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Warna Pijaran Meteor, 
apa maksudnya?
Oleh: Hariyadi Putraga

Gambar: Foto viral meteor yang jatuh diatas gunung merapi (Sumber: Internet)

Di Indonesia baru-baru ini dihebohkan dengan postingan seorang pengamat langit 
yang mendokumentasikan terlihatnya meteor berwarna hijau yang “jatuh” diatas 

gunung merapi. Tentu saja hal tersebut memunculkan anggapan-anggapan budaya dan 
kearifan lokalnya yang membuat orang mulai dari terkesan hingga muncul ketakutan. 
Foto kilatan cahaya hijau yang berada di puncak Gunung Merapi ditengarai berkaitan 
dengan hujan meteor. LAPAN memberikan penjelasan secara lengkap mengenai kilatan 
cahaya dan fenomena hujan meteor yang sedang terjadi di waktu bersamaan.

Hujan meteor sendiri adalah peristiwa meteor yang jatuh dan melewati permukaan 
Bumi dalam jumlah yang banyak, sehingga bisa dilihat oleh manusia seolah seperti 
hujan yang turun. Hujan meteor secara singkat dapat terjadi karena meteorit atau 
batuan-batuan kecil di sekitar orbit Bumi, memasuki atmosfer dengan kecepatan tinggi. 
Fenomena hujan meteor lebih disebabkan oleh tertariknya meteorit yang terpengaruh 
oleh gravitasi sehingga jatuh dan terbakar. Hujan meteor terjadi beberapa kali dalam 
setahun ketika Bumi melewati bidang hamburan, seperti partikel dari asteroid atau 
butiran debu dari komet.

Sajian Utama
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Gambar : Proses terjadinya Hujan Meteor (Sumber: accuweather.com)
Warna cahaya yang dihasilkan meteor bergantung pada komposisi kimianya. Bahan 

kimia yang berbeda dalam meteor menghasilkan warna yang berbeda saat mereka 
terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Warna pijar meteor yang terbakar sangat 
tergantung pada kandungan unsur yang mendominasi batuan tersebut. Seperti, warna 
biru kehijauan (cyan) berasal dari magnesium, warna violet mengandung unsur kalsium, 
warna hijau yang bersinar ditandai unsur nikel. Sedangkan warna merah, kemungkinan 
besar dari kandungan oksigen dan nitrogen yang berada di atmosfer Bumi. Warna 
cahaya yang dihasilkan meteor bergantung pada komposisi kimianya. Bahan kimia yang 
berbeda dalam meteor menghasilkan warna yang berbeda saat mereka terbakar saat 
memasuki atmosfer bumi. Warna pijar meteor yang terbakar sangat tergantung pada 
kandungan unsur yang mendominasi batuan tersebut. Seperti, warna biru kehijauan 
(cyan) berasal dari magnesium, warna violet mengandung unsur kalsium, warna hijau 
yang bersinar ditandai unsur nikel. Sedangkan warna merah, kemungkinan besar dari 
kandungan oksigen dan nitrogen yang berada di atmosfer Bumi.

Gambar: Warna dan Komposisi Kimia Meteor (Sumber: accuweather.com)
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Warna yang dihasilkan meteor saat 
terbakar diatmosfer terutama ditentukan 
tidak hanya dari komposisi kimiawinya, 
faktor lainnya adalah kecepatan meteor 
melintas. Secara umum semakin cepat 
meteoroid bergerak semakin terang 
(jika massa dikeluarkan dari persamaan 
untuk meteoroid hipotetis tersebut). 
Bagian dari cahaya yang dipancarkan 
oleh meteor adalah hasil dari ionisasi 
atmosfer yang disebabkan oleh gesekan 
antara dirinya dan meteoroid – semakin 
cepat meteor bergerak, semakin panas 
udara di sekitarnya yang dipanaskan dan 
dikompresi, dan semakin jelas efek ini. 
Udara kemudian bersinar, memancarkan 
radiasi tergantung pada komposisinya – 
yang tergantung pada seberapa tinggi di 
atmosfer interaksi berlangsung. Efek yang 
sama inilah yang memberikan warna indah 
pada aurora borealis.

Oksigen yang sangat terionisasi akan 
menghasilkan warna kuning kehijauan 
(biasa bagi pengamat aurora atau 
hujan meteor) dan ionisasi berenergi 
lebih rendah akan menghasilkan warna 
kemerahan. Nitrogen terionisasi umumnya 
mengeluarkan rona biru, dan emisi ini 
dapat bercampur dan menghasilkan 
berbagai macam warna yang berubah 
tergantung pada bagian atmosfer yang 
berinteraksi dengan Anda dan dengan 
demikian persentase oksigen dan nitrogen 
yang berbeda pada saat itu. Meteor yang 
bergerak lebih lambat mungkin tampak 
lebih berwarna kemerahan, dan meteor 
yang bergerak lebih cepat dapat tampak 
meninggalkan jejak gas terionisasi yang 
lebih hijau di atmosfer.

Gambar: panjang gelombang 
warna komet dan komposisinya 
(Sumber: universetoday.com) 
alynwallacephotography.com)
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Mengenal Kanibalisme Galaksi
Oleh: Singgih Prana Putra

Galaksi-galaksi yang ada di alam semesta sangat banyak bahkan hampr tak terhitung 
jumlahnya. Banyak galaksi-galaksi baru yang ditemukan dengan menggunakan 
instrumen yang lebih mutakhir. Galaksi tersebut memiliki ukuran yang berbeda, 

ada yang besar, kecil, spiral, elips dan tidak beraturan. Bahkan ada beberapa bukti yang 
menunjukkan adanya proses ‘pemakanan’ antar galaksi tersebut yang disebut sebagai 
kanibalisme galaksi. Sebenarnya apa itu kanibalisme galaksi? Kenapa ada galaksi yang 
‘memakan’ sesama galaksi? Artikel ini akan membahas mengenai hal tersebut.

Apa itu Kanibalisme Galaksi?

Sesuai namanya, kanibalisme galaksi adalah proses ‘pemakanan’ galaksi, maksud 
pemakanan tersebut adalah proses penggabungan dua galaksi atau lebih yang memiliki 
interaksi gravitasi antar galaksi sehingga membuat adanya perpindahan materi dari 
galaksi satu ke galaksi lainnya sehingga membuat gabungan galaksi menjadi lebih 
masif. Proses kanibalisme galaksi pada akhirnya akan membentuk galaksi baru yang 
biasanya akan berbentuk tidak beraturan (NGC 2936), elips (NGC3610) ataupun spiral 
(galaksi Antena (NGC 4038)). 

Gambar 1. NGC 2936 yang diambil dari teleskop luar angkasa Hubble 
(Sumber: apod.nasa.gov)

Sajian Utama
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Proses kanibalisme dan penggabungan galaksi ini dapat dibagi menjadi dua tipe yang 
berbeda berdasarkan ukuran:
1. Kecil: Tipe ini merupakan tipe penggabungan antara galaksi yang lebih besar dengan 

galaksi yang lebih kecil. Proses penggabungan ini seperti ada pada galaksi Bimasakti 
dengan galaksi kecil. Hasil dari proses pemakanan tersebut berupa aliran bintang 
(kumpulan bintang yang mengorbit galaksi yang dulunya adalah gugus bola atau 
galaksi kerdil lalu pecah dan terulurkan sepanjang gaya pasang surut) Virgo. 

Gambar 3. NGC 4038 yang merupakan contoh 
penggabungan galaksi dan galaksi ledakan 

bintang (Sumber: apod.nasa.gov)

Gambar 2. NGC 3610 (Sumber: esahubble.org)  

Gambar 4 . Ilustrasi dari aliran 
bintang Virgo 

(Sumber: www.wikipedia.org)
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2. Besar: Tipe penggabungan galaksi yang memiliki massa yang mirip. Akhir dari 
penggabungan besar ini akan menghasilkan dua hal berdasarkan skenario yang 
berbeda: 

• Inti galaksi aktif, apabila debu dan gas dari kedua galaksi bergabung ke inti galaksi 
sehingga ‘memancing’ pembentukan lubang hitam masif di pusat galaksi, seperti 
pusat gugus galaksi Abell 3827

• Galaksi ledakan bintang. Galaksi ini merupakan jenis galaksi tempat pembentukan 
bintang-bintang baru dengan kecepatan yang cepat. Galaksi tersebut akan 
menghabiskan gas dan debu yang tersedia sehingga pada suatu waktu debu dan gas 
tersebut akan habis sehingga pada suatu waktu gas dan debu tersebut akan habis

• Galaksi elips, apabila gas dan debu dari kedua galaksi tersebar ke segala arah 
sehingga menciptakan galaksi yang miskin gas dan debu yang seperti halnya galaksi 
elips.

