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Galaksi Bimasakti dari 
Galaksi Andromeda: 
Terlihat Seperti Apa ?

Galaksi adalah kumpulan yang terikat 
gravitasi dari objek-objek seperti 
bintang, debu dan gas, materi gelap, 

sisa bintang (bintang katai putih, lubang 
hitam dan lain sebagainya). Ukuran galaksi 
dapat bervariasi dari ukuran kerdil (memiliki 
ratusan juta bintang) hingga ’raksasa’ 
(memiliki ratusan triliun bintang). Galaksi 
memiliki tipe-tipe bentuk yang beragam 
seperti bentuk spiral tanpa atau dengan 

bar, elips dan tidak beraturan. Kita berada 
di dalam galaksi Bimasakti yang memiliki 
bentuk spiral dengan adanya bar. Bar 
adalah struktur di galaksi yang berbentuk 
seperti batang yang membentang dari 
pusat galaksi hingga bidang galaksi. Galaksi 
Bimasakti memiliki bintang sekitar 100 – 
400 miliar bintang. Galaksi Andromeda 
adalah galaksi raksasa terdekat dengan 
bimasakti dengan jarak 2,5 juta tahun 
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Galaksi Bimasakti dari 
Galaksi Andromeda: 
Terlihat Seperti Apa ?

cahaya. Galaksi Andromeda memiliki 
struktur dan bentuk yang sama dengan 
galaksi Bimasakti namun memiliki jumlah 
bintang yang lebih banyak (2,5 hingga 10 
kali lebih banyak dibandingkan bimasakti). 
Galaksi Bimasakti dan Andromeda 
merupakan dua galaksi yang memiliki 
massa yang cukup besar dibandingkan 
galaksi lainnya di gugus lokal. Gugus lokal 
merupakan gugus galaksi di sekitar galaksi 
Bimasakti yang mana memiliki diameter 
sekitar 10 juta tahun cahaya dan memiliki 

massa sekitar 2 x 1012 massa matahari 
(1 massa matahari sekitar 2 x 10³⁰ kg). 
Gugus lokal berbentuk seperti dumbell 
sisi-sisinya adalah galaksi Bimasakti 
beserta satelitnya (awan Magellan besar 
dan kecil, dan galaksi-galaksi kerdil 
seperti Sagitarius, Canis Mayor, Ursa 
Minor, Draco dan sebagainya) dan juga 
galaksi Andromeda beserta satelitnya 
(M32, M110, NGC 147 dan sebagainya).

Gambar 1. Ilustrasi kartun tipe galaksi dibuat oleh DJ. Jeffery (www.physics.unlv.edu)

Gambar 2. Ilustrasi Galaksi 
Bimasakti beserta lengan-
lengannya (www.fineartamerica.
com)
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Bagaimana Penampakan Galaksi 
Bimasakti dari Andromeda?

Bumi berada di dalam struktur cakram 
galaksi Bimasakti. Galaksi Andromeda 
dapat dilihat dari Bumi, seperti pada 
gambar 3, sebenarnya membentuk inklinasi 
sebesar 77°. Sudut inklinasi merupakan 
sudut yang terbentuk dari bidang pandang 
pengamat terhadap bidang lengan galaksi. 
Jika sudut inklinasi 0° maka kita dapat 
melihat seluruh permukaan bidang galaksi 
seakan-akan kita melihat dari kutubnya 
(kita sebut sebagai face-on), jika 90° 
artinya kita melihat galaksi dari tepi sisinya 
seakan-akan kita melihat dari ekuatornya 
(kita sebut sebagai edge-on).  

Jika kita menganggap adanya makhluk 
yang cerdas di galaksi Andromeda, kira-
kira bagaimana orientasi dan posisi galaksi 
Bimasakti yang mereka lihat? Berdasarkan 
Ivanna Escala (anggota observatorium 
Carnegie di Passadena, California, USA) 
penampakan galaksi Bimasakti dari 

galaksi Andromeda dapat dijelaskan 
dari sudut inklinasi Bimasakti terhadap 
bidang pandang dari galaksi Andromeda. 
Untuk menentukan tersebut, kita harus 
menentukan posisi Andromeda relatif 
terhadap Bimasakti terlebih dahulu. Galaksi 
Bimasakti berbentuk layaknya galaksi 
spiral yang memiliki pusat dan cakram 
galaksi. Cakram tersebut membentang 
dari pusat galaksi (di konstelasi Sagitarius) 
hingga ke konstelasi Auriga. Posisi galaksi 
Andromeda berada sedikit ke barat, 
sehingga bidang pandang makhluk pintar 
di Andromeda akan dekat dengan cakram 
Bimasakti.

Jika makhluk tersebut tinggal di dekat 
pusat galaksi Andromeda dan di cakram, 
maka makhluk tersebut akan melihat 
galaksi Bimasakti dengan inklinasi 
sebesar 68°, lebih mendekati face-on bila 
dibandingkan inklinasi posisi Andromeda 
dari Bimasakti.

Gambar 3. Ilustrasi komponen galaksi pada grup lokal (albereo.com)
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Gambar 5. Penampakan Galaksi Andromeda dari galaksi Bimasakti (www.astronomy.com)

Gambar 6. Penampakan Galaksi Bimasakti dari galaksi Andromeda (www.astronomy.com)
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O P O S IS I  P L A N E T  R A K S A S A  2 0 21O P O S IS I  P L A N E T  R A K S A S A  2 0 21
Oleh: Hariyadi Putraga

Sebuah benda langit disebut dalam posisi oposisi ketika mereka berada pada titik 
terdekatnya ke titik yang berhadapan langsung dengan Matahari di langit malam. 
Fenomena ini terjadi ketika benda di Tata Surya sejajar sehingga objek terletak 

pada satu garis lurus terhadap Bumi dan Matahari, dengan planet Bumi berada di tengah.
Hal ini berarti bahwa objek tersebut akan berada pada posisi paling tinggi di langit 
saat tengah malam waktu setempat, dan akan berada di atas ufuk hampir sepanjang 
malam. Akibatnya, saat tersebut juga merupakan waktu ketika objek mendekati Bumi, 
membuatnya tampak paling besar dan paling terang di langit malam.

Sumber gambar: Internet

Ketika sebuah planet berada pada oposisi, tata surya sejajar sehingga planet terletak 
di sisi yang sama dari Matahari dengan Bumi. Pada saat ini, planet membuat perigee, 

atau pendekatan terdekat ke Bumi.

Sajian Utama



6MAJALAH OBSERVATORIA /  EDISI  JULI 2021 

SATURNUS DI OPOSISI
Saturnus akan mencapai oposisi pada hari senin, 02 Agustus 2021, ketika terletak 

berlawanan dengan Matahari di langit. Terletak di konstelasi Capricornus, planet ini 
akan terlihat hampir sepanjang malam, mencapai titik tertinggi di langit sekitar tengah 
malam waktu setempat.

Dari Medan, saturnus akan terlihat antara 18:33 dan 05:21. Planet Saturnus akan 
mencapai titik tertinggi di langit pada 23:57 dengan ketinggian 77° di atas ufuk selatan.

Pada waktu yang sama ketika Saturnus melewati oposisi, ia juga membuat pendekatan 
terdekatnya ke Bumi atau disebut perigee yang membuatnya lebih paling terang dan 

besar daripada biasanya. Hal ini terjadi karena saat Saturnus terletak berlawanan 
dengan Matahari di langit, Bumi melintas diantara Saturnus dan Matahari.

Saturnus akan miring untuk menunjukkan belahan utaranya pada oposisi ini, dan 
cincin akan miring pada sudut 18° terhadap garis pandang kita. Pada saat oposisi, 
Saturnus akan terletak pada jarak 8,94  AU, dan piringannya akan berdiameter 18,6  
arcsec, bersinar pada magnitudo 0,2. Koordinat langitnya pada saat melewati oposisi 
adalah:
Obyek Kenaikan Kanan Deklinasi Konstelasi Magnitudo Ukuran Sudut
Saturnus 20h50m10s 18°31'S Capricornus 0.2 18.6"

Koordinat di atas diberikan dalam J20000.0.
Selama berminggu-minggu setelah oposisinya, Saturnus akan mencapai titik 

tertingginya di langit empat menit lebih awal setiap malam, secara bertahap surut dari 
langit pagi sebelum fajar sambil tetap terlihat di langit malam selama beberapa bulan.

Sumber gambar: Internet

Sajian Utama
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JUPITER DI OPOSISI
Jupiter akan mencapai oposisi pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021, ketika 

terletak berlawanan dengan Matahari di langit. Terletak di konstelasi Capricornus , itu 
akan terlihat hampir sepanjang malam, mencapai titik tertinggi di langit sekitar tengah 
malam waktu setempat.

Dari Medan, oposisi Jupiter akan terlihat antara 18:24 dan 05:30. Akan mencapai 
titik tertinggi di langit pada 23:57, 82° di atas cakrawala selatan Anda. Sekitar waktu 
yang sama ketika Jupiter melewati oposisi, ia juga membuat pendekatan terdekatnya ke 
Bumi - disebut perigee -membuatnya tampak paling terang dan terbesar. Hal ini terjadi 
karena ketika Jupiter terletak berlawanan dengan Matahari di langit, Bumi melewati 
antara Jupiter dan Matahari. 

Sumber gambar: Internet
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Namun, dalam praktiknya, Jupiter mengorbit jauh lebih jauh di tata surya daripada 
Bumi – pada jarak rata-rata dari Matahari 5,20 kali jarak Bumi, sehingga ukuran sudutnya 
tidak banyak berbeda saat ia berputar antara oposisi dan konjungsi matahari. .

