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Komet di Akhir Tahun 2021
Oleh: Hariyadi Putraga

Komet secara intrinsik adalah objek yang sangat tidak terduga, karena kecerahannya 
bergantung pada hamburan sinar matahari dari partikel debu di koma dan ekor 
komet. Debu ini terus-menerus mengalir menjauh dari inti komet, dan kerapatannya 

pada waktu tertentu diatur oleh laju sublimasi es di inti komet, karena dipanaskan oleh 
sinar matahari. Itu juga tergantung pada jumlah debu yang tercampur dengan es itu. 
Ini sangat sulit diprediksi sebelumnya, dan bisa sangat bervariasi bahkan di antara 
penampakan komet yang sama secara berurutan.
Berikut akan dibahas tentang beberapa komet yang diperkirakan akan dapat terlihat di 
langit malam pada beberapa bulan di akhir tahun 2021.

Komet 67P/Churyumov-Gerasimenko

Gambar: prediksi lintasan komet 67P/Churyumov-Gerasimenko

Selama bulan oktober, terdapat beberapa komet yang mungkin dapat diamati. 
Dikarenakan posisinya yang cukup jauh dan redup, maka membutuhkan teleskop 
dengan kualitas dan kapasitas yang dapat melihat pada jarak yang cukup untuk dapat 
mengamati komet tersebut. Komet yang dapat diamati tersebut berada pada magnitudo 
10-11. Mereka adalah komet 67P/Churyumov-Gerasimenko dan 4P/Faye,
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Gambar: komet 67P/C-G diambil oleh misi pesawat angkasa Rosetta tahun 2016 
(Sumber: earthsky.org/)

Komet 67P/C-G saat ini mendekati Bumi, semakin dekat dan semakin terang setiap 
hari. Para Pengamat sudah dapat mulai mengarahkan teleskop ke arahnya, dan komet 
ini akan berada pada jarak terdekatnya dengan matahari (perihelion) pada tanggal 3 
November 2021, dan jarak terdekat dengan Bumi di tanggal 11-12 November 2021. Pada 
jarak terdekatnya, komet akan melewati lebih dari 61 juta km dari Bumi, antara orbit 
Bumi dan Mars. Sedangkan waktu terbaik dan paling terang untuk mengamati komet ini 
adalah pada tanggal 7 November 2021 saat komet ini mencapai nilai Magnitudo sebesar 
8,3 yang artinya belum dapat terlihat oleh mata telanjang, namun mungkin akan dapat 
terlihat melalui teleskop. 

Gambar: Grafik waktu keterlihatan dan ketinggian Komet 67P/Churyumov-
Gerasimenko di sekitar kota Medan (Sumber: in-the-sky.org)



3 MAJALAH OBSERVATORIA /  EDISI  NOV 2021

Pada waktu terbaiknya. dari sekitaran kota Medan, Komet 67P/Churyumov-
Gerasimenko akan terlihat di langit pagi, dapat diamati sekitar pukul 00:30, saat 
mencapai ketinggian 21° di atas ufuk timur laut Anda. Kemudian akan mencapai titik 
tertinggi di langit pada 04:58, 66° di atas ufuk utara Anda. dan akan hilang saat fajar 
sekitar pukul 05:20, 66° di atas ufuk utara Anda. Komet ini akan dapat terlihat di 
sekitar rasi bintang Gemini selama pertengahan malam menuju pagi.

Komet 4P/Faye

(Gambar: komet 4P/Faye) Sumber: skyandtelescope.org

Komet 4P/Faye adalah komet yang berukuran sedang dengan orbitnya memiliki 
periode yang relatif pendek, kemiringan rendah, dan dipengaruhi oleh efek gravitasi 
Jupiter. NASA JPL belum mengklasifikasikan 4P/Faye sebagai berpotensi berbahaya 
karena orbitnya tidak membuatnya dekat dengan Bumi. 

Gambar: Perkiraan lintasan Komet 4P/Faye. (Sumber: in-the-sky.org)
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4P/Faye mengorbit matahari setiap 2.730 hari (7,47 tahun), berdiameter sekitar 3,5 
kilometer, yang membuatnya lebih besar dari 99% asteroid yang berada diangkasa.
Komet 4P/Faye akan melakukan pendekatan terdekatnya dengan Matahari, pada jarak 
1,62  AU . Pada saat perihelion akan terlihat di langit fajar, terbit pada pukul 00:16 
(WIB) dan mencapai ketinggian 69° di atas ufuk timur laut sebelum menghilang dari 
pandangan saat fajar menyingsing sekitar pukul 05:30 pada magnitude kecerahan 
sebesar 10.7.

Masih terdapat komet lain yang sebenarnya dapat diamati di akhir tahun ini, namun 
karena tingkat keterlihatan dan kecerahannya sangat rendah, tidak dibahas secara 
khusus disini. Anda dapat melakukan pencarian inti mengetahui dan mempelajari komet 
yang kemungkinan dapat terlihat atau sedang mendekati Bumi pada beberapa situs 
yang menyediakan data komet.  Selain itu, agar mendapatkan hasil yang maksimal, 
tentu saja perencanaan dan persiapan peralatan harus sangat dimatangkan sehingga 
bisa mencapai target untuk mendokumentasikan komet-komet ini.
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Bagaimana Rupa Dari Alam Semesta Kita?
Oleh: Ajraini Nazli

Pada tahun 2013, Hercules–Corona 
Borealis Great Wall menjadi struktur 
paling besar yang berhasil diamati di 

alam semesta dengan dimensi mencapai 
10 miliar tahun cahaya. Artinya cahaya 
akan membutuhkan waktu 10 miliar tahun 
cahaya untuk melewati struktur tersebut. 
Waktu yang sangat panjang tentunya. 
Perlu diketahui semakin jauh jarak suatu 
objek dari kita, artinya juga semakin kita 
melihat ke masa lalu. Sehingga, kita bisa 
menyatakan ukuran sesuatu objek dengan 
satuan waktu. Jika 10 miliar tahun cahaya 
dinyatakan dalam kilometer, maka akan 
sama dengan 9.4607 x 10²²  km (artinya 
ada 22 nol dibelakang angka).  

Untuk dapat memahaminya lebih baik 
mari kita mulai berbicara dari skala yang 
lebih kecil, Bumi. Bumi memiliki diameter 
12.742 km atau kira-kira setara dengan 
90.000 Monas yang disusun sejajar.  
Lebih besar dari itu adalah Matahari yang 
menjadi objek terbesar di Tata Surya kita. 
Jarak antara Bumi dan Matahari adalah 
150 juta km. Beribu kali lipat dari ukuran 
diameter Bumi. Dalam skala galaksi Bima 
Sakti, Matahari hanyalah seperti bintik 
kecil diantara 100 miliar bintang lainnya. 
Namun begitupun, galaksi Bima Sakti 
tidaklah menjadi spesial dalam ukuran 
alam semesta yang lebih besar, yaitu dalam 
skala cluster (kumpulan galaksi-galaksi ). 
Semakin kita meluaskan medan pandang 
dalam melihat alam semesta, semakin 
kecil ukuran objek-objek yang kita anggap 
besar seperti bintang dan galaksi.

 Dalam kosmologi dikenal istilah 
struktur skala besar dimana kita melihat 
alam semesta dalam struktur supercluster 
dan filamen. Tidak lagi bicara soal satu 
per satu galaksi, melainkan bicara tentang 
kumpulan cluster yang berisi miliaran 
galaksi,dark matter, dan juga gas-gas. 

Meskipun begitu, Kita memiliki 
keterbatasan dalam mengamati alam 

semesta. Kita hanya dapat melihat alam 
semesta pada ruang dan waktu yang 
terbatas karena radiasi dari objek-objek di 
alam semesta membutuhkan waktu untuk 
mencapai kita. Alam semesta ini disebut 
sebagai alam semesta yang dapat diamati  
(observable universe). 

Pada skala alam semesta skala besar, 
yaitu lebih dari 100 Mega Parsec (atau 
setara 3 x 10²¹  km) alam semesta akan 
tampak homogen dan isotropis. Homogen 
dan isotropis maksudnya adalah kita akan 
melihat alam semesta secara seragam 
di segala tempat dan arah. Hal ini pada 
dasarnya sangat masuk akal, karena 
seperti penjelasan sebelumnya dimana 
Bumi, Matahari, dan galaksi akan tampak 
seperti bintik kecil di skala yang lebih 
besar. Model alam semesta yang seragam 
dikenal sebagai model kosmologi standar.  