Gambar 5. Pusat gugus galaksi Abell 3827. Telihat pusat gugus galaksi Abell 3827memiliki 
5 gumpalan kuning yang merupakan sisa galaksi yang telah termakan. Galaksi-galaksi di 
sekitarnya memiliki nasib yang sama, akan termakan juga pada masa yang akan datang 

(sumber: http://lilith.fisica.ufmg.br/, artikel dari Domingos Soares)
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Contoh Ilustrasi Penggabungan Galaksi
Contoh-contoh galaksi di atas merupakan galaksi-galaksi yang merupakan hasil akhir 

ataupun proses dari kanibalisme galaksi yang ke semua galaksi tersebut sangat jauh 
dari galaksi Bimasakti. Namun ada satu galaksi masif tetangga Bimasakti yakni galaksi 
Andromeda (M31) yang mana dulunya pernah memakan galaksi yang masif. Hasil simulasi 
komputer dari Richard D’Souza dan Eric Bell menunjukkan M31 pernah mengonsumsi 
galaksi M32p (pendahulu M32) pada 2 miliar tahun lalu. M32 itu sendiri merupakan sisa 
M32p yang berisi bintang-bintang muda namun berbentuk seperti galaksi elips yang 
kompak dan tua. Hal ini dikarenakan debu dan gas dari M32p berpindah ke M31 atau 
menyebar ke segala arah sehingga meninggalkan inti galaksi yang berisi lubang hitam 
supermasif dan bintang-bintang di sekitar inti galaksi.

Gambar 6. Ilustrasi penggabungan M31 dengan M32P menghasilkan M31 dan M32 
(Sumber: universetoday.com)
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Temuan Bukti Uap Air di Bulan Planet Jupiter, 

G a n y m e d e !
Oleh: Dini Rahmadani

Ganymede merupakan bulan (satelit 
alami) terbesar di sistem tata surya 
kita dan diperkirakan mengandung 

lebih banyak air daripada semua air di 
lautan Bumi. Namun, dikarenakan suhu di 
sana yang sangat dingin sehingga bentuk 
air di permukaannya adalah dalam bentuk 
padat dikarenakan membeku. Lautan 
di  Ganymede diperkirakan berada pada 
kedalaman 100 mil di bawah kerak benda 
angkasa ini, sehingga kapasitas uap air 
tidak akan mewakili besarnya penguapan 
lautan ini.

Para ilmuwan meneliti kumpulan data 
baru yang diarsipkan oleh Teleskop 
Luar Angkasa Hubble milik NASA dan 
menemukan bukti adanya uap air di 
atmosfer bulan Jupiter Ganymede. Uap 
air ini terbentuk ketika es dari permukaan 
bulan menyublim -- yaitu, perubahan 
bentuk dari es padat menjadi gas (uap 
air). Sumblimasi itu didorong karena ada 
suhu panas yang sangat ekstrim 193 
derajat celcius. Ini menjadikan lapisan 

es di Ganymede bisa langsung berubah 
menjadi uap air.

Para astronom memeriksa ulang hasil 
pengamatan dari teleskop angkasa 
Hubble dari dua dekade terakhir untuk 
menemukan bukti uap air ini. Pada tahun 
1998, Spektrograf Pencitraan Teleskop 
Luar Angkasa Hubble mengambil  gambar 
ultraviolet (UV) pertama Ganymede , yang 
mengungkapkan pita berwarna-warni 
dari gas listrik yang disebut pita aurora, 
dan memberikan bukti lebih lanjut bahwa 
Ganymede memiliki medan magnet yang 
lemah.

Kesamaan dalam pengamatan UV ini 
dijelaskan oleh adanya molekul oksigen 
(O2). Tetapi beberapa fitur yang diamati 
tidak sesuai dengan emisi yang diharapkan 
dari atmosfer O2 murni. Pada saat yang 
sama, para ilmuwan menyimpulkan 
perbedaan ini kemungkinan terkait dengan 
konsentrasi oksigen atom (O) yang lebih 
tinggi.

Sumber gambar: Internet

Sajian Khusus
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Sejauh ini hanya molekul oksigen teramati yang dihasilkan ketika partikel bermuatan 
mengikis permukaan es. Uap air yang diukur berasal dari proses dan hasil sublimasi es 
yang disebabkan oleh pelepasan termal uap air dari daerah es yang hangat.
Saat ini, misi Juno NASA mengamati Ganymede dari dekat dan baru -  baru ini merilis 
citra baru bulan es . Juno telah mempelajari Jupiter dan lingkungannya, juga dikenal 
sebagai sistem Jovian, sejak 2016. Memahami Jupiter dan lingkungannya, yang dikenal 
sebagai sistem Jovian, akan memberikan para ilmuwan pemahaman yang lebih baik 
tentang bagaimana planet raksasa dan satelitnya itu terbentuk serta berevolusi.

Temuan ini menambah antisipasi untuk misi mendatang ESA (European Space Agency),  
JUICE , yang merupakan singkatan dari JUpiter ICy moons Explorer. JUICE adalah misi 
kelas besar pertama dalam program Cosmic Vision 2015-2025 ESA. Direncanakan untuk 
diluncurkan pada 2022 dan tiba di Jupiter pada 2029, ia akan mengalami perjalanan 
sekitar tiga tahun untuk melakukan pengamatan terperinci terhadap Jupiter dan tiga 
bulan terbesarnya, dengan penekanan khusus pada Ganymede sebagai planet yang 
memiliki potensial habitat bagi kehidupan.

Gambar: Struktur es di Ganymede (Sumber: nasa.gov)

Spektrograf Pencitraan Teleskop Luar Angkasa Hubble mengambil 
gambar ultraviolet pertama Ganymede ini,.Sumber: NASA, ESA, Lorenz 

Roth (KTH)
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Problematika Penentuan Waktu-Waktu Shalat
Oleh: Marataon Ritonga

Shalat merupakan ibadah yang sangat penting dalam Islam, karena shalat menjadi 
sebuah sarana komunikasi antara hamba dengan Allah swt. Adapun waktu shalat 
telah diuraikan di dalam al-Quran maupun Hadis, yang mana dalam menentukan 

waktu-waktu shalat tidak terlepas dari perjalanan semu harian Matahari. Dalam 
melaksanakan shalat, umat Islam diharuskan melaksanakannya sesuai dengan waktu 
yang telah ditentukan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat an-Nisa’:103

“Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang 
yang beriman”.

Sumber gambar: Internet

Khazanah
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Dari ayat di atas dapat disimpulkan 
bahwa setiap shalat memiliki waktunya 
tersendiri yang harus diselesaikan sesuai 
dengan waktunya. Artinya, shalat tidak 
dapat dikerjakan pada sembarang waktu 
melainkan sesuai dengan waktunya 
berdasarkan petunjuk dari al-Quran 
maupun Hadis. Diantara syarat sahnya 
shalat yang dikerjakan adalah dikerjakan 
tepat pada waktunya sehingga umat Islam 
diwajibkan untuk mengetahui kapan mulai 
dan berakhirnya waktu sebuah shalat 
tersebut. 

Dalam menentukan waktu shalat, 
terdapat landasan dalil yang bersifat 
interpretatif. Hal itu dapat dilihat dalam 
hadis riwayat Jabir bin Abdullah yang 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
fenomena alam waktu shalat pada hari 
pertama dengan hari kedua pada waktu 
Malaikat Jibril as memberitahukan kepada 
Nabi saw tentang waktu-waktu shalat. 
Selain itu, adanya beberapa hadis terkait 
waktu-waktu shalat yang memiliki redaksi 
yang berbeda dengan hadis tersebut. 
Dengan demikian, adanya perbedaan 
(ikhtilaf) dikalangan para ulama dalam 
menetapkan awal dan akhir waktu-waktu 
shalat. 