Saat oposisi, Jupiter terlihat hampir sepanjang malam. Ketika terletak berlawanan 
dengan Matahari di langit, ini berarti ia terbit sekitar waktu Matahari terbenam, dan 
terbenam sekitar waktu Matahari terbit. Mencapai titik tertinggi di langit sekitar tengah 
malam waktu setempat.

Tetapi bahkan ketika berada pada titik terdekatnya dengan Bumi, sulit untuk 
membedakannya sebagai lebih dari titik cahaya seperti bintang dengan mata telanjang, 
sepasang teropong yang baik sudah cukup untuk membedakannya dengan bintang 
lainnya. cahaya dengan sistem bulan yang menyertainya.

Obyek Kenaikan Kanan Deklinasi Konstelasi Magnitudo Ukuran Sudut
Jupiter 21h58m10s 13°38'S Capricornus -2.9 48.0"

Selama berminggu-minggu setelah penentangannya, Jupiter akan mencapai titik 
tertingginya di langit empat menit lebih awal setiap malam, secara bertahap surut dari 
langit pagi sebelum fajar sambil tetap terlihat di langit malam selama beberapa bulan.

Sumber gambar: Internet
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Allah berfirman didalam Q.S Ar-
Rahman Ayat 33:

Artinya : Wahai golongan jin 
dan manusia! Jika kamu sanggup 
menembus (melintasi) penjuru langit 
dan bumi, maka tembuslah. Kamu 
tidak akan mampu menembusnya 
kecuali dengan kekuatan (dari Allah).

Al-Qur’an menantang semua jin 
dan manusia secara terang-terangan 
untuk menembus penjuru langit dan 
bumi. Tantangan ini memberi pesan 
khususnya kepada manusia agar 
memilki kekuatan sehingga dapat 
menjawab tantangan dari Allah SWT 
tersebut, disisi lain Allah SWT juga 
ingin memberikan pesan bahwa betapa 
kecil kekuatan jin dan manusia secara 
keseluruhan dihadapan kuasa Allah 
SWT.

Menurut Ilmu pengetahuan modern, 
diameter Bumi berkisar antara 
12.756 km pada rata-rata diameter 
khatulistiwa dan 12.713 pada rata-
rata diameter kutub. Ketidak samaan 
diameter itu karena bentuk Bumi tidak 
bulat sempurna (tidak sebulat bola), 
karena sedikit melekuk di khatulistiwa 
dan sedikit mendatar di dua kutub, 
utara dan selatan.

Sampai saat sekarang ini belum 
ada manusia yang mampu menembus 
diameter Bumi karena tingginya 
tekanan dan suhu panas secara terus 
menerus kearah pusat, yang diluar 
kemampuan manusia dan teknologi 
canggih ciptaan manusia, untuk 
menaklukannya. Dr. Zaghloul El-Naggar 
mengatakan meskipun teknologi super 
canggih yang dikembangkan manusia 
untuk mengebor dikedalaman 14 km 
dari lapisan karang bumi. Ini baru 

kira-kira 0,2 % dari separuh diameter 
(jari-jari) bumi di khatulistiwa. Sampai 
dibatas kedalaman ini, alat tersebut 
terhenti dan tidak bisa mengebor lagi, 
karena tekanan dan suhu panas yang 
tinggi, dimana semakin mendekati 
pusat bumi semakin tinggi tekanan dan 
suhu pasaknya yang dapat meleburkan 
alat tersebut.

Terbukti secara ilmiah bahwa suhu 
panas semakin terus meningkat kearah 
pusat Bumi yang hampir sepanas 
permukaaan Matahari, yaitu kira-kira 
6.000 c menurut salah satu asumsi. 

Selanjutnya terkait dengan 
tantangan menembus langit, luasnya 
dimensi langit dapat ditangkap dari 
ketidak mampuan semua jin dan 
manusia untuk menggapainya yang 
pada gilirannya masing-masing merasa 
sangat kerdil didepan dimensi alam 

Tantangan Untuk Tantangan Untuk 
Menembus Penjuru Menembus Penjuru 
Langit dan BumiLangit dan Bumi
Oleh: Muhammad Hidayat

Gambar 1. Ilustrasi proses mengembangnya alam semesta 
(Wikipedia.org)

Sajian Khusus
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semesta. Dr. Zaghloul El-Naggar 
mengatakan diameter terbesar 
bimasakti (Milky Way) diperkirakan 
kurang lebih 100.000 tahun cahaya 
(atau kira-kira 100.000 x 9,5 milyar 
km), sedangkan diameter terkecil 
adalah 10.000 tahun cahaya (kira-
kira 10.000 x 9,5 milyar km). Artinya 
untuk menembus bimasakti yang 
terkecil, manusia membutuhkan 
alat berkecepatan cahaya untuk 
digunakan didalam perjalanan non 
stop selama 10.000 tahun dari tahun 
kita dan dengan energi fantasi untuk 
keluar dari zona daya tarik berbagai 
benda langit dalam komposisi galaksi. 
Dengan teknologi sekarang semua ini 
belum dapat dilakukan manusia yang 
rata-rata umurnya tidak lebih dari 50 
tahun.

Galaksi kita ini adalah bagian dari tata 
galaksi yang disebut dengan “Gugus 
Lokal” yang diperkirakan berdiameter 
kurang lebih 3.261.500 tahun cahaya. 
Gugus lokal ini merupakan bagian 
dari Gugus besar yang diperkirakan 
diameternya mencapai kurang lebih 
6.523.000 tahun cahaya. Gugus besar 
merupakan bagian dari Gugus galaksi 

terbesar yang diperkirakan diameternya 
yang terbesar mencapai kurang lebih 
100.000.000 tahun cahaya dengan 
ketebalan 10.000.000 tahun cahaya. 
Gugus lempengan yang diperkirakan 
diameternya kira-kira 150 x 100 x 
15.000.000 tahun cahaya. Lempengan 
terbesar oleh para astronom disebut 
(Great Wall) yang panjangnya lebih 
dari 250.000.000 tahun cahaya. Dan 
baru-baru ini ditemukan kurang lebih 
100 Gugus galaksi terbesar yang 
membentuk Gugus galaksi yang lebih 
besar berbentuk tablet yang diameter 
terbesarnya mencapai lebih dari dua 
milyar tahun cahaya.

Realita  ini menunjukkan bahwa 
pencapaian ilmiah yang diperoleh 
manusia tidak ada apa-apanya 
dihadapan kosmos yang luar biasa 
luasnya ini untuk itu kita dituntut 
terus mempelajari dan memiliki 
kekuatan untuk menggali  fakta-
fakta ilmiah lainnya yang bertujuan 
untuk memberikan manfaat kepada 
manusia, meningkatkan rasa syukur 
dan meningkatkan keimanan terhadap 
Allah SWT. Wallahua’lam

Gambar 1. Ilustrasi proses mengembangnya alam semesta 
(Wikipedia.org)

Gambar 1. Ilustrasi proses mengembangnya alam semesta 
(Wikipedia.org)

Sajian Khusus
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Wawancara Tokoh

Hakim L Malasan 
dari Observatorium 
Astronomi ITERA 

Lampung.
(Anggota kelompok 

keahlian Astronomi F 
MIPA ITB juga peneliti di 
Observatorium Bosscha 

Lembang)

Wawancara ini dilakukan 
oleh Tim Redaksi Majalah 

Observatoria Pada 
Tanggal 10 Juni 2021 / 

29 Syawal 1442 H 
menggunakan aplikasi 
zoom (Online) karena 

masih dalam masa 
pandemi Covid-19 dan 
juga dipengaruhi oleh 

faktor jarak yang cukup 
jauh.

1. Bisa ceritakan sedikit pak 
pendidikan formal dan non formal 
bapak?

Nah gini, saya mulai mungkin dari minat 
saya di astronomi ya, ketertarikan saya 
di astronomi itukan ketika masa kecil 
saya diusia 2-7 tahun, saya tinggal di luar 
negeri yaitu, kenapa, karena ibu saya 
kebetulan bekerja sebagai diplomat dan 
ayah saya seorang dokter. Nah, ketika itu 
saat tinggal di Kanada suka diajak ayah 
ke planetarium, nah jadi kalau ditanya 
kapan minat saya tentang langit muncul 
ya mungkin ketika sedari kecil saya 
sudah mulai minat melihat langit begitu 
ya. namun saat kembali ke Indonesia, 
saya menempuh pendidikan mulai dari 
SD, SMP dan SMA ya praktislah kita akan 
tenggelam dalam kehidupan siswa sehari-
hari ya bukan cuma urusan astronomi 
saja, tapi saya masih ingat karena 
saya di Jakarta, ayah saya sering juga 
mengajak saya ke planetarium di Taman 
Ismail Marzuki, sehingga passion saya di 
astronomi itu sedikit demi sedikit masuk 

dalam memori saya yang paling dalem 
begitu ya. Hingga akhirnya ketika saya 
lulus SMA mengambil jurusan IPA Ketika 
itu dan kebetulan saya juga berprestasi 
di sekolah, dan ditawarkan untuk masuk 
kuliah tanpa tes waktu itu, nah Ketika itu 
saya menemukan ada jurusan astronomi 
di ITB seketika seperti ada panggilan 
dari hati saya untuk mencoba menekuni 
bidang itu, jadi akhirnya tahun 1980 saya 
masuk ITB sebagai mahasiswa astronomi 
dan menyelesaikan sarjana pada tahun 
1985 waktu itu dan dapat tawaran untuk 
melanjutkan S2 dengan beasiswa karena 
kita tahu tahun 1985 ngambil S2, S3 itu 
masih bener-benar mahal gitu ya istilahnya 
dan susah mendapatkan kesempatan 
seperti itu, tapi alhamdulilah saya dapat 
juga satu kesempatan dengan beasiswa 
Hitachi ke Jepang ketika itu. 