Bicara soal skala besar alam semesta, 
para astronom banyak membicarakan 
tentang cosmic web atau jaring kosmis. 
Jaring-jaring tersebut tersusun dari materi 
gelap (dark matter) dan materi tampak 
seperti galaksi dan gas. Jaring yang terlihat 
seperti jaring laba-laba ini juga dipisahkan 
oleh rongga-rongga. Jika disederhanakan, 
cosmic web itu seperti busa.  Bagian putih 
pada busa tampak seragam sama halnya 
seperti materi di alam semesta ini. Rongga 
kosong diantara filamen dianalogikan 
sebagai ruang kosong diantara busa-busa. 
filamen adalah kerangka dari cosmic web 
dan menjadi penghubung antar galaksi.  

Para astronom telah mensimulasikan 
bagaimana materi tersebar dalam 
observable universe. Simulasi tersebut 
dibangun dari berbagai hasil pengamatan 
yang telah dilakukan. Petunjuk awalnya 
adalah radiasi dari Cosmic Microwave 
Background (CMB) yang ternyata 
menunjukkan bahwa beberapa bagian dari 
alam semesta lebih padat dibandingkan 
bagian lainnya. Hal ini karena dark matter 

Sajian Utama
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tidak tersebar merata, akibatnya gravitasi dari dark matter menarik materi tampak 
sehingga membentuk filamen. Beberapa pengamatan memang mendukung hasil 
simulasi tersebut dengan berhasil menangkap citra filamen-filamen seperti  Hercules–
Corona Borealis Great Wall, BOSS Great Wall, Sloan Great Wall, dan lainnya. 

Gambar: Hasil simulasi cosmic web yang terdiri dari filamen yang mengandung 
miliaran galaksi. 

Sumber: J. Wang; S. Bose/ CfA

Adapun cara yang digunakan oleh astronom untuk mengamati filamen adalah 
menggunakan metode yang disebut pelensaan gravitasi. Dengan memanfaatkan 
gravitasi yang kuat dari dark matter, Cahaya dari galaksi yang sangat jauh dapat 
dideteksi karena cahaya tersebut mengalami pembelokan ketika melintasi daerah dark 
matter. Dari metode tersebut, bisa diketahui keberadaan dari dark matter dan filamen 
yang dibentuk darinya. 

Gambar: metode pelensaan gravitasi 
Sumber: Ian Worpole (www.ianworpole.com)

Cara terbaru lainnya adalah memetakan cahaya yang dipancarkan dari gas Hidrogen 
yang disinari oleh galaksi-galaksi dalam proto-cluster yang sangat jauh. Hal ini didasari 
dari prediksi bahwa 60% Hidrogen yang tercipta selama BigBang tersebar sebagai filamen. 
Ternyata prediksi tersebut sesuai dengan hasil pengamatan. Hasil dari pengamatan dan 
penelitian yang dilakukan oleh Hideki Umehata dan rekan-rekannya memperlihatkan 
bahwa gas tersusun menjadi filamen panjang, memanjang lebih dari satu juta Parsec. 

Hingga kini, penelitian untuk memahami cosmic web masih terus berlanjut. Masih ada 
pertanyaan-pertanyaan lanjutan seperti apakah struktur alam semesta yang berhasil 
diamati benar sebagai sebuah struktur atau hanya wujud dari fluktuasi kerapatan?  
Tentu bukan hal yang mudah untuk mempelajari alam semesta secara menyeluruh 
karena keterbatasan-keterbatasan instrumen dan teknologi yang kita miliki saat ini. 
Namun satu hal yang pasti, pemahaman kita akan alam semesta sudah dimodifikasi 
dari banyak hasil temuan di dunia kosmologi. Jika di zaman yunani kuno, kebanyakan 
orang percaya bahwa kita adalah pusat alam semesta namun kini persepsi tersebut 
berubah. kesungguhan manusia dalam mempelajari alam semesta menjadi pondasi 
dari itu semua. 
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Cara Astronomi Menimbang Galaksi

 

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

di Program Studi Fisika 
FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Fisika membedakan pengertian antara massa dan berat. Bila massa merupakan 
besaran fisis yang menyatakan kuantitas zat suatu benda –lazim dinyatakan dalam satuan 
kilogram atau satuan lainnya, semisal slug– berat adalah besarnya gaya gravitasi yang 
bekerja pada massa tersebut. Oleh karena berat adalah gaya, fisika menggunakan Newton 
sebagai satuannya. Menurut pengalaman keseharian, massa suatu benda dapat kita anggap 
konstan di manapun benda berada. Berlawanan dengan hal tersebut, berat benda justru 
berubah-ubah bergantung tempat karena dipengaruhi oleh kuat medan gravitasi.

Massa benda dapat diukur dengan 
menggunakan neraca. Manakala 
kita berkeinginan agar pengukuran 

yang kita lakukan dapat ditentu-sahkan 
(verifikasi) oleh pihak lain, sebuah 
“standar” harus didefinisikan terlebih 
dulu. Tidak ada artinya kita mengatakan 
massa suatu benda “10 miu” bila pihak 
lain tidak mengetahui maksud satuan 
“miu” tersebut. Sebaliknya, bila kita 
mengatakan seseorang memiliki massa 
sebesar 60 kilogram sementara satuan 
massa yang kita miliki mendefinisikan 1 
kilogram, kita pun paham bahwa hal ini 
berarti massa seseorang tersebut 60 kali 
lebih masif daripada satuan dasar yang 
telah disepakati. 

Tidak selamanya kita memiliki alat yang 
memadai untuk melakukan pengukuran. 
Mengukur massa sepucuk surat, paket 
yang akan dikirim, belanjaan, hingga 
kendaraan besar masih dapat dilakukan 
menggunakan neraca atau alat timbangan. 
Namun bagaimana halnya dengan benda-
benda yang memiliki ukuran jauh lebih 
besar daripada benda-benda yang biasa 
kita jumpai sehari-hari, semisal asteroid, 

planet, bahkan galaksi dan gugus galaksi? 
Tantangan inilah yang dijumpai para 
astronom, yaitu menghasilkan informasi 
besaran-besaran fisis dari pengamatan 
yang dilakukannya. Dalam tulisan ini akan 
dibahas perangkat apa yang digunakan 
astronom dalam upayanya menghasilkan 
nilai besaran fisika yang dimaksud. 

Hukum Kepler 
Dalam hukum gerak planetnya yang 

ke-3, Johannes Kepler (1571–1630) 
mendapatkan hubungan antara ukuran 
orbit planet dengan periode revolusinya 
yang kemudian dikenal pula sebagai 
hukum Harmonik. Secara matematis 
hukum ini menyatakan bahwa rasio antara 
pangkat tiga setengah sumbu mayor 
orbit planet dengan kuadrat periode 
revolusinya adalah konstan. Penerapan 
hukum Harmonik bersama-sama dengan 
fakta bahwa sebagian besar planet di Tata 
Surya memiliki satelit alam yang bergerak 
mengitarinya, memungkinkan astronom 
untuk mengetahui besarnya rasio antara 
massa Matahari sebagai benda sentral 
Tata Surya dengan massa planetnya. 

Kata Pakar
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Massa Matahari sendiri diperoleh dengan menerapkan hukum Gravitasi Newton dan 
gaya sentripetal yang diperlukan untuk (diasumsikan) bergerak melingkar beraturan. 
Jadi, massa planet yang diperoleh dapat dinyatakan sebagai fraksi dari massa Matahari.

Dalam lingkungan Tata Surya, hanya dua buah planet yang diketahui tidak memiliki 
satelit alam, yaitu Merkurius dan Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan 
Neptunus semuanya memiliki satelit alam sehingga astronom  dapat menentukan massa 
planet-planet tersebut melalui pengukuran setengah sumbu mayor dan periode orbit 
satelit alamnya. Untuk kasus Merkurius dan Venus yang tidak memiliki satelit alam, 
massanya dapat diketahui dengan cara mengirimkan pesawat ruang angkasa yang 
terbang melintas (fly by) planet. Massa Merkurius dan Venus telah diperoleh dengan 
sangat akurat melalui efek gangguan gravitasi yang ditimbulkannya terhadap orbit 
wahana antariksa tersebut. Sekarang bagaimana dengan penentuan massa sebuah 
galaksi?