Dengan adanya batasan awal dan akhir 
dalam melaksanakan shalat, terdapat 
juga waktu-waktu yang dilarang untuk 
melaksanakan shalat, dengan demikian 
umat Islam perlu memperhatikan waktu-
waktu tersebut karena hal itu berpengaruh 
terhadap sah atau tidaknya shalat yang 
dikerjakan. Waktu-Waktu shalat yang 
tertera di dalam al-Quran maupun Hadis 
berdasarkan pada fenomena alam, yakni 
gerak semu Matahari. Untuk menyelesaikan 
perbedaan interpretasi terhadap dalil-dalil 
syara’ dalam menentukan waktu-waktu 
shalat dapat menggunakan pendekatan 
ilmu falak atau astronomi. 

Waktu-waktu shalat sebagaimana yang 
telah tertera di dalam al-Quran maupun 
Hadis, yaitu Waktu shalat Zuhur dimulai 
dari tergelincirnya Matahari, yaitu pada 
saat Matahari tepat di atas kepala namun 
sudah mulai condong kearah Barat. Dalam 
hal ini tidak ada perbedaan dikalangan 
para ulama, adapun perbedaan pendapat 

terjadi pada saat menentukan akhir 
waktu shalat Zuhur yang mana disisi lain 
merupakan untuk memulai masuknya 
waktu shalat Asar. Adanya perbedaan 
pendapat dikalangan para ulama terkait 
akhir waktu shalat zuhur disebabkan 
dalam uraian Hadis yang disampaikan 
Malaikat Jibril as datang ketika panjang 
bayangan sama dengan tinggi bendanya 
dan pada keesokan harinya saat panjang 
bayangan dua kali dari bendanya. Hal inilah 
yang menyebabkan adanya perselisihan 
pendapat dikalangan para fukaha, yakni 
mengenai adanya kesamaan antara 
waktu Zuhur dengan permulaan waktu 
Asar. Menurut jumhur ulama, masuknya 
waktu shalat Asar ketika berakhirnya 
waktu shalat Zuhur atau ketika bayang-
bayang suatu benda sama dengan benda 
tersebut. Adapun waktu shalat Asar yaitu 
ketika berakhirnya waktu shalat Zuhur. 
Sedangkan akhir dari waktu shalat Asar 
(menurut fukaha) yaitu beberapa saat 
terbenamnya Matahari. Hal itu berdasarkan 
pada sebuah hadis:

“Dari Abu Hurairah, 
bahwasanya Rasulullah saw 
bersabda: barang siapa yang 

telah menyelesaikan satu 
rakaat dari shalat Subuh 

sebelum terbitnya Matahari 
maka ia telah mendapati shalat 
Subuh. Dan barang siapa yang 

telah menyelesaikan satu 
rakaat dari shalat Asar sebelum 

Matahari terbenam maka ia 
telah mendapati shalat Asar”. 

(HR. Bukhari dan Muslim).

Shalat Asar memiliki lima waktu antara 
lain: (1) waktu utama yaitu awal waktu 
dalam melaksanakan shalat Asar, (2) 
waktu ikhtiyar yaitu dimulai dari waktu 
utama sampai panjang bayangan dua kali 
panjang benda, (3) waktu jawaz (boleh) 
dan tidak makruh yaitu pada saat Matahari 
belum berwarna kekuning-kuningan (4) 
jawaz tapi makruh yaitu ketika sinar 
Matahari berwarna kekuning-kuningan 
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hingga Matahari terbenam (5) waktu uzur 
yaitu waktu shalat Zuhur (bagi mereka 
yang menjamak shalat Zuhur dan Asar, 
baik karena bepergian atau karena hujan). 

Sementara waktu shalat Magrib yaitu 
diawali semenjak Matahari terbenam 
(gurub) dimana seluruh piringan 
Matahari tidak kelihatan oleh pengamat. 
Sedangkan akhir waktu shalat Magrib 
terdapat perbedaan dikalangan para 
ulama. Menurut Imam Hambali, Hanafi 
dan Syafi’i berpendapat bahwa waktu 
Magrib yaitu antara tenggelamnya 
Matahari sampai tenggelamnya mega 
atau sampai hilangnya cahaya merah di 
ufuk Barat. Sementara menurut Imam al-
Nawawi dalam kitab Syarah Muslim bahwa 
beliau dan para Muhaqqiq (ahli tahqiq) 
menguatkan pendapat yang membolehkan 
melaksanakan shalat Magrib di akhir 
waktunya sebelum menghilangnya Syafaq 
(mega merah).

Sedangkan waktu shalat Isya ditandai 
dengan memudarnya cahaya merah (asy-
syafaq al-ahmar) dibagian langit sebelah 
Barat dan itu merupakan tanda masuknya 
gelap malam. Di dalam ilmu falak peristiwa 
tersebut dikenal sebagai akhir senja 
astronomi (Astronomical Twilight). Yang 
mana pada saat itu posisi Matahari berada 
pada ketinggian 18 derajat dibawah 
ufuk (horizon) bagian Barat. Sementara 
sebagian pendapat mengatakan bahwa 
awal waktu shalat Isya adalah sesaat 
setelah shalat Magrib dilaksanakan. 

Menentukan waktu shalat Isya berbeda 
dengan menentukan waktu shalat lainnya, 
hal itu disebabkan karena posisi Matahari 
pada saat itu sudah berada di bawah 
ufuk sehingga tidak dapat dilihat lagi 
menggunakan mata. Ketika Matahari sudah 
berada dibawah ufuk, maka cahaya yang 
langsung mengenai Bumi sudah tidak ada 
lagi melainkan cahaya yang dipantulkan 
dan dibiaskan oleh partikel-partikel halus 
yang berada di udara hingga mencapai 
mata pengamat. Kadar penyebaran cahaya 
oleh partikel-partikel tersebut berbanding 
sebagai kebalikan pangkat empat panjang 
gelombang. Adapun gelombang terpendek 
yaitu sinar biru, sedangkan yang paling 
panjang adalah sinar merah. Sinar merah 

yang dimaksud disini adalah mega merah. 
Adapun akhir waktu shalat Isya 

terdapat perbedaan pendapat dikalangan 
para ulama, antara lain: (1) menurut Abu 
Hanifah akhir waktu shalat Isya yaitu 
sampai pertengahan malam, (2) Imam 
Syafi’i pada salah satu riwayatnya adalah 
sampai sepertiga malam, (3) Imam Malik 
sampai separuh malam, (4) Imam Daud 
sampai terbit fajar, (5) waktu pilihan 
(mukhtar), yakni sejak masuk waktu 
Isya hingga sepertiga malam atau tengah 
malam.  Namun pada kenyataannya, akhir 
waktu shalat Isya yang paling banyak 
digunakan adalah sampai terbit fajar. 

Waktu shalat Subuh, Para ulama 
sepakat bahwa awal waktu shalat Subuh 
bermula ketika terbit fajar yang kedua 
(fajar shadiq) fajar yang sebenarnya. 
Sementara waktu shalat Subuh berakhir 
ketika Matahari telah terbit. Adapun 
periode waktu salat Subuh dibagi kepada 
empat bagian: (1) waktu utama (waqt al-
fadilah), yaitu pada awal waktu, (2) waktu 
pilihan (waqt al-ikhtiyar), yaitu setelah 
waktu utama hingga isfar, (3) waktu relatif 
(waqt al-jawaz) yaitu setelah waktu relatif 
hingga terbit awan merah (al-humrah), (4) 
waktu makruh (waqt al-karahah), yaitu 
ketika mulai terbit awan merah. 

Namun terdapat perbedaan pendapat 
antara para ulama maupun ahli falak terkait 
posisi Matahari pada saat kemunculan 
fajar shadiq, ada yang berpendapat cahaya 
fajar itu muncul di ufuk Timur ketika posisi 
Matahari berada pada 18 derajat di bawah 
ufuk (jarak zenit-Matahari =108 derajat). 
Pendapat lain mengatakan cahaya fajar 
itu muncul ketika posisi Matahari berada 
pada 20 derajat di bawah ufuk jarak zenit-
Matahari =110 derajat (90+20). 