Nah kenapa saya bisa kesana, mungkin 
itu yang menjadi salah satu keuntungannya 
sama mahasiswa di ITB, karena dari sejak 
tahun ke dua saya sudah terlibat kegiatan 
di observatorium Bosscha. Jadi Ketika 
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itu observatorium Bosscha punya kerja 
sama yang sangat baik dengan astronom-
astronom Jepang jadi ada bilateral antara 
Indonesia dengan Jepang dalam bidang 
astronomi. Ada juga Profesor, Doktor dari 
Jepang yang datang selalu saya temui 
walaupun saya cuma mahasiswa tingkat 2 
tingkat 3 waktu itu ya, dengan komunikasi 
yang terbata-bata karena orang Jepang 
untuk  speak Englishnya masih sedikit 
kurang bagus dan saya juga sudah 
lama di Indonesia Bahasa Inggrisnya ga 
terlalu bagus juga, tapi akhirnya yang 
mempertemukan kita itu langit ya, kita 
sama-sama melihat langit, mengamat 
sehingga ya alhamdulillah saya dengan 
sensei (guru) saya itu tetap tersambung 
komunikasi sehingga Ketika tahun 1985 
lulus sensei saya menawarkan saya 
untuk mengambil S2 dan S3 di Jepang 
dan kebetulan ada beasiswa Hitachi saya 
mengambil Master di Jepang tahun 1987 
selesai tahun 1989 kemudian nyambung 
S3 di Jepang juga di University Of Tokyo 
sampai tahun 1992 saya selesai dan 
Kembali bekerja di ITB setelah itu. 

Jadi saya lulus di dua perguruan tinggi, 
Sarjana di ITB, Master dan Doktornya dari 
University Of Tokyo di Jepang. 

Setelah menempuh Pendidikan di Jepang 
saya Kembali dan bekerja di ITB. Dan 
mengikuti banyak sekali trending tentang 
astronomi terutama trending tentang 
instrumen astronomi, ya walaupun minat 
saya sebenarnya lebih pada fisika bintang, 
jadi mencoba mempelajari hakikat evolusi 
riwayat, kemudian bagaimana bintang 
berkontribusi terhadap alam semesta, dan 
perkembangannya begitu ya. 

"Seperti yang kita ketahui yang 
namanya membuat observatorium 
itu kan bukan urusan bintang sama 

galaksi tapi itu urusan instrumentasi, 
sehingga disitu terbuka mata saya, 

bahwa astronomi itu mesti juga 
mengerti teknologi, karena ujung 
tombak astronomi pengamatan itu 

teleskop dan teleskop itu sebenarnya 
perlu teknologi."

Sehingga saya memberanikan diri setelah 
saya S3 mengambil satu semester training 
tentang instrumentasi astronomi modern 
tahun 1992. Akhirnya tahun 1993 saya 
Kembali dan bekerja full di ITB sebagai 
dosen.

2. Kalau boleh tau pak, apa yang 
menjadi fokus penelitian bapak Ketika 
menempuh Pendidikan di Jepang pak?

Iya ini pertanyaan bagus, Ketika itu 
saya masuk ke Jepang dan mengambil 
spesialisasi astrofisika dan astronomi, 
memang Jepang menawarkan banyak 
sekali topik penelitian, namun karena saya 
sejak sarjana itu tertarik dengan topik 
fisika bintang khususnya bintang ganda 
dekat gitu ya bagaimana dua bintang 
itu yang terikat dengan ikatan gravitasi 
itu menempuh jalan hidupnya sampai 
akhirnya dia mengakhiri hidupnya, nah 
inikan aspek yang harus  dijawab bukan 
hanya dalam kerangka teoritis aja ya tapi 
juga harus punya data untuk mengamati 
seperti itu, mendeteksi bintang itu sebagai 
bintang ganda aja itu tantangan observasi. 
Jadi saya sebenarnya emang mendalami 
fisika bintang, nah dari fisika bintang itu 
bagian apa yang menarik, kita tau bahwa 
riwayat hidup bintang yang bermasa sekitar 
massa matahari diakhir hidupnya dia akan 
menghembuskan materinya dan tampak 
seperti planetary nebula, nah saya tertarik 
dengan objek seperti itu sebuah bintang 
di akhir hidupnya menghembuskan keluar 
bagian  bintang dan bagian atmosfernya 
berkembang teramati sebagai nebula 
sehingga tampak sebagai planetary nebula 
yang tengahnya ada bintang pusatnya. 

Riset saya lebih banyak di tipe-tipe objek 
seperti itu planetary nebula yang  bintang 
pusatnya itu adalah bintang ganda karena 
belum banyak objek seperti itu ditemui, 
walaupun kita punya teleskop yang besar, 
objek itu cuma puluhan, bandingkan 
dengan katalog bintang yang sudah 
sekitar puluhan juta bintang, sehingga 
pertanyaannya koinsidensi objek seperti 
itu di alam semesta seberapa tinggi gitu, 
ada tapi gak banyak dan kalau misalnya 
ada keunikannya seperti apa ya bintang-
bintang pusat planetary nebula yang 
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merupakan bintang ganda, nah itu yang 
menjadi fokus penelitian saya sampai 
sekarang. Dan mengamati objek seperti 
itu kita harus memiliki instrument khusus 
yang harus kita kembangkan, gak bisa yang 
dipasar kita pakai karena yang dimarket 
itu instrument untuk pengamatan yang 
umum. Kalau ini mungkin bisa di desain 
khusus kalau untuk mengamati objek 
seperti itu.

3. Jadi pak, ada tidak alat yang sudah 
berhasil dibuat atau dikembangkan 
untuk pengamatan objek tersebut 
pak?

Ya betul, jadi ada alat yang namanya 
Spektrograf dengan slit yang Panjang itu 
memang diciptakan untuk mengamati 
objek seperti itu. Jadi memang perlu 
pengamatan dengan alat seperti itu antara 
lain seperti Bosscha kompak Spektograf itu 
spektograf yang saya buat, rancang untuk 
mengamati objek seperti itu (bintang 
ganda).

4. Lalu pak, kalau boleh tau, awal 
mula pembentukan ide dan gagasan 
observatorium ITERA ini bagaimana 
pak ?

Pertanyaan bagus ini ya, nah kita 
mesti sadari bahwa pendidikan tinggi 
astronomi di Indonesia itu usianya 
udah 70 tahun, sementara kita itu udah 
punya observatorium satu-satunya di 
Indonesia sudah hampir 100 tahun, tapi 
kok ga nambah-nambah ya, Cuma ada 
satu di Lembang itupun warisan kolonial, 
sehingga memang udah waktunya kita 
dengan kemajuan bangsa kita seperti 
ini mampu mempunyai observatorium 
tambahan apalagi kita tau Indonesia itu 
kan maha luas ada tiga zona waktu, untuk 
menjawab kebutuhan ibadah aja kita juga 
udah tertantang ya untuk membangun 
stasiun-stasiun pengamatan gitu ya, nah 
oleh karena itu satu observatorium yang 
berada di wilayah Barat, Tengah dan Timur 
itu jadi mandatori ya, misalnya untuk 
menjawab pertanyaan yang sederhana 
aja, bisa gak kita mengembangkan 
jejaring pengamatan hilal yang  bagus, 
yang standar yang baik ya misalnya alat-

alatnya seperti di UMSU begitu semuanya 
hehehe… Nah inikan masih belum kita 
jawab gitu dan membangun observatorium 
sekarang itu tidak semahal dulu lagi, 
untuk kemajuan ilmu pengetahuan sesuai 
dengan perkembangan IPTEK membangun 
observatorium itu menjadi satu keniscayaan 
yang bisa dijawab oleh siapa aja gitu di 
Indonesia. Dan sekarang membangun 
observatorium relatif bisa dibangun oleh 
siapa aja sehingga melingkupi seluruh 
Indonesia di tiga zona waktu dari mulai 
keperluan ibadah sampai keperluan 
saintifik itu penting ya dan negara kita ini 
luas kepulauan yang memang memerlukan 
penguasaan merchandiser kenegaraan 
oleh generasi muda sehingga kita menjadi 
tuan rumah angkasa kita sendiri begitu ya 
kurang lebih. 

Dan jangan lupa kita tuh selalu diancam 
oleh bencana dari langit, misalnya tuh 
udah berapa ribu satelit buatan manusia 
itu yang sudah berada di atas langit kita 
yang tampak dan bisa kita pantau atau 
kita kontrol gitu ya. Nah sampah antariksa 
maupun meteoroid inikan berpotensi 
ancaman terhadap negara kita dan semua. 
Nah kita mesti mengembangkan ini bahwa 
kita bukan negara yang aman dari ancaman 
kejatuhan benda langit maupun yang 
terutama yang menakutkan ya sampah 
antariksa yang memang buatan manusia 
ya. Dan bisa jadi elemen dari sampah 
antariksa itu mengandung radioaktif 
dan itu bisa membahayakan umat kita 
sendiri jadi pertahanan angkasa juga 
mesti kita kembangkan, caranya? ya 
banyak-banyak patroli langit ya melalui 
observatorium-observatorium landas 
bumi yang dibangun di seluruh Indonesia.