Kurva Rotasi
Sebagai galaksi spiral, Bima Sakti terdiri atas tiga struktur, yaitu disk, bulge, dan 

halo. Pertanyaannya adalah, manakah dari ketiga struktur tersebut yang memberikan 
kontribusi besar sebagai massa galaksi? Pusat galaksi, piringan, ataukah halo? Untuk 
bisa menjawab hal ini astronom melakukan studi atas kecepatan objek-objek di galaksi.

Galaksi-galaksi spiral dapat terhindar dari keruntuhan gravitasi karena berotasi. 
Sehubungan dengan gerak rotasi ini, astronom mengenal rotasi diferensial galaksi; 
bahwa materi-materi di galaksi bergerak mengorbit pusat galaksi dengan kecepatan 
yang berbeda-beda. Materi yang berada dekat dengan pusat galaksi bergerak lebih 
cepat daripada materi yang terletak lebih jauh. Meskipun terlihat mirip, faktanya gerak 
rotasi diferensial ini berbeda dengan gerak Keplerian, yaitu gerak benda langit yang 
mematuhi hukum Kepler. Kecepatan mengorbit anggota-anggota galaksi tersebut yang 
di-plot-kan terhadap jarak dari pusat galaksi akan memberikan kurva rotasi galaksi. 
Menariknya, dari kurva rotasi tersebut kita dapat memperkirakan seberapa besar massa 
yang terkandung di dalam galaksi.

Sumber gambar: Internet
Rotasi diferensial galaksi untuk berbagai jarak dari pusat galaksi diilustrasikan pada 
gambar (a). Gerak rotasi yang ditunjukkan dalam gambar (b) mengandaikan galaksi 
memiliki piringan yang berlaku sebagai benda tegar, semisal cakram penyimpan data 

(compact disc). Sementara pada gambar (c) diilustrasikan gerak yang mematuhi hukum 
Harmonik Kepler.
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Bagaimana membentuk kurva rotasi galaksi? Dengan menggunakan geometri dan 
trigonometri sederhana kita dapat membangun kurva rotasi galaksi, yaitu kurva kecepatan 
orbit sebagai fungsi jarak. Anggap awan-awan gas hidrogen yang banyak terdapat di 
piringan galaksi (galactic disk) mengitari pusat galaksi dalam orbit melingkar dengan 
radius tertentu. Dengan asumsi ini akan dihitung kecepatan sudut galaksi sebagai fungsi 
dari bujur galaksi untuk suatu nilai kecepatan radial awan gas (kecepatan dalam arah 
garis pandang) yang berhasil diperoleh. Secara observasi, kecepatan radial awan gas 
didapatkan dengan mengamati besarnya pergeseran Doppler garis-garis emisi spektrum 
awan gas hidrogen di sebelah dalam orbit Matahari (jarak awan gas–pusat galaksi 
kurang dari jarak Matahari–pusat galaksi, yaitu 8000 parsec [pc]). Selanjutnya, melalui 
formula matematika yang sudah dikenal siswa sejak di jenjang sekolah menengah atas 
yang menghubungkan kecepatan tangensial dengan kecepatan sudut, kecepatan orbit 
awan (rotasi piringan) dapat ditentukan. Telah diketahui bahwa galaksi kita memiliki 
radius piringan (galactic disk) sebesar 15.000 pc. Dengan menerapkan hukum Gravitasi 
Newton dan gaya sentripetal, massa galaksi yang terkandung dalam radius tersebut 
adalah sebesar 200 milyar kali massa Matahari (massa Matahari= 2 x 10 pangkat 30 
kilogram)!.

Sumber gambar: Internet
Kurva rotasi galaksi Bima Sakti yang menunjukkan kecepatan orbit relatif konstan atau 
berkecenderungan meningkat justru untuk jarak yang semakin jauh dari pusat galaksi 
(garis penuh). Menurut prediksi hukum Harmonik Kepler, semakin menuju ke arah tepi 

Bima Sakti seharusnya kecepatan orbit semakin berkurang (garis putus-putus).
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Bila luminositas galaksi (total energi yang dipancarkan ke segala arah tiap satuan 
waktu) menurun dengan tajam pada jarak yang lebih besar dari 15.000 pc, apakah 
materi galaksi juga berkelakuan sama, yang menunjukkan bahwa di jarak tersebut 
dari pusat galaksi sudah tidak terdapat lagi materi? Kurva rotasi yang dihasilkan untuk 
berbagai subkelas galaksi spiral justru memperlihatkan bahwa pada jarak yang terus 
bertambah jauh dari pusat galaksi (hingga sekitar 50.000 pc), kecepatan orbit relatif 
konstan. Ini sungguh mengherankan. Di Bima Sakti, dalam radius hingga 15.000 pc kita 
sudah tidak lagi mendapati kehadiran materi. Sementara perhitungan menunjukkan, 
dalam radius 50.000 pc massa yang terkandung adalah sebesar 600 milyar kali massa 
Matahari. Hal ini diartikan sebagai adanya kontribusi massa dari ”sesuatu” yang luput 
dari pengamatan kita yang bertanggung jawab atas kekonstanan kecepatan orbit 
materi-materi di galaksi-galaksi spiral. 

Solusi
Untuk menjelaskan keanehan ini, sejumlah usulan pun diajukan. Galaksi kita tersusun 

atas materi terang dan gelap yang memberi kontribusi pada massa total galaksi. Materi 
terang meliputi semua yang dapat kita pindai di seluruh panjang gelombang radiasi 
elektromagnetik. Sementara itu, materi gelap (dark matter) yang tidak terdeteksi pada 
seluruh panjang gelombang adalah yang diusulkan sebagai ”agen” yang bertanggung 
jawab terhadap fenomena yang teramati di atas. Banyak astronom yang meyakini bahwa 
lebih dari 90% materi di galaksi berupa materi gelap ini. Selain karena ketidakpatuhan 
terhadap gerak Keplerian, gagasan menghadirkan materi gelap ini juga untuk menyokong 
teori Inflasioner. Guna menjelaskan alam semesta datar yang diamati saat ini, pakar 
kosmologi menggunakan teori Inflasioner, yaitu pengembangan ekstra cepat pada 
alam semesta dini yang hanya dapat dijelaskan bila massa total alam semesta bernilai 
100x massa yang ada. Artinya, kontribusi  massa  dari  materi  yang terlihat tidaklah 
mencukupi!

Bukti pengamatan yang mendukung gagasan materi gelap ini datang dari citra gugus 
galaksi yang diperoleh teleskop ruang angkasa Hubble (Hubble Space Telescope) pada 
tahun 1997. Cahaya dari gugus galaksi di dalam citra tersebut dibelokkan oleh gugus 
galaksi lainnya yang berada di latar depan           –fenomena yang dikenal sebagai 
pelensaan gravitasi (gravitational lensing)– dan dari besar pembelokan yang terjadi 
astronom dapat menaksir massa pelensa yang harus mencapai 250x massa materi 
yang berhasil diamati.

Meski gagasan materi gelap menjadi arus utama, tidak berarti menjadi penghalang 
bagi hadirnya gagasan alternatif. Usulan lain guna menjelaskan fenomena aneh pada 
kurva rotasi galaksi menyebutkan adanya ”kesalahan” dengan hukum gerak Newton, 
sehingga perlu dilakukan modifikasi terhadapnya untuk dapat mengakomodasi 
fenomena dengan percepatan (perubahan kecepatan tiap satuan waktu) yang sangat 
kecil. Usulan dari Mordehai Milgrom, seorang fisikawan di Institut Weizmann-Israel, pada 
tahun 1989 ini dikenal sebagai teori Modifikasi Dinamika Newton (MOND – MOdified 
Newtonian Dynamics). Sejauh ini teori MOND absah untuk data akurat yang diperoleh 
dari observasi galaksi-galaksi jauh. Dan meskipun mampu menjelaskan fenomena yang 
diamati, sesuai aturan main dalam sains, teori ini masih harus dapat membuktikan 
prediksi yang dihasilkannya. 
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Aeronautika dan Astronautika
Oleh: Amar Fatahilla

Aeronautika dan Astronautika merupakan sebuah pengetahuan terkait 
kedirgantaraan mencakup perancangan, pembuatan dan pengoperasian pesawat 
dan wahana antariksa lainnya. Intinya ilmu ini mempelajari terkait keteknikan 

pesawat. Aeronautika berkaitan dengan segala aspek penerbangan di dalam atmosfer 
Bumi seperti pesawat komersil, helikopter, pesawat militer. Sedangkan Astronautika 
berkaitan dengan aspek penerbangan di luar atmosfer Bumi seperti roket dan satelit.