Di Indonesia pada umumnya, waktu 
shalat Subuh dimulai pada saat posisi 
Matahari 20 derajat di bawah ufuk 
hakiki (true horizon). Namun baru-
baru ini sesuai dengan hasil penelitian 
dan musyawarah, Muhammadiyah telah 
melakukan perubahan terhadap standar 
waktu shalat Subuh yaitu 18 derajat di 
bawah ufuk. Adanya perubahan yang 
dilakukan Muhammadiyah itu berdasarkan 
pada hasil penelitian terkini yang telah 
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dilakukan selama empat tahun belakangan 
ini berdasarkan data pada hasil penelitian 
ISRN UHAMKA, OIF UMSU dan Pastron 
UAD. 

Problematika dalam penentuan awal 
waktu shalat Subuh ini dapat diselesaikan 
dengan berbagai faktor, diantaranya: 
pertama, melakukan kajian dan telaah 
mendalam terhadap kitab-kitab klasik 
yang membahas waktu shalat Subuh. 
Kedua, melakukan penelitian ulang 
dilapangan dengan lokasi yang berbeda. 
Ketiga, membuat sebuah standar 
prosedur penelitian yang dapat digunakan 
oleh semua orang yang ingin meneliti 
kemunculan fajar. Dengan demikian, 
problem yang selama ini ada akan segera 
terselesaikan sehingga umat Islam tidak 

berdebat lagi terkait awal waktu shalat 
Subuh.

Diantara tujuan mengetahui waktu 
shalat itu adalah agar dapat melaksanakan 
shalat tepat pada waktunya. Selain itu, agar 
terhindar dari waktu yang dilarang untuk 
melaksanakan shalat. Adapun waktu-
waktu yang dilarang dalam melaksanakan 
shalat yaitu: pertama setelah shalat Subuh 
sampai terbit Matahari, kedua ketika 
terbit Matahari sampai sempurna dan naik 
sekitar satu tombak, ketiga ketika Matahari 
berada di tengah sampai condong ke Barat 
(istiwa’), keempat pada saat Matahari 
kekuningan hingga terbenam, dan kelima 
setelah shalat Asar hingga terbenam 
Matahari.

 Wallahu A’lam

Gambar: Mesjid Raya kota Medan (Sumber: Internet)
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Secara sederhana, observatorium 
adalah sebuah tempat dimana 
dilakukan pengamatan benda-

benda langit. Observatorium sangat 
identik dengan instrumen-instrumen 
astronomi (khususnya teleskop) dengan 
lokasinya yang strategis. Dalam konteks 
modern, observatorium adalah warisan 
dan sumbangan yang amat berharga dari 
peradaban Islam dan merupakan kontribusi 
orisinal peradaban Islam. 

Dalam sejarah peradaban Islam, 
observatorium adalah salah satu institusi 
sains yang pernah eksis dan memainkan 
peranan penting. Institusi-institusi sains 
lainnya antara lain Bait al-Hikmah dan 
rumah sakit. Hari ini, di Indonesia tengah 
marak pendirian observatorium di berbagai 
perguruan tinggi baik negeri maupun 
swasta. Geliat pendirian observatorium di 
berbagai perguruan tinggi ini adalah hal 
positif dan patut diapresiasi. Dengan upaya 
ini setidaknya eksplorasi alam raya yang di 
masa silam masih teramat misteri untuk 
diketahui sedikit demi sedikit akan dapat 
terungkap. Demikian lagi pengenalan dan 
pemahaman alam semesta terkait dengan 
persoalan-persoalan ibadah di kalangan 
umat Islam seperti aspek astronomi arah 
kiblat, waktu-waktu salat, awal bulan, dan 
gerhana, akan lebih mudah dipahami oleh 
umat Islam, berikutnya umat Islam juga 
akan dapat mempraktikkannya secara 
langsung di lapangan. 

Dalam realitanya, keberadaan 
observatorium di sebuah perguruan 
tinggi tidak semata bangunan fisik, 
namun juga meniscayakan tersedianya 
sumber daya manusia yang menguasai 
dan menjiwai astronomi baik secara 
teori, filosofi, dan praktik. Untuk hal 
ini dibutuhkan tokoh dan sumber daya 
manusia yang memiliki pengalaman dan 
pemahaman akademik mumpuni lagi 
komprehensif. Keberadaan observatorium 
juga meniscayakan tersedianya alat-

alat astronomi representatif untuk 
penelitian dan praktikum mahasiswa. 
Lalu, observatorium di era modern juga 
meniscayakan tersedianya sumber daya 
manusia ahli pendukung yang menguasai 
teknologi informasi yang didukung dengan 
sistem (manajemen) yang baik. Tak kalah 
penting, keberadaan observatorium di 
kampus juga memerlukan kebijakan bijak 
dari seorang pemimpin (rektor). Rektor 
adalah pimpinan tertinggi di sebuah 
perguruan tinggi. Dengan demikian, rektor 
adalah pemimpin dan pengambil kebijakan 
sebuah observatorium. 

Jika ditelusuri, observatorium kampus 
di era modern berfungsi dalam beberapa 
hal berikut: pertama, sebagai tempat 

Sumber gambar: Dokumentasi OIF UMSU

Khazanah

Observatorium dan Pengembangan Ilmu Falak 
di Perguruan Tinggi

Oleh: Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar
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melakukan observasi benda-benda langit. 
Ini adalah fungsi utama dari keberadaan 
sebuah observatorium. Mengabaikan 
aspek observasi berarti mengabaikan 
fungsi integral observatorium. Kedua, 
sebagai tempat praktikum mahasiswa pada 
jurusan astronomi (ilmu falak) dan atau 
program studi yang memiliki mata kuliah 
astronomi (ilmu falak). Seperti diketahui, 
mata kuliah ilmu falak selain berupa 
penjelasan teoretis, juga membutuhkan 
praktik lapangan. Sedangkan praktik 
lapangan tersebut memerlukan instrumen-
instrumen astronomi seperti teleskop, 
teodolit, kamera, rubu mujayyab, 
astrolabe, dan instrumen-instrumen 
pendukung lainnya. Ketiga, sebagai sarana 
memperkenalkan alam semesta kepada 
pelajar dan masyarakat. Hal ini diantaranya 
dapat dilakukan tatkala momen-momen 
astronomi tahunan, seperti rasdul kiblat, 
astronomy day, InOMn, dan lain-lain. 
Pada momen ini, sebuah observatorium 

dapat menggelar observasi menggunakan 
teleskop dan memperkenalkan alat-alat 
astronomi lainnya bersama masyarakat 
umum di sebuah lapangan terbuka. Ini 
adalah cara alternatif memperkenalkan 
astronomi (dan observatorium) kepada 
masyarakat. Keempat, sebagai tempat 
rekreasi dan atau hiburan. Sebab 
adakalanya sebuah observatorium di era 
modern menyediakan sebuah pertunjukan 
astronomi di sebuah ruangan bernama 
planetarium. Di ruang ini para pengunjung 
disuguhkan tayangan dan simulasi alam 
semesta.

Namun dalam sejumlah fungsi itu, 
fungsi sebagai tempat melakukan 
observasi benda-benda langit merupakan 
fungsi utama observatorium yang tidak 
boleh diabaikan. Justru, oleh karena fungsi 
observasi benda-benda langit ini berikutnya 
lembaga ini dinamakan “observatorium”. 
Lebih lanjut, dalam konteks perguruan 
tinggi, keberadaan sebuah observatorium 
dengan perangkat-perangkat astronomi 
yang canggih menjadi nilai lebih secara 
akademik bagi perguruan tinggi tersebut. 
Keberadaan lembaga observatorium dan 
alat-alat tersebut menunjukkan tingkat 
kemampuan dan penguasaan mahasiswa 
dan dosen di bidang teknologi.