Jadi membangun observatorium di 
Lampung itu baru langkah kecil ya, 
karena mimpinya kan kalau 
bisa dari Aceh, Sumatera 
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Utara sampai ke Biak Papua itu kita punya 
di setiap provinsi tuh idealnya memiliki 
observatorium untuk juga menjawab 
permintaan dari umat muslim yang 
memerlukan penggunaan waktu yang tepat 
untuk waktu sholat dan ibadah lainnya, 
dan kalau bisa juga bisa sama-sama 
mempertahankan atau mengembangkan 
mitigasi tergadap bencana langit gitu. 
Bagi kami seperti itu jadi ini sudah 
waktunya dan ini juga kita sudah telat 
sudah ketinggalan, tapi lebih baik dimulai 
daripada engga sama sekali. 

5. Kemudian kalau boleh tau pak, 
fokus yang menjadi penelitian di 
Observatorium ITERA itu apa pak dan 
program keunggulannya seperti apa 
pak?

Ya, sebenarnya dalam membuat program 
observatorium itu lebih didikte pada kondisi 
langitnya dan ukuran teleskopnya, nah 
kebetulan kondisi langit di ITERA dikatakan 
bagus kali juga enggak, karena berada di 
Lampung selatan zona yang berkembang 
dan kita juga mesti mengetahui rencana 
tata ruang wilayahnya kedepan seperti 
apa, apakah nanti berkembang seperti 
Lembang karena cerita lembang kan 
menyedihkan tahun 1923 ketika dibangun 

kondisi disana gelap sekali tapi 
sekarang kita lihat terang benderang 
karena cahaya kota begitu, nah 
sehingga penelitian itu menjawab 
dua hal, pertama penelitian bagi 
ilmu pengetahuan itu sendiri dan 
penelitian untuk menjawab persoalan 
bangsa per-soalan masyarakat, 
misalnya umat muslim sangat 
membutuhkan guidance  untuk 
bagaimana menciptakan kalender 

muslim yang baik, nah itu salah 
satu misi yang diemban 

oleh ITERA makanya 
a l h a m d u l i l l a h 

o b s e r v a t o r i u m 
astronomi ITERA 
menjadi salah 
satu simpul 
rukyatul hilal 
tahun ini ya. 
Dan yang 

kedua ITERA komitmen pada pengamatan 
objek-objek yang dekat dengan bumi 
punya potensi mengancam atau jatuh 
ke Indonesia kita akan melakukan 
patroli bekerjasama dengan LAPAN, nah 
kemudian sains keplanetan adalah salah 
satu program studi sehingga fokusnya 
bagaimana mengamati objek-objek tata 
surya, exoplanet, itu salah satu yang ingin 
dilakukan oleh observatorium astronomi 
ITERA yang juga didikte oleh latar 
belakangnya yang terang relative begitu 
ya.

6. Untuk ciri khas observatorium 
astronomi ITERA sendiri apa ya pak?

Ya dia ada di dekat khatulistiwa 
kemudian dia bisa terjalin dengan Bossca 
dan Lengkawi di Malaysia. Jadi dia unik 
posisinya antara Lengkawi di Malaysia, 
kemudian Bossca di Selatan dan di 
tengahnya ada Observatorium ITERA, 
sehingga untuk pengamatan objek tata 
surya kayak komet bisa berkelanjutan 
misal komet bergerak dari Utara ke 
Selatan. Nah jadi bisa mengamati secara 
continue dan harapannya itu menjadi salah 
satu yang mengisi jejaring observatorium 
di Indonesia.

7. Menurut bapak program 
unggulan apa yang bisa dikerjakan di 
observatorium yang ada di Indonesia?

Keunggulan komparatif dari Indonesia 
itu berada di garis khatulistiwa, suatu 
negara yang berada di khatulistiwa itu 
punya peluang melihat langit utara dan 
selatan itu sama luas tapi observatorium di 
khatulistiwa itu mempunyai ciri musim yang 
gak sama di belahan subtropis sehingga 
salah satu tantangan adalah bagaimana 
merawat alat terhadap kelembapan yang 
tinggi di khatulistiwa. Kita ga bisa lihat 
Polaris (Bintang kutub utara) tapi kita 
bisa melihat jauh ke Utara sama dengan 
jauh ke Selatan, bandingkan dengan 
pengamat di Selandia Baru yang ga pernah 
melihat Polaris karena Cuma bisa lihat ke 
khatulistiwa aja. Nah keunikan itu yang 
membuat observatorium di khatulistiwa 
itu strategis untuk mencakup langit Utara 
maupun Selatan dan biasa observatorium 
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di khatulistiwa itu sangat kaya dengan 
jumlah hari dimana Matahari bercahaya, 
sehingga pengamatan Matahari juga 
jadi salah satu objek yang bagus untuk 
observatorium yang ada di ekuator. Nah ini 
yang saya rasa bagus untuk dikembangkan 
bagi observatorium di Indonesia karena ke 
khasannya di khatulistiwa untuk mencoba 
menyapu pengamatan langit di Utara 
dan Selatan. Dan mudah-mudahan itu 
menjadi banyak edukasi bagi masyarakat 
untuk lebih mengapresiasi langit dengan 
sendirinya mendidik masyarakat juga 
supaya masyarakat juga belajar tidak 
mengotori langit secara berlebihan. 

Nah ini mungkin misi-misi yang bisa 
dikembangkan dan biasanya suatu daerah 
konservasi kalau ada observatoriumnya 
biasa akan bertahan gak diragamkan 
menjadi daerah eksploitasi, karena 
observatorium menjadi penjaga area 
konservasi, dan makin banyak lahan yang 
bisa diselamatkan dari pada eksploitasi 
manusia karena ada observatorium 
sebagai penjaganya.

8. Harapan bapak untuk observatorium 
di Indonesia dan target yang belum 
dicapai dana ingin dicapai pak?

Sebenarnya masih banyak yang ingin 
saya lakukan tapi umur kan terbatas ya 
hehehe… 

Jadi observatorium di Indonesia masih 
banyak yang harus ditambah, kita belum 
punya observatorium yang representatif 
di wilayah tengah misalnya baru akan 
dibangun di Timur ya, mintanya kita 
bisa mempunyai observatorium di setiap 
provinsi, karena observatorium kan 
tidak hanya diperlukan untuk penelitian 
saja ya untuk Pendidikan juga penting, 
buktinya untuk olimpiade sains nasional 
itu meningkat tapi di balik itu banyak 
yang frustasi karena gak ada tempat 
pembelajaran astronomi di daerahnya 
masing-masing. Nah kalau setiap 
provinsi mengembangkan observatorium 
publik banyak generasi muda yang bisa 
terjawab ya animonya, Karena meraka 
jadi ada tempat bertanya paling gak untuk 
mengembangkan minatnya. 

Itu harapan saya dan saya masih pengen 
kerja keras untuk mewujudkan kedepannya 
insyaAllah.
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Karena 
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M a ta h a r i  D i  A n t a ra  Ta n d u k  S e t a n

Bila kita potret dengan kamera gadget, 
Matahari akan nampak seindah foto 
ini saat pagi atau sore nan cerah. 

Namun akan sangat berbeda manakala 
posisi Matahari sudah tinggi atau sedang di 
atas kepala, Matahari akan nampak putih 
dan menyilaukan. Warna Matahari akan 
berubah ketika kita potret menggunakan 
solar filter, bisa putih polos atau orange atau 
merah tergantung jenis filternya. Selain 
warna, ukuran Matahari akan semakin 
besar dan nampak jelas sunspotnya bila 
dipotret menggunakan kamera yang 
terhubung ke teleskop yang berfilter. Dan 
kian canggih alat yang dipakai di depan 
kamera, kian menampakkan ornamen dan 
kekayaan Matahari yang dipotret. Dengan 
teleskop khusus Matahari, selain sunspot, 
filamen dan flare Matahari dapat diamati 
dan dipotret.

Dalam Islam, shalat yang wajib 
sehari semalam, waktunya mengacu 

pada gerakan Matahari dan bukan pada 
objek langit yang lain. Nalar manusia 
akan mengatakan, mestinya kalau siang 
mengacu pada Matahari dan kalau malam, 
mengacu pada Bulan atau Bintang. Ternyata 
hanya mengacu pada Matahari, semenjak 
bergeser (zawal) dari posisi kulminasi 
(istiwa’) hingga terbenam, dilanjut 
saat setelah terbenam (syafaq) hingga 
cahayanya benar-benar tidak terbiaskan, 
dan diakhiri saat cahaya Matahari mulai 
terbiaskan lagi di ufuk timur (fajar) hingga 
terbit (QS. Al-Israa : 78)

Nah, selain kewajiban, shalat juga ada 
yang justru dilarang dalam Islam. Diantara 
larangan shalat adalah pada waktu dan 
pada tempat tertentu. Islam mengajarkan 
supaya umat Islam tidak mendirikan 
shalat pada waktu-waktu tertentu, karena 
hikmah dan argumentasi yang terkadang 
tidak diketahui. Semua itu sebagai ujian 
ketaatan kepada Allah. Waktu-waktu yang 

AR Sugeng Riadi, S.Pd., M.Ud.
(Observatorium Assalaam )
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dilarang mendirikan shalat berdasar kan hadits Nabi SAW ada lima, yaitu:
1. Waktu setelah shalat Subuh sampai terbit Matahari.
2. Waktu terbit Matahari sampai naik sekitar satu anak panah.
3. Waktu Matahari tepat di atas kepala sampai waktu shalat Dzuhur.
4. Waktu Matahari berwarna kekuningan hingga terbenamnya Matahari.
5. Waktu setelah shalat Ashar sampai terbenamnya Matahari.
Dari kelima waktu tersebut, sejatinya bila mengacu pada fenomena alam akan 

terkumpul dalam tiga waktu seperti dijelaskan nabi SAW dalam riwayat ‘Uqbah bin 
‘Amir r.a:

“Tiga waktu yang Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang kami shalat atau 
mengubur orang-orang mati kami pada saat itu: ketika Matahari terbit hingga naik, 
ketika pertengahan siang hingga Matahari tergelincir, ketika Matahari condong ke barat 
hingga tenggelam.” Sunan Ibnu Majah (no. 1233), Shahiih Muslim (I/568 no. 831), 
Sunan Abi Dawud (‘Aunul Ma’buud) (VIII/481 no. 3176), Sunan at-Tirmidzi (II/247 no. 
1035), Sunan an-Nasa-i (I/275), dan Sunan Ibni Majah (I/486 no. 1519).

Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa bukan hanya shalat namun juga menguburkan 
jenazah juga dilarang pada 3 waktu tersebut. ‘Uqbah bin ‘Amir z berkata:

“Ada tiga waktu di mana Nabi  melarang kami untuk melaksanakan shalat di tiga waktu 
atau menguburkan jenazah kami, yaitu ketika Matahari terbit sampai tinggi, ketika 
seseorang berdiri di tengah hari saat Matahari berada tinggi di tengah langit (tidak ada 
bayangan di timur dan di barat) sampai Matahari tergelincir dan ketika Matahari miring 
hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam. (HR. Muslim no. 1926)

Namun, selalu ada istitsna’ atau pengecualian terkait udzur syar’i, termasuk dalam 
larangan shalat saat Matahari kuliminasi, antara lain ketika Matahari berada tepat di 
atas namun pada hari Jum’at. Sabda Nabi SAW dalam sebuah hadits:

“Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum’at, lantas bersuci sebaik-baiknya, 
mengenakan minyak rambut, atau mengenakan minyak wangi rumahnya. Kemudian 
keluar dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu shalat sunnah semampunya. 
Setelah itu ia diam ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni dosa-dosanya 
antara Jum’at yang satu dengan Jum’at yang lain.“ (Shahiih al-Bukhari (Fat-hul Baari) 
(II/370 no. 883)

Larangan ini juga tidak menghalangi bila untuk keperluan mengqadha shalat-shalat 
yang terlewatkan, baik yang wajib maupun yang sunnah, seperti sabda Nabi SAW, 
“Barangsiapa lupa terhadap suatu shalat, maka hendaklah ia shalat ketika ingat. Tidak 
ada kaffarat baginya kecuali (shalat) itu.” (Muttafaq ‘alaihi: Shahiih al-Bukhari (Fat-hul 
Baari) (II/70 no. 597), Shahiih Muslim (I/477 no. 684), dan  Sunan Abi Dawud (‘Aunul 
Ma’buud) (II/113 no. 438))

Demikian pula shalat-shalat sunnah yang ada sebabnya, itu semua boleh dikerjakan 
pada waktu-waktu terlarang. Contoh shalat-shalat sunnah yang ada sebabnya adalah 
shalat sunnah wudu, shalat sunnah safar, shalat sunnah tahiyyatul masjid, shalat 
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sunnah setelah tawaf, shalat sunnah kusuf (gerhana Matahari), shalat sunnah istisqa‘ 
(minta hujan), termasuk shalat jenazah yang hukumnya fardhu kifayah. Apabila ada 
orang masuk masjid setelah waktu shalat Ashar misalnya, maka ia boleh shalat sunnah 
tahiyyatul masjid. Apabila ada orang mau safar atau bepergian saat Matahari tepat di 
atas kepala, ia boleh shalat sunnah safar pada waktu terlarang tersebut karena ada 
sebabnya.

Selain faktor waktu, larangan shalat saat istiwa atau kulminasi juga karena faktor 
lokasi atau tempat. Dan pengecualian tempat tersebut adalah: kota Makkah. Hal ini 
didasarkan pada sabda Nabi SAW,  “Wahai Bani ‘Abdi Manaf, janganlah kalian menghalangi 
siapa pun yang melakukan thawaf dan shalat di Baitullah ini kapan saja. Baik malam 
maupun siang hari.” (Sunan Ibni Majah (no. 1036)], Sunan Ibni Majah (I/398 no. 1254), 
Sunan at-Tirmidzi (II/178 no. 869), dan Sunan an-Nasa-i (V/223)).

Lalu, mengapa pada 3 waktu itu dilarang? Sesuatu yang diperintahkan dalam agama 
Islam selalu ada rahasia di balik perintah tersebut, maka demikian pula mestinya pada 
larangan. Dan untuk mengetahui rahasia di balik larangan shalat pada 3 waktu ini kita 
akan mencoba melakukan tadabbur. Ada dua cara kita melakukan tadabbur, pertama 
melalui pemahaman para ulama terhadap hadits. Nabi AW telah menjelaskan alasan 
dilarangnya shalat dalam waktu-waktu ini melalui perkataan beliau kepada ‘Amr bin 
‘Abasah. (Shahiih Muslim (I/570 no. 832)).

‘Amr bin ‘Abasah mengabarkan bertemu dengan Nabi SAW di Madinah setelah 
sebelumnya ia pernah bertemu dengan beliau ketika masih bermukim di Makkah. Saat 
bertemu di Madinah ini, ‘Amr bertanya kepada Rasul SAW tentang shalat maka beliau 
memberi jawaban yang juga termaktub dalam hadits berikut: (Shahiih Muslim no. 1927)

“Kerjakanlah shalat Shubuh kemudian tahanlah dari mengerjakan shalat ketika 
Matahari terbit sampai tinggi karena Matahari terbit di antara dua tanduk setan dan 
ketika itu orang-orang kafir sujud kepada Matahari. Kemudian shalatlah karena shalat 
itu disaksikan dihadiri (oleh para malaikat) hingga tombak tidak memiliki bayangan, 
kemudian tahanlah dari mengerjakan shalat karena ketika itu neraka Jahannam 
dinyalakan/dibakar dengan nyala yang sangat. Apabila telah datang bayangan (yang 
jatuh ke arah timur/saat Matahari zawal) shalatlah Dhuhur karena shalat itu disaksikan 
dihadiri (oleh para malaikat) hingga engkau mengerjakan shalat Ashar, kemudian 
tahanlah dari mengerjakan shalat hingga Matahari tenggelam karena Matahari tenggelam 
di antara dua tanduk Setan dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepada Matahari.”

Merujuk pada hadits di atas, ternyata alasan dilarangnya shalat karena saat terbit dan 
terbenam, bersamaan dengan terjadinya peristiwa yang dalam hadits disebut sebagai 
Matahari terbit di antara dua tanduk Setan. Sementara dilarang saat kulminasi atau 
saat posisi Matahari di atas, karena saat itu Jahannam sedang dinyalakan.

Teks larangan masing-masing waktu secara tersurat sebagai berikut:
Saat terbit dan terbenam
Saat istiwa (kulminasi)
 Muatan hadits larangan shalat dalam 3 waktu ini belum banyak dikaji oleh ulama 

secara kauniyah. Selama ini literatur yang kita temukan lebih banyak ulama  yang 
mengupas secara fiqhiyah masalah “dilarang” nya shalat, sehingga syarah yang kita 
temukan juga fokus pada ranah tersebut. Kita ambil pendapat Al-Imam An-Nawawi yang 
menjabarkan pendapatnya terkait 3 waktu ini pada persoalan “dilarang” nya shalat:

“Umat sepakat tentang dibencinya shalat yang dikerjakan tanpa sebab pada waktu-
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waktu terlarang tersebut. Mereka juga sepakat bolehnya mengerjakan shalat fardhu 
yang ditunaikan pada waktu-waktu terlarang tersebut. Adapun untuk shalat nawafil 
(shalat sunnah) yang dikerjakan karena ada sebab, mereka berbeda pendapat. Seperti 
shalat tahiyatul masjid, sujud tilawah dan sujud syukur, shalat id, shalat kusuf (gerhana), 
shalat jenazah dan mengqadha shalat yang luput dikerjakan. Mazhab Asy-Syafi’i dan 
satu kelompok membolehkan semua itu tanpa ada karahah (kemakruhan). Mazhab Abu 
Hanifah dan yang lainnya memandang semuanya masuk ke dalam larangan karena 
keumuman hadits-hadits yang melarang. Al-Imam Asy-Syafi’i dan orang-orang yang 
sependapat dengannya berargumen bahwa telah tsabit (shahih) dari perbuatan Nabi 
SAW bahwa beliau mengqadha shalat sunnah yang mengikuti shalat Dhuhur setelah 
shalat ashar. Ini jelas menunjukkan tentang bolehnya mengqadha shalat sunnah yang 
luput dikerjakan pada waktunya. Tentunya kebolehan untuk mengerjakan shalat sunnah 
yang memang pada waktunya lebih utama lagi. Dan mengerjakan shalat faridhah (wajib) 
yang diqadha karena luput dari waktunya lebih utama lagi. Termasuk dalam kebolehan 
ini adalah shalat yang dikerjakan karena ada sebab.” (Al-Minhaj, 6/351)

Secara fiqhiyah, ulama berbeda pendapat tentang shalat di waktu-waktu terlarang. 
Jumhur ulama berpandangan bahwa mendirikan shalat di 3 waktu terlarang adalah 
makruh berdasar pada dalil dengan hadits di atas. Madzhab Adz-Dzahiri berpendapat 
bahwa shalat di 3 waktu terlarang adalah mubah, dan hadits-hadits yang melarang, 
mereka anggap mansukh. Namun semua hadits yang dianggap mansukh ini, Jumhur 
ulama menjadikannya termasuk bab membawa nash yang muthlaq kepada yang 
muqayyad, atau membangun yang khusus di atas yang umum. 