Selama ini, ilmu Aeronautika dan Astronautika masih sangat sedikit dipelajari 
sehingga ilmuwan yang ahli dibidang ini sangat terbatas. Ilmu ini merupakan sub 
bagian dari Ilmu Astronomi yang lebih spesifik kepada penerbangan. Selama ini Ilmu 
Astronomi di Indonesia masih berkutat pada persoalan pengamatan yang dilakukan 
dari Bumi, namun jika kita lihat pengamatan yang dilakukan oleh negara lain sudah 
beranjak keluar angkasa sehingga Ilmu  Aeronautika dan Astronautika adalah sebuah 
keharusan agar ilmu Astronomi di Indonesia lebih berkembang. 

Jika melihat didalam Al-Qur’an konsep penerbangan pada dasarnya telah dijelaskan 
oleh Allah dalam Alquran dengan melalui gambaran burung yang terbang. Sebagaimana 
firman Allah Swt. dalam surah  an-Nahl ayat 79:

Artinya: “Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang 
di angkasa bebas, tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya, 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi 
orang-orang yang beriman.”

Dan juga dalam surah al-Mulk ayat 19:

Artinya “Dan akankah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang 
mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang 
menahannya (di udara) selain yang maha Pemurah. Sesungguhnya, Dia Maha Mrlihat 
segala sesuatu.”

Kedua ayat di atas menjelaskan tentang burung yang dapat terbang serta konsep 
atau teknis terbang yang dialami oleh burung. Yang mana pada surat al-Mulk ayat 
19 tersebut dijelaskan bahwa burung terbang dengan teknis mengembangkan dan 
mengatupkan sayapnya. Proses tersebut dilakukan agar dapat memompa angin, guna 
dapat mengangkat badan burung yang tentunya memiliki berat atau dalam istilah fisika 
(W) dapat terbang ke angkasa.

Kedua ayat dalam surah an-Nahl ayat 79 dan surat al-Mulk ayat 19 menjadi dasar 
pertama dalam perancangan pembuatan pesawat terbang. Dalam pembuatan pesawat 
terbang dengan berkaca pada konsep dan teknik burung yang dapat terbang di angkasa, 
setidaknya yang perlu diperhatikan ada empat gaya utama yang turut bekerja.

Gambar 2. Aerospace Engineering
Sumber : easyuni.co.id

Sajian Khusus
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Sebagaimana penjelasan Nurrohman 
dalam buku Ayat-Ayat Sains, Rahasia 
keagungan Alam Nyata dan Gaib dalam 
al-Qur’an” (2019). Empat gaya tersebut 
dalam istilah fisika adalah gaya dorong 
(T), hambat (D), gaya angkat pesawat 
(L), dan gaya berat oleh pesawat (W). 

Ketika pesawat sedang terbang atau 
berada di angkasa, maka pesawat berada 
dalam keadaan kecepatan dan ketinggan 
konstan.  Hal tersebut mengakibatkan 
gaya dorong samadengan gaya hambat 
(T=D), dan gaya angkat pesawat  sama 
dengan gaya berat oleh pesawat tersebut 
(L=W).

Gambar 1. Ilustrasi Abbas Ibnu Firnas saat 
terbang.

Sumber : International.kompas.com

Gambar 2. Aerospace Engineering
Sumber : easyuni.co.id

Dan telah diketahui bahwa pesawat yang terbang di angkasa tersebut tidak terlepas 
dari gaya gravitasi bumi. Sebagaimana gaya berat pesawat di angkasa (W) dapat 
diperoleh dari masa pesawat (m) dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi (a) 
sebagaimana hukum Newton II.

Hal itulah yang dilakukan oleh burung selagi terbang yaitu mengembangkan dan 
mengatupkan sayapnya, guna menyeimbangkan ke empat gaya yang menjadi dasar 
utama proses terbang.

Lebih lanjut, menurut Paul H. Wright dalam Pengantar Engineering, ketika pesawat 
Take Off, gaya angkat pesawat (L) harus lebih besar daripada berat badan pesawat 
tersebut (W). Sedangkan gaya dorong pada pesawat (T) harus lebih besar pula dari 
pada gaya hambatannya (D).

Hal tersebut untuk memudahkan pesawat untuk naik dan terbang. Sementara itu, 
ketika pesawat dalam keadaan Landing, gaya angkat pesawat (L) harus lebih kecil 
daripada berat pesawat (W), serta gaya dorong (T) yang dihasilkan oleh pesawat harus 
kecil daripada gaya hambatannya (D).

Dunia mungkin mengenal Wright bersaudara sebagai penemu mesin penerbangan 
pertama di dunia, tapi itu tidak tepat. Bahkan jauh sebelum Wright bersaudara berhasil 
terbang, sudah ada seorang muslim yang telah menerbangkan dirinya selama 10 menit 
di udara. Sosok itu iyalah Abbas Ibnu Firnas.

Dari beberapa penejelasan dan fakta diatas maka sudah semestinya ilmu penerbangan 
atau ilmu Aeronautika dan Astronautika dikuasai oleh ilmuwan muslim di zaman 
sekarang.
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Arkeo-Astronomi dan Akselerasi Manusia di Zaman Silam

Oleh: Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar

Sejak beribu-ribu tahun lalu telah 
ada capaian menakjubkan yang 
dilakukan oleh manusia. Diantaranya 

ditemukannya peninggalan-peninggalan 
berupa bangunan dengan arsitektur nan 
unik dan beberapa diantaranya masih 
dapat disaksikan hingga saat ini. Diantara 
bangunan-bangunan itu adalah Piramida 
Giza di Mesir, Kakbah di Mekah, Stonehenge 
di Inggris, Candi Borobudur di Indonesia, 
dan peninggalan-peninggalan lainnya.

Satu hal yang patut dicatat, sejumlah 
peninggalan itu memiliki kaitan dengan 
telaah astronomi, atau yang hari ini 

dikenal dengan arkeo-astronomi. Secara 
sederhana, arkeo-astronomi adalah 
ilmu yang mempelajari astronomi dalam 
konteks masa lampau. Selanjutnya 
bidang arkeo-astronomi dibagi menjadi 
tiga bagian, yaitu astro-arkeologi, etno-
astronomi dan historio-astronomi. Astro-
arkeologi mempelajari astronomi dalam 
hubungannya dengan arsitektur bangunan 
kuno. Sementara historio-astronomi 
mempelajari perjalanan sejarah ilmu 
astronomi melalui sumber-sumber tertulis. 
Sedangkan etno-astronomi mempelajari 
kaitan antara astronomi dan budaya 
masyarakat di masa lampau. Arkeo-

Sumber gambar: Internet

Khazanah
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astronomi juga dapat dikatakan sebagai 
perpaduan antara astronomi, arkeologi 
dan antropologi.

Diantara karya dan peninggalan 
astro-arkeologi adalah “Stonehenge” di 
London (Inggris), yaitu sebuah monumen 
bebatuan yang diperkirakan mulai disusun 
pada tahun 3000 SM. Stonehenge terletak 
150 KM di sebelah barat kota London dan 
dikelilingi oleh dataran hijau Salisbury. 
Berat masing-masing batu sekitar 50 ton 
dan tinggi sekitar 3 meter. Batu-batu ini 
disusun membentuk lingkaran berlapis.

Penelitian yang dilakukan oleh Gerald 
Hawkins (seorang astronom Inggris) pada 
tahun 1963 M menyebutkan bahwa posisi 
batu-batu Stonehenge mempunyai korelasi 
dengan benda-benda langit. Hal ini berarti 
bahwa hanya dengan mengamati posisi 
benda langit dalam Stonehenge pada 
saat tertentu, kita dapat menentukan 
posisi benda langit tersebut. Selain itu, 
Stonehenge dan dua buah lingkaran kecil 
di bagian luarnya berfungsi sebagai sebuah 
alat penghitung gerhana, yaitu dengan 
menandai posisi bulan, matahari dan titik 
node, lalu menghitungnya sesuai jumlah 
lubang lingkaran yang ada, maka dapat 
ditentukan kapan terjadi gerhana.

