan Cari 
jarak lokasi pengamatan dengan kota yang mengalami hari tanpa bayangan dengan 
Google Earth.

Setelah dapat semua data yang diperlukan, kita masuk kedalam proses perhitungan
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