Perbedaan pandangan di kalangan ulama fiqhiyah akan tetap menjadi kekayaan 
literasi dalam peradaban Islam hingga akhir zaman, dan kesemuanya adalah sah dalam 
kacamata ilmu pengetahuan berbasis agama. Dan persoalan “dilarang” nya shalat di 
3 waktu istimewa ini sedikit menemukan titik terang bila dipandang secara kauniyah 
melalui ilmu astronomi. Bahkan bila dirunut, larangan ini mengacu pada satu objek 
langit atau ayat kauniyah Allaah SWT yakni Matahari.

Merujuk pada teks asli dalam hadits, bahwa “dilarang” nya shalat pada 3 waktu 
adalah karena dua narasi: di antara dua tanduk Setan dan neraka jahannam dinyalakan, 
seperti termaktub dalam hadits. Sebuah pernyataan yang penuh misteri dari seorang 
panutan ummat, Rasulullaah SAW. Lantas muncul kegundahan dalam nalar kauniyah 
kita, “Apa yang dimaksud tanduk Setan dan apa kaitannya dengan Neraka dinyalakan”?

TANDUK SETAN
Tanduk menurut KBBI adalah cula dua yang tumbuh di kepala (pada lembu, kerbau, 

kambing, dan sebagainya). Sementara Setanadalah  roh jahat (yang selalu menggoda 
manusia supaya berlaku jahat). Bila kita satukan arti dari tanduk Setan dapat kita 
artikan sebagai cula roh jahat.

Secara bahasa, Setan berasal dari kata “syutuun” artinya jauh. Karena Setan 
dijauhkan dari rahmat Allah. Prinsip dalam Islam, Setan adalah sifat dan bukan objek 
atau benda. Karena sifat, maka dia melekat pada makhluk dan bukan berdiri sendiri. 
Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak 
taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan aturan, atau semacamnya. Dr. Umar 
Sulaiman Al-Asyqar mengatakan, “Setan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut 
setiap makhluk yang menentang dan membangkang.”

 Matahari dikatakan terbit dan terbenam di antara dua tanduk Setan karena 
Matahari yang sebenarnya adalah bola api dengan gejolak lidah api yang sangat luar 
biasa. Matahari bukanlah bola yang nampak hanya sebagai piringan berwarna putih 
atau oranye atau kemerahan dengan lingkaran yang mulus karena kita hanya melihat 
secara langsung atau menggunakan teleskop biasa plus solar filter. 
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Namun bila melalui teleskop khusus Matahari dengan filter H-Aplha, ternyata kita 
melihat bahwa Matahari adalah bola api dengan piringan seolah lingkaran dengan ujung-
ujung jilatan api yang sangat menakjubkan sekaligus mengerikan. Jilatan ini hanya 
dapat kita amati pada saat tertentu yakni ketika posisi Sunspot (kumparan medan 
magnet) sedang berada di sisi lingkaran dari posisi kita mengamati (merukyat). Jilatan 
ini dinamakan solar flare atau lidah Matahari. Secara singkat flare Matahari adalah 
ledakan dahsyat di Matahari akibat terbukanya salah satu kumparan medan magnet di 
permukaan Matahari. Setelah ledakan, hanya dalam hitungan beberapa menit terjadilah 
pemanasan materi sampai beberapa juta derajat yang kemudian melepaskan partikel 
berenergi tinggi dan radiasi elektromagnet pada panjang gelombang sinar-x dan sinar 
gamma.

Gambar 1. Foto Matahari (CASA, 2012)   Gambar 2. Foto Flare Matahari (NASA, 2013)

Dari informasi sains yang singkat ini akhirnya kita mendapatkan gambaran bahwa ada 
link antara Dua Tanduk Setan dengan Matahari. Tanduk Setan yang disebutkan Rasul 
SAW dalam hadits adalah isyarat bahwa Matahari berada di antara dua tanduknya sifat 
durjana Setan yang dapat menghinggapi Jin dan Manusia sejak terbit hingga terbenam. 
Dua tanduk Setan bermakna bahwa Matahari selalu berada dalam genggaman Setan. 
Dua tanduk saat terbit hingga terbenam menyiratkan Setan berada di dalam Matahari 
sejak diciptakan hingga dimatikan oleh Allaah SWT. Tanduk Setan secara astronomis 
boleh jadi adalah flare atau lidah Matahari dan dikatakan dua tanduk karena medan 
magnetik penyebab adanya flare selalu ada dua polar, positif dan negatif.

NERAKA DINYALAKAN
Saat kulminasi atau saat posisi Matahari berada di tengah antara terbit dan terbenam 

adalah saat paling bergejolaknya Matahari. Dari sinilah Rasul SAW melarang didirikannya 
shalat karena shalat adalah media berkomunikasinya manusia dengan sang Khaliq. 
Dengan shalat muslim diselamatkan Allaah SWT dari tipu daya sifat Setan.

Matahari yang terbit dan terbenam di antara dua tanduk Setan dinyatakan oleh Rasul 
SAW dengan sebutan As-Syamsu. Sementara itu saat menjelaskan alasan dilarangnya 
shalat saat Matahari sedang di tengah hari Rasul menggunakan kata Jahannam di riwayat 
lain dengan kata An-Naar untuk menyatakan Matahari sedang dan akan dinyalakan 
dengan teks “tusjaru jahannamu”. Dalam riwayat lain disebut sebagai “tusjaru an-naaru” 
yang dapat kita artikan “Neraka sedang dinyalakan”. Pernyataan seorang Rasulullaah 
SAW bahwa Matahari dilafadzkan sebagai Neraka tentu tidak sembarangan. Rasul SAW 
tidak berbicara atas dasar hawa nafsu namun atas bimbingan Wahyu dari Allaah SWT. 
Dan karena Rasul SAW telah melakukan perjalanan mengelilingi tujuh lapis langit saat 
Isra’ Mi’raj, maka sangat wajar kalau beliau telah merukyat / melihat dan memahami 
seluruh objek di alam semesta termasuk Matahari dengan segala karakteristiknya. 
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Gambar 3. Perbandingan suhu permukaan di Matahari dan Bumi 
(http://www.ces.fau.edu/NASA)

Salah satu karakter Matahari adalah suhunya yang sangat panas. Matahari yang 
memiliki suhu permukaan sedemikian panas ini yangg kemudian disebut oleh Nabi SAW 
sebagai Neraka yang sedang dinyalakan dan selalu bergejolak (tusjaru). Bahkan tidak 
tanggung-tanggung, langsung dinyatakan dengan sebutan Neraka dengan tingkatan 
paling panas yakni Jahannam.

Wa Allaah a’lam
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F e n o m e n a  K e k e l i r u a n  K a d i  d a l a m  F e n o m e n a  K e k e l i r u a n  K a d i  d a l a m  
M e m u t u s k a n  M a s u k n y a  A w a l  B u l a nM e m u t u s k a n  M a s u k n y a  A w a l  B u l a n

Persoalan pentuan awal bulan, 
khususnya Ramadan, Syawal, dan 
Zulhijah, adalah fenomena yang 

terus berulang sepanjang waktu. Dalam 
realitanya, ada banyak dinamika yang 
terjadi dan berkembang, salah satunya 
adalah fenomena kesalahan pemegang 
otoritas dalam memutus dan menetapkan 
jatuhnya awal bulan. Fenomena ini 
tampaknya pernah, bahkan sering terjadi. 
Fenomena tersebut juga tampaknya pernah 
terjadi di Indonesia silam (Nusantara), 
antara lain dikemukakan al-Habib Sayyid 
Usman (w. 1331 H/1913 M).
 Dalam karyanya yang berjudul 
“Tamyīz al-Haqq Min adh-Dhalāl fī Masā’il al-
Hilāl”, yaitu pada fasal yang ke-9 (masalah 
ke-3), halaman 31-32, Sayyid Usman 
menjelaskan tentang fenomena Kadi (Arab: 
al-qadhy) yang keliru dalam memutus dan 
menetapkan jatuhnya awal bulan Ramadan 
dan atau awal bulan Syawal. Kadi dimaksud 
Sayyid Usman dalam karyanya ini hari 
ini jika dalam konteks Negara agaknya 
dapat diterjemahkan dengan penetapan 
dan atau keputusan Kementerian Agam 

RI. Persoalan ini diangkat Sayyid Usman 
tampaknya bisa jadi karena pernah terjadi 
di zaman itu atau di zaman sebelumnya 
lalu diangkat dalam karyanya ini.
 Praktik dan fenomena kekeliruan 
kadi ini sebagaimana dijelaskan Sayyid 
Usman adalah tatkala seorang kadi yang 
diberi amanah memutus perkara terkait 
ibadah ini terbukti salah dan keliru secara 
syariat dalam memutuskan masuknya 
awal bulan puasa dan atau lebaran. Hal 
ini tentu merupakan sesuatu yang sangat 
memalukan. 
Adapun sejumlah bentuk dan penyebab 
kekeliruan Kadi itu menurut Sayyid 
Usman antara lain: pertama, seorang Kadi 
menerima kesaksian yang tidak kredibel 
(tidak memenuhi syarat). Di pembahasan 
sebelumnya dalam karyanya ini Sayyid 
Usman telah mengemukakan syarat-syarta 
saksi atau kesaksian dalam menetapkan 
masuknya awal bulan kamariah. Kedua, Kadi 
menerima kesaksian rukyat yang mustahil 
terlihat (misalnya hilal masih berada di 
bawah ufuk) yang mana kemustahilan 
tersebut dikuatkan dengan hisab yang 