Baik arkeo-astronomi, arkeo-astrologi, 
maupun etno-astronomi, ketiganya adalah 
hasil cipta-karsa dan imajinasi manusia 
yang muncul di tengah keterbatasan 
teknologi yang ada pada masa itu. Hanya 
berbekal akal dan pengamatan rutin dan 
intensif terhadap benda-benda langit dan 
fenomena alam lainnya, manusia-manusia 
zaman dahulu menghasilkan segenap 
penemuan mengagumkan yang masih bisa 
disaksikan sampai hari ini.

Adapun beberapa contoh karya-karya 
arkeoastronomi yang lain adalah Ka’bah 
di Kota Makkah, Piramida Giza di Mesir, 
kuil Angkor Wat di Kamboja, Star Tower 
di Korea, Candi Bubaniswar di India, 
Monumen Tanjung Kumukahi di Hawai, 
dan masih banyak lagi. 

Ka’bah adalah bangunan suci berbentuk 
mendekati kubus (muka’ab) yang terletak 
di kota Makkah. Melalui penelitian diketahui 
Ka’bah memiliki keistimewaan, diantaranya 
sebagai pusat Bumi. Jarak rata-rata Ka’bah 
ke kota-kota utama di dunia berkisar 8000 
KM s.d. 13000 KM, dimana Ka’bah berada 
di pertengahannya. Dalam faktanya, 
Ka’bah yang berada pada posisi geografis 
Lintang 21° 25’ dan Bujur 39° 50’ secara 
astronomis terjadi dalam bentuk lingkaran 
(madâr usthuwânî) yang tepat dalam titik 
peredaran rasi (burj) Sarathân (Cancer) 
dan Jadyu (Capricorn). Rasi Sarathân dan 
Jadyu dalam studi astronomi merupakan 
rasi penting, yang merupakan titik acuan 
(peredaran) terjadinya fenomena Matahari 
melintasi Ka’bah dua kali dalam setahun.

Dalam faktanya lagi, Ka’bah dalam 
konstruksi dan posisinya yang demikian 
sangat berkaitan dengan fenomena 
astronomis tertentu. Matahari pada 
musim panas (shayf) akan muncul (terbit) 
tepat dihadapan tiang Utara-Timur (pintu 
Ka’bah). Sementara di musim dingin 
(syitâ’) Matahari akan terbenam didepan 
tiang Utara-Barat atau antara rukun 
Yamanî dan Syâmî. 

Sementara itu arah tegak lurus sisi 
yang menghubungkan antara rukun Hajar 
Aswad dengan rukun Yamanî akan berada 
pada arah terbit Matahari pada musim 
dingin (syitâ’) dan dalam waktu yang 
sama akan berada pada posisi munculnya 
bintang Canopus (najm suhayl) pada arah 
Timur-Selatan. Adapun sisi yang terletak 
antara rukun ‘Iraqî dan rukun Syâmî akan 
berada pada arah munculnya sekelompok 
bintang ‘Dabb al-Akbar’, yang orang Arab 
menyebutnya bintang Banât Na’sy.

Sedangkan Piramida Giza (Mesir) 
adalah bangunan batu berbentuk limas 
atau menyerupai segitiga sama kaki yang 
digunakan orang-orang dahulu sebagai 
tempat pemujaan dan ritual-ritual religius. 
Mesir adalah negeri yang terhitung sangat 
banyak mengoleksi piramida. Di Mesir, 
piramida dibangun dan digunakan sebagai 
tempat menyimpan mumi raja-raja Mesir 
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kala itu. Selain itu juga digunakan sebagai tempat ibadah atau tempat pemujaan kepada 
raja-raja dan dewa-dewa yang eksis ketika itu. Piramida terbesar dan terpopuler di 
Mesir terdapat di Giza, dekat kota Cairo, yang dikelilingi oleh halaman yang cukup luas. 
Selain itu, di area Piramida Giza ini juga terdapat Sphinx yaitu patung besar berbentuk 
separuh manusia dan separuh Singa. Patung ini terletak dekat Piramida karena fungsinya 
‘dianggap’ sebagai penjaga Piramida. Sphinx sendiri merupakan lambang kekuasaan 
dari seorang raja Mesir yang dimakamkan dalam Piramida tersebut.

Piramida Giza menjadi kebanggaan masyarakat Mesir modern karena menjadi 
destinasi para turis yang datang ke negeri ini. Piramida ini juga tercatat sebagai satu 
dari tujuh keajaiban dunia hari ini yang masih eksis. Selain piramida utama, di area ini 
juga terdapat beberapa piramida kecil yang diperuntukkan sebagai makam anggota 
keluarga raja. Kepercayaan Mesir kuno menyatakan bahwa kematian merupakan awal 
perjalanan seseorang ke alam abadi. Setelah meninggal dunia, mumi raja atau anggota 
keluarganya disimpan dalam piramida-piramida itu agar tetap aman dan kekal.

Sedangkan Kuil Angkor Wat di Kamboja adalah kuil yang terletak di kota Angkor 
(Kamboja), dibangun oleh Raja Suryawarman II pada pertengahan abad ke-12. Kuil ini 
terletak di posisi puncak kuil yang menandakan posisi matahari pada saat equinoks dan 
solstice.
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Sedangkan Candi Borobudur merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai 
tempat suci untuk memuliakan Buddha. Borobudur merupakan mahakarya seni rupa 
sebagai puncak pencapaian keselrasan teknik arsitektur dan estetika. Borobudur juga 
menggambarkan kosmologi yaitu konsep alam semesta, sekaligus tingkatan alam 
pikiran dalam ajaran Buddha.

Di Indonesia sendiri sejatinya ada banyak situs-situs arkeo-astronomi yang belum 
terungkap. Bangunan-bangunan kuno yang tersebar dan dibangun pada masa lampau 
menunjukkan kepada kita tentang keagungan peradaban manusia di Nusantara kala itu. 
Indonesia dengan beribu pulau dan beragam budayanya sejatinya memiliki khazanah 
arkeo-astronomi ini. Maka, untuk mengungkap dan memunculkannya ke permukaan, 
segenap pihak (terutama para astronom dan arkeolog) di negeri ini harus bekerja keras 
mencari dan menggalinya, yang mana hal ini merupakan kekayaan dan kearifan bangsa 
Indonesia di mata dunia.[]
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dipadukan dengan sebuah bangunan ini sejatinya sudah dilakukan oleh masyarakat 
silam contohnya pada gereja-gereja pada abad 16/17, kala itu lantai yang terdapat 
pada gereja tersebut dibuat garis yang mengarah ke utara dari titik tepat dibawah 
lubang. Garis vertikal dari lubang ke lantai itu mendefinisikan bidang meridian: sinar 
matahari akan memasuki gereja dari selatan tepat pada saat itu yang berfungsi untuk 
menentukan panjang musim dan perhitungan lainnya . Selain itu gereja pada zaman 
tersebut dilengkapi lubang tempat cahaya Matahari masuk yang berfungsi untuk 
menetapkan tanggal paskah.

Jauh dari pada itu, Peradaban Islam juga sudah terlebih dahulu menggunakan 
sinar Matahari yang dipadukan dengan sebuah bangunan, bahkan bangunan tersebut 
dirancang khusus untuk menentukan waktu ibadah dan melakukan penelitian yang 
memanfaatkan sinar Matahari maupun benda langit lainnya yang disebut dengan 
Observatorium. Seperti Observatorium Samarqand pada abad 13/14 yang dibangun 
oleh Ulugh Beg. Observatorium Samarqand adalah bangunan ‘monumental’ yang 
dilengkapi meridian besar terbuat dari batu dengan radius 40,4 meter dan terdapat 100 

Lubang Transit Matahari
Oleh : Muhammad Hidayat

Lubang transit Matahari merupakan 
sebuah lubang yang digunakan untuk 
mengamati fenomena hari tanpa 

bayangan atau Ketika Matahari berada 
tepat diatas zenit suatu daerah. Lubang ini 
terdapat di anjungan lantai 7 OIF UMSU 
dan cahaya yang masuk kedalam lubang 
tersebut akan tembus hingga lantai 6 
kampus Pascasarjana UMSU.