Dalam perjalanannya, oleh karena 
observatorium sebagai berkembang 
di Indonesia hari ini berada di bawah 
naungan kampus, maka segala kebijakan 
(pembiayaan, penyiapan SDM, tata kelola, 
dan lainnya) juga merupakan tanggung 
jawab dan atau domain perguruan 
tinggi, dalam hal ini rektor. Maka maju 
berkembangnya sebuah observatorium 
kerap ditentukan oleh kebijakan pimpinan 
sebuah perguruan tinggi tersebut. Seorang 
pimpinan perguruan tinggi bersama orang-
orangnya dalam perjalanannya memiliki 
rancangan, rencana, dan skala prioritas. 
Maka, sinergi dan komunikasi yang baik 
antara pengelola observatorium dengan 
pimpinan perguruan tinggi dan orang-
orangnya adalah hal mendasar dan harus 
terus dibangun secara baik.

Dalam kenyataannya sebuah 
observatorium meniscayakan adanya 
kader (sumber daya manusia mumpuni) di 
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bidang astronomi, yang menguasai dasar-dasar 
astronomi baik secara filosofi maupun teori, 
lalu mampu pula mempraktikkan astronomi 
itu di lapangan dan di tengah masyarakat. 
Selain itu, keberadaan observatorium di 
kampus juga meniscayakan tersedianya 
peralatan astronomi guna praktik untuk para 
mahasiswa maupun untuk penelitian para 
awak observatorium. 

Selain instrumen-instrumen di atas, 
observatorium di era modern juga 
membutuhkan fasilitas pendukung, antara 
lain: gedung (bangunan), ruang-ruang alat, 
ruang diskusi, ruang planetarium, kubah-
kubah teleskop, lapangan (halaman), dan 
lain-lain. Oleh karena itu, disini akan tampak 
arti penting keberadaan program studi 
astronomi (ilmu falak) di sebuah kampus yang 
mendukung aktivitas sebuah observatorium. 
Bahkan, keberadaan sebuah program 
astronomi (ilmu falak) di sebuah kampus yang 
telah memiliki sebuah observatorium adalah 
satu keniscayaan. Seperti diketahui, aktivitas 
di sebuah observatorium meniscayakan 
adanya kajian, improvisasi, penelitian, diskusi, 
diskursus, dan sebagainya. Segenap hal ini 
tampaknya hanya dapat terjawab melalui 
keberadaan sebuah program studi yang dapat 
diterjemahkan dalam sebaran mata kuliah-
mata kuliah terkait. 

Oleh karena itu keberadaan observatorium 
dan program studi astronomi (ilmu falak) adalah 
dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keberadaan 
sebuah observatorium tanpa program studi 
ilmu falak (astronomi) akan menimbulkan 
problem dalam penyiapan kader dan 
improvisasi penelitian. Sebaliknya, keberadaan 
program studi ilmu falak (astronomi) tanpa 
didukung fasilitas observatorium yang baik 
akan menimbulkan kesulitan dalam kegiatan 
penelitian dan praktikum lapangan baik bagi 
mahasiswa maupun awak observatorium. 
Bagaimanapun, segenap teori yang dikaji 
dan dipelajari di kelas membutuhkan praktik 
lapangan, disinilah arti penting ketersediaan 
alat-alat astronomi dan perangkat-perangkat 
pendukung lainnya, yang mana hal ini lazim 
terdapat dalam sebuah observatorium.[] 



18MAJALAH OBSERVATORIA /  EDISI  SEPT 2021 



19 MAJALAH OBSERVATORIA /  EDISI  SEPT 2021

Wawancara Tokoh

1. Sebelumnya boleh sebutkan nama lengkap bapak?
Seperti yang sudah diketahui  Nama saya Hosen kemudian sekarang saya dipercaya 

untuk menjabat sebagai kepala laboratorium fakultas Syariah IAIN Madura yang 
sekaligus membawai observatorium Jokotole

2. Boleh ceritakan sedikit pak Riwayat Pendidikan bapak selama ini?
Jadi untuk pendidikan saya SD tidak jauh dari rumah, jadi kebetulan saya dilahirkan 

disebuah pulau dikawasan kabupaten Sumenep tepatnya di pulau Gili Genting, kemudian 
setelah itu saya melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah dipondok pesantren Annuqayah 
Guluk-Guluk Sumenep, kemudian juga melanjutkan ke Madrasah Aliyah satunya, jadi 
untuk Mts dan Madrasah Aliyahnya saya di pondok pesantren Annuqayah Guluk-Guluk 
Sumenep, kemudian setelah itu tahun 1999 saya melanjutkan ke fakultas agama Islam 
di UNISMA (Universitas Malang) diprodi Ahwal Al-Syakhsiyah, sama dengan di UMSU 
mungkin fakultas FAI. Setelah itu tanpa ada rencana diawal, mungkin ini sudah takdir 
saya pada saat itu diminta sama seorang dosen melanjutkan S2 di UNISMA juga awalnya 
saya berkeinginan unutk tinggal di Malang tapi akhirnya tidak begitu dan S2 saya lulus 
agak lama, masuknya 2003 lulusnya di 2008 karena di tengah-tengah itu saya diterima 
PNS di Pamekasan, tapi kemudian mutasi tahun 2016 ke STAIN Pamekasan waktu itu. 
Ya akhirnya sampai sekarang secara definitif saya sebagai dosen tetap di IAIN Madura 
itu mulai tahun 2018, tapi kalau ngajar sudah dari tahun 2013 saat tu diminta untuk 
mengajar Ilmu Falak. 

Hosen, M.H.I
Observatorium Jokotole 

IAIN Madura
(Dosen IAIN Madura & 
Kepala Observatorium 
Jokotole IAIN Madura)

Wawancara ini dilakukan 
oleh Tim Redaksi Majalah 

Observatoria Pada Tanggal 
27 Agustus 2021 / 

18 Muharram 1443 H 
menggunakan aplikasi zoom 
(Online) karena masih dalam 
masa pandemi Covid-19 dan 
juga dipengaruhi oleh faktor 

jarak yang cukup jauh.
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3. Domisili sekarang dimana pak, kegiatan/aktifitas sekarang?
Domisili sekarang saya berada di Pemakasan ya, karena sejak tahun 2007 itu langsung 

pindah domisili dari Sumenep ke Pemakasan yang mana saat itu masih mengontrak 
selama tujuh tahun, lalu tahun 2012 sudah punya gubuk sendiri di Desa Murtajih 
Kecamatan Pademawu Kabupaten Pemakasan.

Untuk kegiatan atau pekerjaan saya tetap masih sebagai dosen, tapi di luar itu saya 
aktif dibeberapa organisasi misalnya terkait di Falak seeprti Lembaga Falakiyah bagian 
Makassar itu sejak tahun 2006 sampai sekarang, kemudian menjadi Badan Hisab Rukyat 
(BHR) Kabupaten Pemakasan itu sejak tahun 2010 sampai sekarang. Itu kurang lebih 
aktivitas saya selama ini.

4. Awal mula bapak tertarik Astronomi / Ilmu Falak kapan pak?
Saya tertarik dengan ilmu falak itu sejak tahun 2000, punya kemauan untuk belajar 

Ketika di UNISMA ada Lembaga dikampus namanya Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam 
dan Teknologi saat itu dan setiap tahun melaksanakan diklat hisab rukyat pada saat 
awal menjelang puasa dan idul fitri itu biasanya dilanjutkan dengan observasi hilal. 
Saya tertarik karena emang belum pernah tau sebelumnya dan akhirnya saya setiap 
tahun Ketika diadakan saya ikuti terus ya dikampus sendiri ataupun kegiatan-kegiatan 
diklat diluar jadi sejak tahun 2000 itu. Dulu di pemerintah itu Ilmu Falak kan dipegang 
oleh pengadilan agama sebelum ada payung hukum, jadi yang aktif di  PTA Jawa Timur 
itu setiap tahun melaksanakan kegiatan dan itu setiap bulan, jadi berjenjang dari awal, 
menengah, sampai tingkat mahir. Saya kebetulan diutus dari kampus saat itu dan hanya 
setahun. Kemudian Lembaga Falakiyah PWNU Jatim juga rutin melaksanakan kegiatan 
setiap tahun bahkan sampai sekarang. Kemudian saya juga pada tahun 2010 pernah 
ikut diklat fasilitator hisab rukyat di kementrian agama Jakarta. Jadi itu awal mula 
ketertarikan saya dengan Ilmu Falak tepatnya sejak tahun 2000 sampai sekarang.