Oleh: Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar

Sumber gambar: Internet

Khazanah
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akurat (qath’iy). Ketiga, seorang Kadi 
memutuskan dan menetapkan masuknya 
awal bulan (Ramadan atau Syawal) dengan 
hisab semata, tidak dengan rukyat. 
Keempat, kekeliruan Kadi juga diantaranya 
adalah dengan serta-merta ijtihad tanpa 
berdasarkan aturan 
dalam syariat Islam. 
Menurut Sayyid Usman, 
yang mana saja dari 
empat praktik Kadi ini, 
menurut para ulama, 
tipe Kadi semacam ini 
dikategorikan tidak 
berpedoman terhadap 
apa yang telah 
dititahkan Allah. Kadi 
semacam ini terhitung 
zalim dan fasik. Bahkan 
berdasarkan riwayat-
riwayat hadis yang 
sahih, tipe Kadi ini 
mendapat laknat dari 
Allah dan dikategorikan 
masuk dalam api 
neraka.
 S e l a n j u t n y a 
Sayyid Usman 
m e n j e l a s k a n 
bagi orang yang 
mengetahui seorang Kadi salah (keliru) 
dalam menetapkan masuknya awal 
bulan (puasa dan hari raya), maka 
keputusan Kadi tersebut tidak harus 
dipatuhi. Demikian lagi orang yang ragu 
(syak) terhadap putusan seorang Kadi, 
maka tidak wajib atasnya berpuasa atau 
lebaran berdasarkan ketetapan Kadi yang 
secara jelas keliru dalam memutuskan. 
Menguatkan pandangannya ini, Sayyid 
Usman menukil pendapat sejumlah ulama, 
diantaranya ia menukil Ibn Hajar dalam 
“Mukhtashar Fatawa” dan fatwa Syaikhul 
Islam Zakariya al-Anshary (w. 926 H) dan 
imam-imam (ulama) ketika itu. Berikut 
nukilan yang dikutip Sayyid Usman,

“Sesungguhnya tatkala telah ditetapkan 
oleh hakim, namun ada keraguan tentang 
kesahihan tentangnya, karena kenekatan 
seorang Kadi, atau karena pengetahuan 
yang buruk tentang kesaksian, maka tidak 
wajib berpuasa, demikian lagi berbuka 

(lebaran)”.
 S e c a r a 
sosiologis, uraian 
dan informasi Sayyid 
Usman terkait 
kekeliruan seorang 
Kadi dalam memutus 
perkara awal bulan 
ini menarik dianalisis. 
Dalam konteks 
ini tampak Sayyid 
Usman sangat 
mengedepankan aspek 
syar’i dan ilmiah, bukan 
semata berdasarkan 
kesaksian seorang 
saksi di lapangan. Dari 
sini tampak pula bahwa 
antara sains dan syariat 
atau antara astronomi 
dan fikih sejatinya 
tidak bertentangan. 
Dalam konteks ini pula 
tampak Sayyid Usman 

tidak terjebak dengan mengintroduksi 
kaidah yang menyatakan “hukm al-
hakim yarfa’ al-khilaf” (ketetapan hakim 
mengangkat perbedaan). Tentu, konteks 
mengangkat perbedaan dimaksud dalam 
kaidah ini adalah ketetapan yang tidak 
bertentangan secara syariat dan sains. 
 Dalalm konteks ini Sayyid Usman 
menetapkan dalam penetapan awal bulan 
harus dengan rukyat (bukan dengan hisab), 
sementara ambang batas keterlihatan 
hilal minimal menurutnya adalah 7 atau 
8 derajat di atas ufuk. Tentu, klaim dan 
laporan keterlihatan hilal di bawah ambang 
ini tidak logis, apatah lagi hilal yang masih 
berada di bawah ufuk. Karena itu jika 
dikontekstualisasikan dengan pernyataan 
Sayyid Usman, maka putusan Kadi (hakim, 
pemerintah) dikategorikan sebagai tidak 
berhukum kepada titah Allah, zalim, fasik, 
dan berpotensi masuk neraka. Wallahu 
a’lam[]

Khazanah
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Hingga permulaan dekade kedua abad ke-20, para ahli Astronomi masih 
berpendapat bahwa alam semesta adalah konstan dan tidak berubah. Pada paruh 
pertama abad ke-19, seorang ilmuwan Austria, C. Doppler melakukan observasi 

menggunakan spektrum analisis bagi cahaya yang datang dari bintang diluar galaksi 
kita dan menemukan adanya pengembangan alam semesta. Penerapan fenomena 
Doppler tentang cahaya juga dibenarkan oleh Slipher pada tahun 1914 M yang terbukti 
bahwa sebagian besar galaksi yang diamati ternyata semakin menjauh dari kita dan dari 
sesamanya dengan kecepatan tinggi. 

Pada tahun 1929 M ahli astronomi Amerika Serikat terkenal Edwin Hubble berdasarkan 
hasil analisa astronomi particular yang intinya kecepatan menjauhnya galaksi dari kita 
setara dengan jaraknya dengan kita yang kemudian disebut dengan Hubble’s Law. Hal 
ini berbeda dengan Albert Einstein yang berpendapat bahwa alam semesta konstan, 
namun pendapatnya tersebut tidak sesuai dengan equasi matematisnya sehingga Albert 
Einstein mengaku bahwa pendapatnya yang menyatakan alam semesta konstan adalah 
kekeliruan ilmiah terbesar yang pernah dia lakukan di dalam hidupnya.

Seorang ilmuwan Belanda, William De Sitter menerbitkan hasil penelitiannya pada 
tahun yang sama, yang intinya menegaskan meluasnya alam semesta berdasarkan 
teori relativisme yang sama. Sejak saat itu keyakinan tentang meluasnya alam semesta 
mendapat pengakuan dari sejumlah besar ilmuwan menerima fakta tersebut. 

Pendapat Ilmuwan dan Al-Qur’an Tentang 
Fenomena Meluasnya Alam Semesta

Oleh: Amar Fatahillah

Sajian Khusus
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Obsevasi ini memaksa ilmuwan barat untuk meninggalkan keyakinan yang selama ini 
keliru tentang konstannya alam semesta yang mereka bela sejak lama, berdasarkan 
keyakinan mereka terhadap keabadian alam semesta, dimana membuat mereka 
mengingkari adanya Allah SWT, Tuhan pencipta alam semesta.

Fakta ilmiah terkait meluasnya alam semesta, sejatinya telah disampaikan Al-Qur’an 
sejak 1400 tahun yang lalu dengan firman Allah SWT QS. Az-Zariyat Ayat 47

Artinya : Dan langit Kami bangun dengan kekuasaan (Kami), dan Kami benar-benar 
meluaskannya.

Al- qur’an telah mendahului semua ilmu pengetahuan sejak 1400 tahun yang lalu 
dengan petunjuk tentang peristiwa dahsyat yang terjadi dialam semesta, seperti didalam  
QS. Al-Anbiya' Ayat 30

 

Artinya : Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi 
keduanya dahulunya menyatu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya; dan Kami 
jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air; maka mengapa mereka tidak 
beriman?

Ayat mulia ini mengisyaratkan bahwa alam semesta yang sangat luas, yang 
bangunannya kokoh, geraknya terkendali, segala masalahnya terkontrol, pasti aturan 
dan ketentuannya diciptakan oleh Allah SWT dengan ilmu, hikmah dan kekuasaannya. 
Allah SWTsendiri yang menjaga alam semesta kita dari keruntuhan dan kehancuran 
Allah sangat berkuasa terhadap segala sesuatu. Alam semesta kita sangat luas sekali 
sampai hampir tidak terbayangkan oleh akal manusia (yang luasnya diperkirakan 
milyaran tahun cahaya). Ia terus meluas hingga hari ini sampai waktu yang ditetapkan 
Allah SWT.

Sajian Khusus
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Astronomi dalam sejarah dibutuhkan 
dalam pengembangan studi tentang 
alam semesta, segala objek dan 

fenomena lainnya berlangsung di luar 
Bumi yang terkait dengan ke agamaan. 
Astronomi dan astrologi memiliki 
keterkaitan dalam sejarah, namun saat 
ini astrologi bukanlah termasuk sains, 
melainkan penunjukkan ramalan-ramalan, 
dan menterjemahkan tentang kenyataan 
dan keberadaan manusiawi, berdasarkan 
posisi dan gerak-gerik relatif berbagai 
benda-benda langit, terutama Matahari, 
Bulan, planet, dan Lunar Node, seperti 
dilihat pada waktu dan tempat lahir atau 
peristiwa lain yang dipelajari. Bagi para 
astrologer, hubungan itu tidak perlu sebab 
musabab.

Dalam sejarah Astrologi Tionghoa 
disusun dalam tradisi pemikiran orang-
orang Tionghoa. Sistem astrologi yang 
sistematik ini sudah berusia 5000 tahun, 
dan mungkin merupakan yang pertama di 
dunia ini. Pada perdaban lain, ilmu astrologi 
juga ditemukan namun kebangkitannya 
baru dimulai sekitar 500 tahun sebelum 
masehi.

Astrologi Tionghoa dapat ditemukan 
pada bukti Kalender Xia yaitu kalender 
astrologi yang disusun pada masa dinasti 
Xia sekitar 2205 tahun sebelum masehi. 
Pada masa sebelum Dinasti Xia berbagai 
penemuan tentang astrologi sudah disusun 
sejak masa Kaisar Kuning sampai Kaisar 
Yao. Bahkan pada masa Kaisar Shen Nong, 

Mengenal Astrologi Tionghoa
Oleh: Dimas Praslisetyo

Gambar 1. Situs Makam Kuno China, (wikipedia.org)

Sajian Khusus
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Kalender Astrologi sudah dipergunakan 
untuk menanam padi yang disebut Nung Li 
(Kalender Tani).