Selain itu Lubang ini difungsikan oleh 
OIF UMSU sebagai verifikasi awal waktu 
zuhur yaitu Ketika Matahari bergeser 
ke arah Barat yang disebut dengan 
zawal. Penggunaan sinar Matahari yang 

Gambar 2. Lubang Transit Matahari 
OIF UMSU terlihat dari bawah

Sumber : Poto Dokumentasi OIF UMSU

Gambar 3. Tempat terlihatnya sinar         
                     Matahari yang berasal dari  

                lubang Transit Matahari 
Sumber : Poto Dokumentasi OIF UMSU

Gambar 1. Lubang Transit Matahari 
OIF UMSU terlihat dari atas

Sumber : Poto Dokumentasi OIF UMSU

Instrumen



18MAJALAH OBSERVATORIA /  EDISI  NOV 2021 

ilmuwan yang bekerja disana. Hal ini memberikan kontribusi didunia astronomi yang 
sangat menakjubkan kala itu. Keakuratan pengamatan astronom Samarkand sangat 
mengagumkan karena dibuat tanpa bantuan alat optik, dengan mata telanjang dan 
juga terdapat Observatorium di dunia Islam lainnya seperti Observatorium Maraghah 
dll.

Namun seiring waktu, bangunan observatorium mengalami perkembangan dari 
waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan dan penelitian yang menggunakan mata 
secara langsung mulai ditinggalkan seiring dengan kemajuan teknologi pengamatan 
astronomi seperti teleskop yang memungkinkan berbagai tatanan baru. Bangunan 
observatorium modern dimulai di Eropa, teknologi teleskop kemudian menjadi hal yang 
sangat penting dalam observasi, hal ini menyebabkan bangunan kemudian dirancang 
sebagai penunjang teleskop. 

Oleh karena itu lubang transit Matahari yang berada di OIF UMSU berupaya untuk 
memperkenalkan kembali khazanah dan kontribusi astronomi Islam abad pertengahan 
dan mengembalikan perhatian dunia Islam kepada sains dan teknologi secara umum 
dengan tetap menerima, mengadaptasi, memodifikasi sains barat yang sering dikenal 
dengan istilah integrasi, interkoneksi, islamisasi dll yang pada intinya atau tujuannya 
agar dapat mengulang kembali era kejayaan umat Islam di abad pertengahan.

Gambar 4. Gereja pada abad ke 16/17 
yang terdapat lubang Matahari
Sumber : www.atlasobscura.com

Gambar 5. Ilustasi Gereja pada abad ke 
16/17 yang terdapat lubang Matahari
Sumber : www.atlasobscura.com

Gambar 6. Garis Meridian yang terdapat 
pada keramik gereja abad ke 16/17

Sumber : www.atlasobscura.com

Gambar 7. Observatorium Samarkand, 
yang berfungsi untuk menghitung dan 
melakukan penelitian yang memanfaatkan 
sinar Matahari maupun benda langit lainnya

Sumber : muslimheritage.com
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Mohon izin, mungkin langsung saja 
ya pak, boleh diceritakan sedikit pak 
terkait dengan nama bapak yang 
cukup terkenal di Indonesia ?

Nama Ar Sugeng Riadi terkenalnya 
AR itu karena saya udah tua dipanggil 
bapak, Pak AR kalau disambung menjadi 
Pakar, jadi nama saya itu punya rezeki 
seolah-olah saya jadi pakar, kebetulan di 
As-Salam dulu mengajar fisika sehingga 
saya dianggap sebagai Pakar guru fisika. 
Lalu akun yang saya milki menjadi Pakar 
walaupun saya bukan pakar fisika yang 
sebenarnya. 

Kemudian boleh ceritakan sedikit 
riwayat pendidikannya Pak ?

Saya dulu sekolahnya di Madrasah 
Tsanawiyah Madrasah Aliyah sebelum itu di 
Madrasah Ibtidaiyah, bahkan di Madrasah 
Ibtidaiyah itu saya dua kali, Mengapa? 
dahulu saya kan jail ya, jadi ketika kelas 
2 Madrasah Ibtidaiyah di desa itu saat itu 
ada senapan angin terlegetak dan tiba-
tiba saya pegang untuk naku-nakutin anak 
orang, lah anak itu takut terus pulang 
manggil orangtuanya, orang tuanya marah 
lalu cari siapa yang nakut-takutin, saya 
masih ada dan saya lari setelah itu nggak 
berani sekolah di Madrasah Ibtidaiyah 

Wawancara Bersama Bapak AR Sugeng Riadi 
Pendiri Observatorium Assalam

Wawancara ini dilakukan oleh Tim Redaksi Majalah 
Observatoria Pada Tanggal 06 Oktober 2021 / 

29 Shafar 1443 H menggunakan aplikasi zoom (Online) 
karena masih dalam masa pandemi Covid-19 dan juga 

dipengaruhi oleh faktor jarak yang cukup jauh.

Part 1

Wawancara Tokoh
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di desa, pindahlah saya ke Madrasah 
Ibtidaiyah di desa sebelah, melanjutkan 
tidak dari awal. 

Lulus Madrasah Ibtidaiyah masuklah 
Madrasah Tsanawiyah di pesantren, kalau 
perjalanan naik mobil itu dulu ya hampir 
satu setengah jam kalau sekarang sudah 
jalan Tol mungkin setengah jam sampai. 
Setelah di Madrasah Tsanawiyah lanjut 
Madrasah Aliyah yaitu di pondok Pesantren 
modern Islam Assalaam dari Assalam lalu 
dulu saya sudah merancang ingin kuliah di 
Pakistan tapi batal pengen juga ke Mesir 
tapi saat itu memang koneksi jaringan serta 
link belum semudah sekarang ya belum 
ada internet saat itu sehingga hanya modal 
keinginan kuat, mungkin kalau sempat ke 
Mesir ketemu lah Dr arwin (Kepala OIF) 
ya, akhirnya kuliah lah di indonesia.  

Lalu bagaimana kemudian bapak 
bisa terjun didalam Astronomi/Ilmu 
Falak ?

Saya memang ketika masih di pesantren 
hobi lihat langit, pengenlah suatu saat 
menjadi orang yang mengetahui ilmu 
tentang langit, tentang galaksi. Karena saat 
itu memang sering mendengar juga berita-
berita di radio BBC dll kalau siarannya 
tentang sains itu saya suka. Dan dulu salah 
satu yang menginspirasi majalah yang 
saya baca itu ada profile atau biografinya 
Profesor  Bambang Hidayat kepala 
Observatorium Boscha saat itu beliau 
begadang menghabiskan waktu malam 
untuk Mengamati langit, itu sebuah mimpi 
yang apakah mungkin orang Indonesia 
sekelas saya bisa seperti itu, akhirnya 
ditakdirkan bukan hanya membaca profil 
biografi beliau tetapi pernah bertemu 
dengan Profesor Bambang Hidayat saat 
dulu acara di Bandung di LAPAN sehingga 
kemudian akhirnya saya ngambil kuliah 
yang ada hubungannya dengan guru 
karena orangtua saya itu kedua-duanya 
guru kalau bisa ya saya menjadi guru, 
kuliahlah di IKIP Yogjakarta saat itu. Saya 
mengambil fisika dengan harapan  tetap 
bisa menguasai IPA dan nanti bisa belajar 
astronomi otodidak. Sehingga ketika ada 
mata kuliah pilihan ilmu astronomi saya 
ambil, alhamdulillah dapet nilai A, saya 

jadi tambah semangat belajar astronomi. 
Terima Kasih Guru-guru saya itu ada pak 
Slamet, Pak Haryanto dan yang lainnya 
saya sempat agak lupa dari ITB itu pak 
Yosafa, semuanya guru fisika tapi mereka 
mengajarkan astronomi dengan mata 
kuliah pilihan diambil saat liburan semester 
cepat. Di kampus juga ada teleskop, saya 
juga belum paham ada teleskop besar, 
ternyata teleskop dari jepang tidak boleh 
banyak disentuh mahasiswa saat itu. Saya 
juga nurut mungkin takut rusak. 

Sejak tahun berapa bapak mulai 
mengembangkan Astronomi di 
Pesantren Assalam ?