5. Saya belum banyak tau pak terkait Observatorium Jokotole IAIN Madura 
ini, mungkin bapak bisa menceritakan sedikit sejarahnya, programnya, dan 
perjalanannya hingga kini pak !
Mengenai sejarahnya, ini sebenarnya tidak terencana dan tidak terprogram tetapi 

gak tau tiba-tiba jadi gitu. Jadi awalnya Ketika saya sharing waktu itu minta ke 
dekanat bagaimana kalau misalnya membangun gedung baru itu agar memberikan 
kami tempat/anjungan untuk melaksanakan rukyat karena di Pemakasan itu ketika 
merukyat ditepi pantai dan jalannya bebatuan kemudia membawa peralatan dengan 
digotong, bongkar pasang dan lain-lain dengan tidak ada penerangan, ya akhirnya 
saya minta itu dan alhamdulillah tahun 2017 bangun Gedung baru dan disediakanlah 
anjungan untuk observasi, kemudian waktu itu pak Hendro dan di OIF UMSU juga sudah 
ada jadi saya kok semakin tertarik untuk membuat juga dan mengembangkan tapi 
terkendala dengan dana. Kemudian berjalan waktu saya mengusulkan awalnya iseng 
saja untuk beli kubah akhirnya setelah melewati proses diskusi dan dana sudah ada, 
karena prodi-prodi tidak menggunakan uang itu jadi saya langsung kontak pak Hendro 
untuk membicarakan kubah kemudan langsung oke langsung pengadaan di akhir tahun 
2018 kubah sudah datang tetapi belum dipasang hampir setahun ngangkrak terkena 
angin dan hujan, karena belum ada dasar atau alas untuk berdirinya kubah, akhir tahun 
2019 ada pemeriksaan dari pusat dan dipertanyakan kenapa kubahnya belum dipasang, 
saya jelaskan karena belum ada alasnya dan diusahakanlah alas itu untuk dibangun 
dan akhirnya dipasang semua. Jadi awalnya ada kubahnya dulu isinya itu menyusul 
karena memang terbatas ya, akhirnya alhamdulillah tahun berikutnya kita anggarkan 
teleskopnya dan dapat, tapi kubah ini masih manual buka tutupnya menggunakan tali. 
Insya allah tahun 2022 sudah ada anggaran untuk bisa membangun lagi. 
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Untuk program sekarang kita melaksanakan observasi, baik observasi hilal, observasi 
gerhana baik Bulan dan Matahari. Itu yang berjalan hingga sekarang karena memang 
kami itu kesulitan dan kekurangan SDM jadi ini ya nekat saja, karena kami juga 
berangkatnya dari kampus itu bukan dari Astronomi murni atau Ilmu Falak murni jadi 
berangkatnya dengan fakultas Syariah dengan pengetahuan terbatas tentang astronomi 
itu, tapi saya punya harapan besar mudah-mudahan kedepan ini bisa berkembang 
untuk di Madura karena kubah ini masih satu-satunya di Madura dan kedua di Jawa 
Timur setelah IAIN Ponorogo. 

6. Kalau boleh tau pak apakah ada makna tersendiri dari nama observatorium 
Jokotole ini?
Ceritanya setelah kubah itu dipasang kemudian teleksop juga dipasang oleh pak 

Hendro dan kawan-kawan waktu itu kami juga menyaksikan bersama pak Dede bersama-
sama kami. Kemudian setelah itu beliau memposting di facebook Observatorium 
Ronggosukowati saat itu, jadi bukan Jokotole Tapi Ronggosukowati. Tapi kemudian saya 
berfikir bahwa Ronggosukowati raja pamekasan itu sepertinya belum familiar di daerah 
Madura lalu saya melakukan diskusi bersama beliau mencari sejarah kalau yang lain 
gimana, saya kok tertarik sama Jokotole itu, beliaukan seorang yang ceritanya pernah 
jadi raja di Sumenep dan pernah membantu Majapahit membangun gapura saat itu 
membantu inang pengasuhnya pukeleng saat itu, nah dicarilah baik dibuku maupun di 
internet tentang masanya antara Jokotole dengan Ronggosukowati ternyata memang 
lebih dulu Jokotole dan kemashurannya juga lebih mashur Jokotole, nah jadinya iseng-
iseng saja di media kemudian saya buat banner itu langsung Jokotole tanpa konfirmasi 
ke pimpinan saat itu sebenarnya, tapi ya pimpinan ikut aja. 

Nama lain muncul juga misalnya Sakera, Sakera itu di Bangkalan cuma kesannya 
kurang baguslah untuk Madura dan luar Madura yang tau ceritanya bahwa Pak Sakera 
itu kan bromocorah yang banyak bunuh orang. Kemudian ada juga terbesit kenapa 
tidak nama ulama wali yang ada dimadura, saya tidak mau takut kualat sama beliau, 
kami kan masih percaya sama hal-hal seperti itu ya, jadi janganlah pake nama wali 
itu jadi terpilih Jokotole. Jadi belum ada peresmian Jokotole itu tapi kami yakin bahwa 
kebelakang kita tetep pakai nama itu InsyaAllah ya karena memang sampai saat ini 
belum diresmikan ya karena itu tadi belum lengkap seratus persen jadi bagaimana 
misalkan peresmian terus ada yang hadir masa saya mau buka manual lucu tapi. Ya 
ditunggulah mudah-mudahan ada jalan keluar satu ada dua tahun kedepan kalau sudah 
motornya ada insyaallah segera diresmikan. Seperti hal nya di Ponorogo itu agak lama 
juga kan diresmikan ditahun 2018 apa 2017 setelah dua atau tiga tahun kemudian. Itu 
ceritanya kenapa ngambil nama Jokotole.

7. Berarti sebenarnya sudah berdiri dua atau tiga tahun ya pak?
Dua tahun ya, juli 2019. Kemarin sih sebenernya ulang tahunnya tapi karena pandemic 

tidak dirayakan 

8. Kemudian dari pengalaman menarik bapak dari pengalaman bahagia, sedih, 
bahkan tantangannya ketika bekerja di observatorium itu pasti ada kan 
pak, mungkin bisa bapak ceritakan sedikit
Pengalaman bahagianya itu saya bisa kenal dengan teman-teman yang seprofesi 

dalam Ilmu Falak dan Astronomi ya bisa dikatakan yang intens dibidang astronomi 
dari Sumatera, Aceh, kemudian muncul terutama pak Dr Arwin itu sangat luar biasa, 
kemudian ITERA lalu ke Jawa dan lainnya, kebetulan kita ada grup JOPI (Jaringan 
Observatorium dan Planetarium Indonesia). Dan saya banyak belajar dari beliau-
beliau jadi ada pak Dr Arwin, pak Mutoha, pak Hendro dan dari planetarium Jakarta 
lalu ada dari jawa tengah itu pak Ar, itu adalah guru-guru saya karena saya banyak 
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belajar dari beliau itu bahagianya, sehingga banyak ilmu semakin banyak tahu dan saya 
merasa semakin bodoh. Kenapa? Ya karena banyak yang harus diketahui banyak yang 
ketinggalan. 

Kalau dari segi sedihnya tadi, sedih karena SDM itu tadi, jadi kerja itu sendiri, 
hidupi, membuka kubah, mengoperasionalkan laptop, mengoperasionalkan teleskop itu 
sendirian bahkan datang paling awal dan pulang paling akhir. Sehingga tumpuannya 
hanya saya sendiri, kalau mahasiswa karena masa pandemi ini selama kurang lebih 
2 tahun jarang mahasiswa datang kekampus, ya begitupun mereka juga belum bisa 
membantu saya dalam mengoperasikan teleskop karena memang belum ada diklat 
sebelumnya, dan mudah-mudahan kedepan itu kesedihan ini bisa terbalas banyak 
mahasiswa yang mau belajar sehingga bisa sedikit membantu saya.

Kemudian tantangannya, banyak sebenarnya, jadi astronomi di Indonesia itu sudah 
semakin maju dan tumbuh dibeberapa daerah bahkan ada disekolah yang sudah punya 
observatorium dan ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi saya dan kawan-kawan 
untuk belajar karena astronomi itu luas, kemarin-kemarin kita hanya belajar terkait 
kiblat, Matahari, Bulan, masih belum ke yang lain, sekarang sudah luar biasa dan itu 
harus sejalan dengan fasilitas yang ada, kalau kita hanya punya angan-angan tapi 
fasilitas gak ada ya gak bisa, gak bisa berbuat seperti mereka tapi paling tidak kita bisa 
belajar bagaimana memotret galaksi dan yang lain-lain itu, itu tantangan bagi kita.