Pada situs pemakaman Neolitikum 
di Xishuipo di Provinsi Henan, Tiongkok 
Utara, para arkeolog menggali bukti-
bukti awal tentang ketertarikan Bangsa 
Tiongkok pada astronomi dan astrologi. 
Para arkeolog menemukan sebuah 
tengkorak pria dewasa, dari sekitar 
4000 tahun sebelum masehi, diapit oleh 
dua mosaik yang terbuat dari cangkang 
kerang putih. Satu di sebelah timur tubuh, 
menggambarkan naga, dan yang lain di 
sebelah barat menggambarkan macan. 
Pada kaki tengkorak terlihat gambar rasi 
bintang yang kita sebut Biduk Besar, dan 
orang Tionghoa mengenalnya sebagai bei 
dou, Sendok Utara.

Astrologi Cina didasarkan pada astronomi 
dan terkait erat dengan filsafat Cina. Orang 
Cina juga percaya pada keberadaan lima 
planet yang masing-masing membawa 
simbolisme. Venus mewakili unsur logam 
dan berhubungan dengan Harimau Putih, 
Merkurius merupakan elemen air dan 
merupakan simbol dari Kura-Kura Hitam, 
Mars mewakili unsur api terkait dengan 
burung vermilion, dan Saturnus merupakan 
elemen bumi terkait dengan Naga Kuning, 
sementara Jupiter merupakan elemen kayu 
dan berhubungan dengan Naga Azure.

Pada gambar di atas terdapat Lima 
Elemen dan Yin Serta Yang (Yinyang 
Wuxing) yang terdiri dari unsur Kayu, Api, 
Tanah, Logam, dan Air. Kelima elemen 

tersebut yang dipasangkan dengan Yin 
serta Yang sehingga dihasil sepuluh 
pasangan. Bangsa China di zaman 
kuno lalu membagi arah mata angin 
menjadi empat penjuru utama, yang 
dikaitkan dengan kelima elemen. 
Pembagian tersebut didasari oleh 
letak geografi China. Masing-masing 
mempunyai kegunaannya  sendiri 
beserta dasar pemikiran filosofis yang 
muncul pada masanya.

Pada unsur Astrologi yang terkenal 
di Barat adalah 12 hewan zodiak: 
Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga, 
Ular, Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, 

Anjing, dan Babi.
Asal persis dari dua belas hewan dalam 

Zodiak Tionghoa tidak jelas, tetapi ke dua 
belas hewan Zodiak tersebut diperkirakan 
merujuk pada abad ketiga-kedua sebelum 
masehi. Ada 12 Zodiak dikarenakan 
kalender kuno berdasarkan orbit planet 
Jupiter yang mengambil 12 tahun (11.86 
menurut astronomi modern). Pembagian 
12 digunakan tidak hanya untuk siklus 
tahun, tapi mewakili bulan dan 12x2 jam 
dalam sehari. Pentingnya hewan masih 
berpengaruh dalam komunitas Tionghoa 
sekarang, dan memiliki efek terukur untuk 
masalah seperti tingkat kelahiran dan 
investasi komersial.

Gambar 1. Situs Makam Kuno China, (wikipedia.org)

Gambar 3. Tabel 12 Shio dengan tahun yang terkait, 
(www.tionghoa.info)

Sajian Khusus
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Masyarakat Gayo adalah salah 
satu suku di Indonesia yang 
bernaung di daerah Aceh Tengah 

di wilayah dataran tinggi Gayo, memiliki 
kebudayaan yang cukup panjang.  Pada 
beberapa bangunan lama, ditemukan 
struktur arsitektur yang memiliki simbol-
simbol yang memiliki filosofi dan identitas 
kebudayaannya. Namun, dengan semakin 
berkembangnya zaman, menurunkan 
minat masyarakat terhadap peninggalan-
peninggalan budaya tersebut yang 
dikhawatirkan akan dapat menghilangkan 
identitas budaya tersebut.

Pada arsitektur tradisional suku 
Gayo yang disebut Umah Pitu Ruang, 
yang merupakan rumah peninggalan 
raja-raja yang memimpin daerah Gayo 
sebelum menjadi daerah modern dengan 
kepemimpinan berasal dari pemerintahan 
daerah. Rumah adat Umah Pitu Ruang 
dalam bahasa Indonesia berarti rumah 
tujuh ruang, yang terdiri dari lepo 
(beranda), anyung (tempat mencuci 
makanan), kite (tangga), rinung (kamar), 
tunggu (dapur), Serambi Rawan (bilik laki-
laki), Serambi Banan (Bilik perempuan). 
Rumah ini memiliki 11 simbol sebagai 
nilai estetika dan filosofis yang didasarkan 
fenomena alam dan dan objek alam yang 
mengandung makna tersendiri, yang salah 
satu simbol yang ditemukan adalah Matan 
Lao dan Ulen yang berbentuk matahari 
dan Bulan. 

Pada Kerawang Gayo yang merupakan 
sebuah simbol kemegahan masyarakat 
Gayo, memiliki simbol agama, adat-
istiadat, sosial-budaya, dan kemegahan. 
Kerawang Gayo memiliki corak yang unik 
dan khas serta memiliki unsur filosofi yang 
tinggi pada setiap ukiran dan motifnya. 
Masyarakat dataran tinggi Gayo biasanya 

memakai kain tersebut pada acara-acara 
resmi seperti pernikahan, sunat rasul, 
kenduri (pesta rakyat) dan malah saat ini 
pada acara resmi pemerintah juga sering 
dipakai kain Kerawang Gayo. 

Kata Kerawang berasal dari dua kata 
yaitu “Iker” yang berarti dasar buah 
pikiran, dan “Rawang” yang berarti 
ramalan, jadi kerawang dapat diartikan 
ramalan sebuah pikiran pemagar adat.
Sejarah kerawang Gayo bermula ketika 
nenek moyang suku Gayo bermukim 
di Gayo, pada awal perkembangannya 
kerawang merupakan hasil buah pikir dari 
pemangku adat ( tokoh-tokoh adat) dan 
secara cermat tokoh adat memikirkan dan 
meramalkan sebelum menetapkan simbol-
simbol yang tepat untuk dibuat, dan hasil 
buah pikir tersebut berbuah hasil, sebuah 
motif-motif yang dianggap simbol-simbol 
yang kemudian disebut Kerawang.

Simbol Matahari dan Bulan dan bintang 
juga ditemukan pada unsur pakaian adat 
pernikahan yang diberi hiasan atau disebut 
upuh ulen-ulen, dengan baju wanita baju 
kerawang, celana ketawak. Motif-motif 
hiasan yang selalu muncul pada ketiga 
unsur pakaian ini adalah: emun berangkat 
atau emun beriring (awan berarak), pucuk 
rebung (pucuk rebung), puter tali (pilin 
berganda), peger (pagar), matan lao 
(matahari), ulen (bulan).

Matan Lao 
Matan lao adalah Matahari, Sumber 

kehidupan manusia di Bumi yang mutlak 
yaitu Matahari, tanpa adanya Matahari tidak 
akan ada kehidupan, hal ini mengajarkan 
kita pentingnya mengingat kebesaran sang 

Matan Lao / Ulen: 
Simbol Matahari 
dan Bulan 
di Tanah Gayo
Oleh: Dini Rahmadani

Gambar : Umah Pitu Ruang (sumber: internet)
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pencipta. Matan lao adalah kekuatan yang menyinari alam semesta termasuk manusia 
itu sendiri. 

Denotasi Matahari ialah berbentuk secara umum matahari namun terdiri dari beberapa 
simbol didalamnya yang disusun membentuk Matahari. Matahari dikonotasikan sebagai 
sumber kehidupan segala makhluk. Konotasi matahari merupakan bentuk hubungan 
manusia dengan tuhan, segala bentuk penciptaan dan kehidupan berasal dari kebesaran 
tuhan, hal ini ditandai dengan simbol Matahari sebagai sumber kehidupan manusia. 

Ulen    
Ulen diartikan ke kata bulan. Denotasi bulan berbentuk bulan sabit dan di atasnya 

terdapat simbol bunga dengan delapan kelopak atau mirip dengan bintang dengan 
delapan sudut. Bentuk motif ulen bintang seperti bulan sabit dan bintang yang dikelilingi 
motif puter tali, Motif ini merupakan perwujudan dari alam semesta yang merupakan 
satu kesatuan. Bulan juga merupakan media penerang/pencahayaan di saat malam 
hari saat matahari tidak dapat mencapai cahayanya  dan bintang dengan delapan sisi 
mengertikan penjuru mata angin. Adanya simbol Matahari dan simbol bulan dalam 
motif Gayo menandakan sumber kehidupan dan hubungannya dengan waktu kehidupan 
manusia.

Gambar: Kerawang Ulen-Ulen Gayo 
(sumber: internet)

Gambar: ilustrasi Simbol Ulen (kiri) dan tampilan pada rajutan krawang Gayo (kanan) 
(Sumber: internet)
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Gambar: Ilustrasi Matan Lao yang 
ditemukan di Struktur Arsitektur (sumber: 

internet)
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OIF Inside
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Info Grafis



36MAJALAH OBSERVATORIA /  EDISI  JULI 2021 



37 MAJALAH OBSERVATORIA /  EDISI  JULI 2021