Kemudian setelah lulus dari Jogja 
itu tahun 98, lalu tahun 2000 dipanggil 
kembali ke as-salam untuk alumni alumni 
ikut membantu mengajar dan mengelola 
pondok, saya ikut dan pulang ke Assalam 
dari tahun 2001 sampai sekarang. 
Tahun 2000-2004 yang ngajar biasa itu 
mengajar fisika hanya memang saya itu 
bukan guru yang seperti umumnya rajin 
membuat catatan-catatan atau perangkat 
pembelajaran saya itu enggak, saya pingin 
pokoknya mengajar anak dan anaknya 
itu mempunyai karya, makanya saya 
ngajar fisika itu selalu di akhir tahun 
ajaran itu anak-anak membuat karya. Nah 
tahun 2005 ternyata ada bantuan dari 
Kementerian Agama, alat-alat fisika salah 
satunya adalah teleskop, ada dua teleskop 
itu hampir setiap saat kemanapun saya 
pergi ke asrama ke kelas ke lab sampai 
katakanlah ke dapur ke ruang makan, 
begitu ada kesempatan ada objek langit 
saya lihat, saya udah berkali-kali melihat 
bulan dengan teleskop refraktor 60 cm ya 
dari diameternya sekitar 6 cm, kecil ya. Dan 
itu sepertinya beberapa Madrasah pasti 
punya, saya belum menemukan sampai 
sekarang madrasah mana saja yang dapet. 
Saya yakin karena kita dapet tuh dari 
madrasah. 2005 kita kemudian mendirikan 
masa saya harus memanfaatkan teleskop 
sendiri, anak-anak lihat dan mau untuk 
diajari mari belajar. perlahan anak kok 
banyak yang ikut, lalu dibentuk kelompok 
belajar  astronomi namanya club astronomi 
santri assalam setelah disingkat CASA, 
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club ini harus bisa diresmikan dilaunching 
ada semacam pembukaan. Saya buat foto-
foto, tulisan-tulisan kemudian ditayangkan  
di website untuk dilaunching, yang 
melaunching saya cari tokoh di internet, 
internet saat itu masih sangat primitif, saya 
menemukan salah satu nama di internet 
itu Planetarium Jakarta sama di bandung 
wah jauh ini, hari berikutnya nemu Yogja 
wah deket ini namanya ga asing tapi saat 
itu saya masih belum tahu siapa itu Mutoha 
Arkanuddin saya cek fotonyaa saya cari 
nomornya. Setelah kita ngobrol di telfon 
loh kok kaya kenal aku dekati fotonya itu 
masih agak kabur kan foto jaman dulu, 
oh tenyata pak Mutoha itu kakak tingkat 
karena beliau juga dulu kuliahnya di IKIP 
ngambilnya juga fisika, hanya pak Mutoha 
itu angkatan tua saya angkatan muda. 

Saya minta tolong pak Mutoha untuk 
meresmikan club astronomi di solo tanggal 
16 April tahun 2005 itu sejarahnya. 
Sehingga kita sudah diresmikan 16 april 
tahun 2005. Jadi itulah pendidikan saya 
S1 fisika belajar astronominya otodidak 
sehingga kemudian karena otodidak itu 
kita bisa bebas  mencari referensi ke mana 
saja dan pada akhirnya sekarang kita bisa 
nasional banyak tokoh-tokoh astronomi 
baik nasional maupun internasional 
termasuk di dalamnya adalah tokoh ilmu 
falak. itu sudah enggak sesusah dulu 
lagi sekarang sangat mudah menemukan 
mereka karena teknologi sudah sangat 
banyak variasi media sosial itu ya Ini saya 
sekolahnya tuh di Madrasah Ibtidaiyah 
madrasah Apa itu Aliyah Jogja sampai ke 
IKIP jogja S1 nya, doakanlah nanti bisa 
meniru Dr Arwin bisa kuliah sampai S3.

Observatorium assalam sudah 
sangat terkenal, kira-kira kendala 
yang dihadapi untuk pembelajaran 
ilmu falak di pesantren Assalam itu 
apa pak?

Kendalanya itu yang utama yaitu itu 
ya pengajarnya anak-anak itu, Kalau  
tempat mungkin masih bisa menampung 
ratusan alat juga bisa diadakan tapi yang 
namanya pengajar,HRD, SDM itu yang 
susah ya, saya berusaha mengkader 
tapi itu gagal pernah saya mengkader 

mas Adnan tapi akhirnya lepas karena 
dia menjadi dosen di UII, Herman juga 
lepas karena dia kemarin jadi pegawai di 
Telkom Jakarta untuk mengkader orang 
ini kan butuh waktu nah ternyata ketika 
sudah saatnya harus ikut mengelola lepas 
lagi meskipun ada ITB yang melahirkan 
lulusan astronomi sekarang juga ada UIN 
Semarang yang melahirkan lulusan ilmu 
falak tapi kenyataannya saya mengalami 
yang namanya krisis generasi. Tentang 
materi nggak masalah karena walaupun 
mungkin buku-buku astronomi  itu awalnya 
sulit sekarang Insya Allah dengan akhirnya 
banyak apa namanya itu konsentrasi ilmu 
Falak itu banyak buku-buku itu baik skripsi 
tesis disertasi yang membahas ilmu falak. 
belum lagi materi yang tersebar di dunia 
maya nggak masalah persoalannya Siapa 
yang menyampaikan materi itu kepada 
anak-anak kepada santri itu yang menjadi 
persoalan regenarasi ini persoalan yang 
sangat urgent untuk segera dicarikan 
solusinya. Persoalan regenerasi tenaga 
pengajar tenaga riset apa lagi yang 
mau mendampingi anak itu khususnya 
mengamati langit itu dalam waktu istirahat 
kan jam malam di situ kendalanya.

Kalau boleh tahu bagaimana metode 
atau sistem pembelajaran ilmu falak 
di pesantren Assalam?

Karena Ilmu Falak itu limited yang 
terbatas materinya itu hanya terbuka di 
4 hal kiblat lalu waktu salat, hilal dengan 
gerhana ya, awalnya dulu anak-anak sih 
biasanya kumpul lalu kita Setelkan film 
awal-awal itu karena untuk membangkitkan 
semangat dan kita belum punya materi ya 
kemudian lama-lama setelah melihat film 
mereka melihat langit dengan teleskop 
semakin bertambahnya alat mereka 
kemudian praktikum mengamati benda 
langit kemudian bertambah lagi alat-alat 
peraga mereka kemudian memperhatikan 
peraga itu seiring dengan itu materi 
kemudian berusaha saya susun ya  saya 
namakan itu semacam modul modul 
pembelajaran ilmu Falak intinya ya dari 
pengalaman kita mengajarkan kepada 
anak 4 poin itu kiblat waktu salat awal 
bulan atau kalender hijriah dan gerhana 
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saya buatkan modulnya ada bukunya ya, 
lalu buku itu kemudian kita perbanyak dan 
anak bisa megang itu sebagai pedoman. 

Nah sekarang akhirnya pembelajaran 
ilmu Falak yang dulu hanya di kasihkan 
kepada anak yang masuk club astronomi 
sekarang sudah diadopsi oleh unit 

sekolah jadi di Madrasah Aliyah, kalau 
Tsanawiyahnya mungkin belum SMA 
dan SMK di Assalam belum. Jadi untuk 
Madrasah Aliyah di Asalam itu ada kelas 
astronomi itu sudah berjalan 3 tahun ini.

Bersambung pada edisi selanjutnya
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Potensi Astrowisata di Takengon, Aceh Tengah

Oleh: Dini Rahmadani

(Gambar: Perbandingan Langit Malam pada Skala Bortle. Sumber: https://langitgelap.
apadilangit.com/skala-bortle/)

Takengon merupakan sebuah kota yang berada di tengah-tengah provinsi Aceh, yang 
berada di kabupaten Aceh Tengah dimana pertumbuhan pembangunan masih belum 
besar. Keberadaan Pusat perbelanjaan besar terpusat masih dalam tingkat supermarket 
besar saja. Posisi geografis yang berada di tengah pegunungan dan dataran tinggi 
mungkin menjadi salah satu penyebab Takengon menjadi tantangan tersendiri bagi 
pendatang dan pemilik modal untuk berinvestasi ke pembangunan besar dimana jalanan 
yang masih menaiki dan menuruni bukit dengan jurang di kanan dan kiri serta bahan 
bangunan yang tentunya harus dikirim dari luar untuk masuk ke dalam menyebabkan 
perkembangan di daerah tersebut lebih lama daripada di daerah Aceh lainnya.

Keberadaan Tempat wisata memang menunjang turis, namun hanya pada durasi 
waktu yang singkat. Sehingga tempat wisata lebih banyak berkutat pada wisatawan 
lokal yang mayoritas hanya berkunjung saja. Selain itu, sebagian besar lahan digunakan 

Sajian Akhir
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sebagai area perkebunan, terutama kopi, jeruk dan sayuran sehingga lebih kepada 
lahan produktif yang dimiliki oleh keluarga-keluarga lama.