9. Harapan bapak untuk observatorium di Indonesia dan target yang belum 
tercapai di dunia astronomi?
Terkait astronomi di Indonesia yang pertama karena semakin maju ya paling tidak 

kita harus bersinergi dengan pemerintah yang membidangi astronomi misalnya LAPAN 
kemudian BMKG, harus bersinergi disegala bidang misalnya mengadakan pelatihan 
dsb, kemudian silaturrahim, banyak melakukan kerja sama dengan Lembaga-lembaga 
dibidang Ilmu Falak atau Astronomi. Yang kedua pengenalan kepada siswa sekolah 
menengah itu juga penting mereka harus juga dikasih informasi tentang Astronomi 
atau Ilmu Falak baik secara terbatas atau tidak itu tanggung jawab kita sebanarnya dan 
saya sudah mencoba untuk safari ke sekolah menengah atas. Masih terbatas ya mudah-
mudahan pandemi segera berakhir agar kami bisa bersilaturahim ke sekolah-sekolah 
untuk memperkenalkan astronomi secara umum, bahwa belajar Astronomi atau Ilmu 
Falak itu sekalipun langka tapi mengasyikkan, kita bisa melihat keindahan ciptaan Allah 
yang luar biasa.
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Mesopotamia: Peradaban Kuno Yang 
Mengamati Langit

Oleh: Dimas Praslisetyo

Masyarakat terdahulu memiliki minat dan ketertarikkan terhadap benda-benda 
langit yang berawal dari banyaknya bintang-bintang yang menghiasi dan 
membentuk keindahan di langit malam. Bahkan peradaban-peradaban besar 

terdahulu seperti Mesopotamia, Mesir pada era Helenistik, Romawi-Yunani, Peradaban 
Islam Klasik, Eropa abad pertengahan-renaisans, India, Tiongkok, Peradaban Maya dan 
Oseania mengkaitkan benda-benda langit dalam peramalan terhadap Bumi dan manusia 
berdasarkan berbagai pengamatan serta intrepertasi dari benda-benda langit seperti 
bintang dan konstelasinya, Matahari, Bulan, dan planet-planet yang disebut sebagai 
astrologi. 
Dalam artikel ini, penulis akan mencoba memperkenalkan dan mejelaskan Peradaban 
Mesopotamia sebagai perdaban paling awal di Asia Barat dan salah satunya diyakini 
sebagai pusat perdaban tertua di dunia yang terikat dengan perkembangan peredaran 
benda-benda langit.

Peradaban Mesopotamia
Peradaban Mesopotamia 

daerah yang kini menjadi 
Republik Irak, termasuk 
perdaban paling awal 
di Asia Barat dan salah 
satunya diyakini sebagai 
pusat perdaban tertua di 
dunia oleh bangsa Sumeria. 
Bangsa Sumeria merupakan 
bangsa yang pertama 
kali mendiami kawasan 
Mesopotamia, sehingga 
bangsa Sumeria pantas 
disebut sebagai penduduk 
asli Mesopotamia. Bangsa 
Sumeria datang dari 
wilayah Asia Kecil sekitar 
tahun 3.500 tahun SM. 

Daerah Mesopotamia sering kali disebut 
sebagai tempat lahirnya peradaban manusia, 
dikarenakan banyak gagasan dan teknologi 
dari perdaban kuno pada daerah ini yang 
kemudian diadopsi ke dalam peradaban 
modern.

PPada tulisan-tulisan di kuneiform atau 
prasasti aksara paku, salah satu tulisan 
kuno berbentuk paku yang ditulisakan di 
atas lempengan tanah liat yang ditemukan, 
yang saat ini terdapat ratusan peninggalan 
kuneiform yang menjelaskan berbagai 

Sumber gambar: Internet

Sumber gambar: Internet
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pertanda atau ramalan yang dapat disimpulkan dari pengamatan benda-benda langit.
Diketahui bahwa sejak akhir abad ke-30 SM, peradaban di Mesopotamia telah 

mengidentifikasi dan membuat daftar yang berisi nama “bintang” dan konstelasinya 
(rasi) di langit. Bintang yang dimaksud dalam pengertian kebudayaan Mesopotamia 
adalah segala objek tampak yang ada di langit termasuk planet, komet, meteor, 
ataupun bintang dan konstelasinya. Dari beberapa arkeoastronomi, benda-benda langit 
diketahui mempunyai peran yang sangat penting dalam tradisi Mesopotamia terutama 
yang berkaitan dengan kepercayaan dan ritual peribadatan masyarakat. Pada setiap 
bulannya, bangsa Mesopotamia kuno menyelenggarakan upacara yang ditentukan oleh 
sekurang-kurangnya enam faktor utama. Tetapi disini penulis akan menyebutkan hanya 
beberapa saja yang terkait dengan fenomena peredaran benda-benda langit, yakni:
1. Pergantian penampakkan Bulan (fase Bulan). separuh-terang bermakna kelimpahan 

dan pertumbuhan, sedangkan separuh-gelapnya di kaitkan dengan penurunan, 
pelestarian, dan perayaan “alam bawah”.

2. Titik khatulistiwa matahari dan titik balik matahari
3. Akitu atau tahun baru Assyria. Dalam perayaan ini, Akitu dijadwalkan pada purnama 

pertama sesudah Matahari melintasi katulistiwa di musim semi.
Bukan hanya itu saja, ada juga yang menjadi salah satunya tradisi ramal-meramal 

atau pembacaan pertanda dengan merujuk fenomena-fenomena yang terjadi di langit. 
Tradisi ini juga diperkirakan telah muncul bersamaan dengan saat catatan-catatan 
mengenai pengamatan bintang yang telah dibuat di awal abad ke-30 SM dan kemudian 
menjadi cikal-bakal astrologi oleh masyarakat modern. 

Bangsa Sumeria bahkan memiliki ilmu pengetahuan yang lebih tepat mengenai 
sistem solar dan posisinya di semesta. Sistem penanggalan direncanakan kurang lebih 
awal tahun 3000 SM. Pada rotasi Bumi, Bangsa Sumeria mengerti tentag persoalan 
ini. Perputarannya bergoyang tidak selalu tepat pada porosnya, hal ini menyebabkan 
pergeseran secara perlahan-lahan –1 derajat setiap 72 tahun yang mempengaruhi 
arah sumbu utara Bumi, fenomena ini dinamakan perputaran gasing. Great year 
atau waktu yang dibutuhkan sumbu Utara-Selatan Bumi sampai ketempatnya semula 
adalah 25.921 tahun, dihitung dengan mengalikan waktu 72 tahun yang dilewati untuk 
bergeser dimasing-masing derajat dengan 360 derajat pada perputaran penuh. Bangsa 
Sumeria juga mengetahui seberapa panjang Great Year. Pekerjaan yang luar biasa, 
telah memberikan pengamatan sangat panjang yang rumit bagi Bangsa Sumeria.

Sumber gambar: Internet
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untuk semua penduduk muslim diseluruh 
dunia merupakan hal yang mustahil 
terjadi, bertentangan dengan realita dan 
bertentangan dengan alam. Islam tidak 
menghendaki berpuasa Ramadan dan 
berlebaran dalam satu hari yang sama untuk 
seluruh muslim sedunia. Rasul sendiri tidak 
mengatakan: berpuasalah kalian dalam 
satu hari yang sama dan berlebaranlah 
kalian dalam satu hari yang sama. Selain 
itu, masing-masing negara muslim hasil 
rukyatnya terpaut sembilan jam. Alasan 
Yusuf al-Qardawi memulai penyatuan dari 
negara-negara di Eropa disebabkan sering 
terjadi pertentangan yang besar di antara 
kaum muslimin. 

Pertentangan yang terjadi di Eropa 
disebabkan perkembangan pandangan 
dalam berbagai ilmu pengetahuan secara 
massif dan tidak tunggal. Oleh karena itu, 
Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa 
penyatuan Ramadan dan Syawal jika dimulai 
dari negara-negara di Eropa, maka dapat 
dilakukan secara berkala. Misalnya, setiap 
lima tahun kemudian dilakukan evaluasi 
pasca penerapan penyatuan. Tentunya, 
semua langkah penyatuan harus merangkul 
para pakar

Nampaknya pemikiran Yusuf al-Qaradawi 
seperti itu dilatarbelakangi dengan sebuah 
kaidah 

 

Kaidah diatas menegaskan secara 
eksplisit bahwa penyatuan umat Islam lebih 
utama dari pada mempersoalkan metode 
yang tepat untuk menentukan awal dan 
akhir bulan hijriah. Metode penanggalan 
yang dipakai selama ini sama-sama 
memiliki dasar yuridis hadis Nabi, sehingga 
perdebatannya mana yang sah dan 
tidaknya secara otomatis memperdebatkan 
masing-masing kualitas hadis. Padahal, 
setiap tokoh, bahkan ulama klasik, memiliki 

Pandangan Syekh Yusuf Al-Qardawi Tentang 
Kalender Islam Global

Oleh : Ika Yulianti

Syekh Dr. Yusuf al-Qaradawi (lahir 
di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, 9 
September 1926; umur 94 tahun) 

adalah seorang cendekiawan Muslim yang 
berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai 
seorang Mujtahid pada era modern ini.

Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga 
dipercaya sebagai seorang ketua majelis 
fatwa. Banyak dari fatwa yang telah 
dikeluarkan digunakan sebagai bahan 
Referensi atas permasalahan yang terjadi. 
Namun banyak pula yang mengkritik 
fatwa-fatwanya.

Syekh Yusuf Al-Qardawi mendukung 
sekali terbentuknya kalender hijriah 
unifikatif, Abdul Muid dalam bukunya 
menyebutkan pandangan Al-Qardawi yang 
menyatakan bahwa penyatuan puasa dan 
hari raya umat muslim sebaiknya dimulai 
dengan penyatuan antar benua terlebih 
dahulu misalnya negara-negara Eropa 
bukan penyatuan seluruh negara dimuka 
Bumi ini. Hal tersebut disampaikan Yusuf 
al-Qaradawi pada kegiatan Konferensi 
Penyatuan Kalender Hijriah Internasional 
yang dilaksanakan di Turki.

Menurutnya pula, penyatuan 
Ramadhan dalam satu hari yang sama 

Sajian Akhir

Sumber gambar : Wikipedia.org
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barometer tersendiri dalam menilai kualitas sebuah hadis, meskipun ada kesepakatan 
bahwa barometer yang dimiliki oleh Imam Bukhari menduduki posisi pertama. Oleh 
karena itu, Yusuf al-Qaradawi melangkah lebih jauh lagi, yaitu tidak mempersoalkan 
metode penanggalan yang dijadikan alasan atas urgenitas unifikasi kalender Hijriah, 
melainkan persatuan, keseragaman umat Islam. 

 

Sumber gambar : sangpencerah.id

Persatuan dan keseragaman inilah dalam kaidah di atas menurut Yusuf al-Qaradawi 
sebagai jauhariyyah dan asasiyyah yang harus didahulukan dan dipegangi. Jelas, pada 
titik ini terlihat bahwa Yusuf al-Qaradawi semula lebih condong agar mementingkan 
penyatuan regional, berubah menjadi penyatuan internasional (tertuang dalam 
Fiqh al-Siyam). Hal itu berdasarkan atas sikapnya supaya penyatuan internasional 
segera terlaksana dengan dimulai penyatuan bangsa-bangsa Eropa terlebih dahulu 
(tertuang dalam pidato sambutan saat konferensi di Turki tahun 2016). Sikap Yusuf 
al-Qaradawi tersebut menunjukkan bahwa proses penyatuan perlu dilakukan dengan 
mempertimbangkan faktor prioritas.

Al-Qardawi Nampak memprioritaskan komunitas muslim minoritas di Eropa. Hal itu 
diakuinya karena ada beberapa alas an yang mendesak agar penyatuan itu terwujud 
disana.
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Diskusi Pemerhati Ilmu Falak

Diskusi Bersama Syahril Rambe, M.Pd Pemerhati Ilmu Falak 
Sumatera Utara

Mohon izin pak, apakah alasan bapak mengambil penelitian yang berkaitan 
dengan OIF UMSU ?

Saya sangat tertarik dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan astronomi, penelitian 
tentang tesis terkait dengan dengan ilmu Falak sudah saya mulai sejak saya masuk 
Mahasiswa S2 pada tahun 2017, Ilmu astronomi itu sangat unik, dibanding dengan 
ilmu-ilmu lain. Saya selalu mengikuti perkembangan info tentang oif melalui langsung 
dengan Bapak kepala OIF atau melalui medsos dalam penelitian tentang tesis, saya 
ingin berbeda dengan penelitian kawan-kawan S2, agar punya nilai jual yang lebih.

Sejauh penelitian bapak, apakah OIF UMSU sudah memberikan pengaruh 
kepada masyarakat khususnya kota Medan?

Sangat memberikan pengaruh, khususnya tentang pengakurasian arah kiblat, 
penentuan fajar shadiq. Dengan kehadiran OIF UMSU memberikan angin segar sekaligus 
pencerahan yang sangat luar biasa bagi kemajuan ilmu astronomi di kota Medan. Saya 
masih berkeinginan melakukan kerjasama penelitian dengan Bapak Kepala OIF UMSU 
dan menuntaskan buku tentang OIF.

Kira-kira ada masukan atau pesan-pesan bapak untuk OIF UMSU pak?
Bapak berpendapat progres dari OIF UMSU sudah sangat luar biasa untuk memberikan 

informasi dan pencerahan kepda masyarakat kota Medan. Untuk progress-progres yang 
sudah ada, agar dipublikasikan secara luas dan terus menerus kepada masyarakat.

Sebagai pemerhati Ilmu Falak dan sebagai tokoh yang aktif disosial media, 
bagaimana pandangan bapak terhadap OIF UMSU dibidang sosial media dalam 
memberikan edukasi pak, apa harapan bapak untuk perkembangan sosmed 
OIF UMSU?

Menurut pengamatan saya, OIF UMSU sudah memberikan edukasi kepada masyarakat, 
dimana yang sebelumnya pengetahuan masyarakat sangat minim tentang benda-
benda langit, pengakurasian tentang arah kiblat, dll. Dengan publikasi yang dilakukan 
OIF UMSU di medsos mampu menambah wawasan & pencerahan. Harapan saya ke 
depannya kegiatan publikasi OIF UMSU melalui media sosial harus terus dintensifkan.

Lalu pak, di masa pandemi seperti ini, apa saran bapak untuk aktivitas 
kunjungan di OIF? dan saran edukasi apa yang sesuai di masa pandemi seperti 
ini pak?

Di masa pandemi kunjungan ke oif secara ofline tidak mungkin lakukan karena masih 
PPKM, solusinya hanya publikasi melalui medsos dengan menampilkan konten-konten 
menarik atau menggiatkan lagi kegiatan webinar Diskusi Observatorium dan Astronomi 
(DOA) yang selama ini dilakukan OIF UMSU.

OIF INSIDE
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OIF INSIDE

Pengamatan Hilal Zulhijjah dari Barus

TIM Peneiti OIF UMSU Melakukan Pengamatan 
Bulan dan Bintang Alfa Centauri

Kegiatan Observasi Hilal Awal Muharram 1443 H 
di OIF UMSU
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Akurasi Kiblat Komplek Makam Mahligai dan Makam 
Papan Tinggi Barus Tapanuli Tengah



30MAJALAH OBSERVATORIA /  EDISI  SEPT 2021 

Pengukuran Arah Kiblat Nagori Bandar Selamat PCM 
Serbelawan, Kab. Simalungun, Sumatera Utara

Pengukuran Arah Kiblat di Masjid Al-Muttaqin oleh 
Tim OIF UMSU tepat di Kec. Medan Denai, 

Kota Medan, Sumatera Utara.

Pengukuran Arah Kiblat di Ranting Muhammadiyah 
Tanjung Mulia Hilir
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Kegiatan Diskusi Observatorium Astronomi (DOA) ke 16
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