Keadaan ini sendiri merupakan sebuah ekosistem yang sangat menunjang untuk 
perkembangan astronomi, dengan keadaan perumahan yang mayoritas dimiliki 
penduduk terpusat di satu tempat sehingga pencahayaan lebih kepada daerah mukim 
mereka dan hamburan cahaya ke langit masih rendah dan menunjukkan polusi cahaya 
yang sangat rendah. Cuaca pegunungan  memang kadang berawan, tetapi lebih banyak 
dalam keadaan langit bersih penuh bintang. Mungkin seperti keadaan di Lembang, 
Bandung pada beberapa tahun silam yang masih sangat mendukung pengamatan 
astronomi dengan baik.

Beberapa warga juga masih sering menyaksikan keterlihatan hujan meteor dengan 
baik dari tempat tinggal mereka yang berada di sekitar pinggiran danau besarnya. 
Sejarah dan budaya yang berkaitan tentang astronomi juga masih banyak yang tertidur 
untuk dikaji lebih dalam dari kebudayaan suku yang diperkirakan telah ada lebih dari 
2000 tahun sebelum Masehi menaungi Dataran Tinggi Gayo.

(Gambar: Polusi Cahaya di sekitar kota Takengon. Sumber: lightpollutionmap.info)

Dari pantauan situs www.lightpollutionmap.info, kota Takengon masih masuk ke 
dalam zona hijau di pusat kota dan zona biru di sekitarnya, yang artinya tingkat polusi 
cahaya di kota Takengon dan sekitarnya masih sangat rendah dan langit di daerahnya 
masih sangat baik untuk pengamatan fenomena astronomi.
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(Gambar: Polusi Cahaya di Pusat kota Takengon. Sumber: lightpollutionmap.info)

Pada pembacaan kecerahan langit malam, ditunjukkan pada nilai pembacaan Sky 
Quality Meter pada magnitudo sebesar 21.53 mag/arc sec2 (MPASS), dan tergolong 
kelas 4 pada skala Bortle untuk di tengah kota, indeks kecerahan dan cahaya artifisial 
juga menunjukkan nilai yang masih baik untuk cahaya langit malam.

(Gambar: Polusi Cahaya di titik tertinggi Takengon. Sumber: lightpollutionmap.info)

Bergeser ke lokasi tertinggi di daerah Takengon, kecerahan langit semakin baik 
karena berada sedikit lebih jauh dari kota yang menunjukkan nilai pembacaan SQM 
sebesar 21.79 MPASS, bahkan skala Bortle masuk ke dalam kelas 3 yang artinya langit 
malam lebih baik dan lebih banyak bintang terlihat.
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(Gambar: Polusi Cahaya di Kecamatan Bintang. Sumber: lightpollutionmap.info)

Bergeser ke sisi ujung danau yang Jauh dari pusat kota, di sekitar kecamatan bernama 
kecamatan Bintang, Kecerahan langit malam lebih tinggi dan Skala Bortle menujukkan 
telah masuk ke kelas 2 yang artinya merupakan tempat yang memiliki langit malam 
yang gelap (Dark Sky Site) yang lebih memberikan tampilan dan keterlihatan benda 
langit lebih banyak daripada di tempat lainnya.

Kota Takengon memberikan kesempatan kepada pecinta astronomi untuk dapat 
mengamati benda langit dan melakukan kajian astronomi untuk daerah Aceh dan 
sekitarnya dengan data-data seperti yang telah disajikan. Kedepannya mungkin 
diperlukan regulasi khusus yang dapat diterapkan untuk menjaga tetap terjaganya 
kualitas langit malam di Aceh tengah dibandingkan kota-kota besar di provinsi Aceh 
lainnya. 

(Gambar: Polusi Cahaya di Kota Besar pada Provinsi Aceh . 
Sumber: lightpollutionmap.info)
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Buku “al-Atsar al-Baqi-
yyah ‘an al-Qurun 
al-Khaliyyah” adalah 

diantara karya Al-Biruni yang 
bergenre sejarah yang senantia-
sa berpegang pada rasionalitas 
yang didahului dengan pengu-
jian, analisis, kritik, dan kom-
parasi. Secara umum, buku ini 
terhitung sebagai diantara karya 
pertama yang membahas ten-
tang penanggalan, sejarah, ma-
salah-masalah astronomi dan 
matematika. Buku ini ditulis 
sekitar tahun 1000 M ketika al-
Biruni berusia 27 tahun. Buku 
ini dianggap sumber terbaik se-
jarah Timur Tengah zaman ten-
gah. Al-Biruni menyelesaikan 
buku ini ketika berada di Gor-
gan yang dipersembahkan ke-
pada Raja Qabus. Buku ini dia 
persembahkan kepada sang raja 
yang menjadi pelindungnya dan 
memberi fasilitas yang nyaman 
di istana, sehingga dia bisa me-
neliti dan menulis buku ini.

Kitab “al-Atsār al-Bāqiyyah ‘an al-Qurūn al-Khāliyyah” 
Karya Abu Raihan Muhammad bin Ahmad al-Biruny (w. 440 H/1048 M)
Oleh: Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar

 Di bagian awal (mukadimah), Al-Biruni menjelaskan latar belakang penulisan buku ini, yaitu 
dalam rangka mendeskripsikan peninggalan-peninggalan dan adat istiadat bangsa-bangsa masa lalu, 
berita dan tradisi. Al-Biruni menjelaskan bagaimana sejatinya dalam menuntut ilmu yaitu semestinya 
seseorang membersihkan pikirannya dari semua faktor yang membawa kepada kelalaian, dan mesti 
terbebas dari taklid dan ambisi pribadi. Dalam konteks ini al-Biruni mendorong untuk mengoptimal-
isasikan akal (logika), dan menghindarkan hawa nafsu serta tidak condong kepada satu kelompok 
tertentu tatkala mengemukakan realita dan atau fenomena sejarah. Dalam konteks ini, seorang seja-
rawan menurut al-Biruni layaknya seorang kadi yang harus menjauhkan pemikirannya dari kecen-
drungan tertentu dan hawa nafsu ketika menangani sebuah kasus. 

Review Buku:
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 Dalam buku ini Al-Biruni menelaah 
metode pengukuran waktu dan mengonstruk-
si cara yang lebih akurat dengan memanfaatkan 
sinar Matahari, bayang-bayang, dan geometri. 
Dengan metode ini dia dapat menentukan pan-
jang siang dan malam, bulan kamariah, dan tahun 
Matahari universal. Dia juga memberikan catatan 
informatif tentang berbagai kalender yang pernah 
ada, lalu menyesuaikan berbagai tanggal dengan 
jangka waktu universal. Selanjutnya dia menera-
kan semua peristiwa sejarah yang terkenal untuk 
menunjukkan urutan terjadinya, sehingga buku 
ini menjadi buku sejarah lengkap pertama, yaitu 
sejarah sejak zaman Nabi Adam hingga kemun-
culan Islam sampai tahun 1000 M (Scheppler, 
2013: 106-109).

 Adapun fasal-fasal pembahasan dalam 
buku ini terdiri dari 12 fasal, yaitu: fasal pertama, 
tentang hari dan seluk-beluknya. Fasal kedua, 
tentang bulan dan tahun. Fasal ketiga, tentang 
penanggalan dan perbedaan bangsa-bangsa. Fasal 
keempat, tentang perbedaan bangsa-bangsa dan 
tentang raja Dzi al-Qarnain. Fasal kelima, tentang 
tata cara penanggalan sebagai digunakan di masa 
lalu. Fasal keenam, tentang praktik penanggalan 
antara satu dengan lainnya, penanggalan raja-ra-
ja dan ragam periodenya. Fasal ketujuh, tentang 
periodisasi bulan. Fasal kedelapan, tentang pen-
anggalan para mutanabbi’in dan pemuka-pemu-
ka yang menipu. Fasal kesembilan, tentang bu-
lan-bulan Persia, India, Khawarizm, Romawi, 
dan beberapa hari-hari besar. Fasal kesepuluh, 
tentang bulan-bulan Yahudi, Nasrani, Majusi, 
Sabean, dan hari-hari besar mereka. Fasal kese-
belas, tentang penanggalan Arab di era jahiliyah. 
Fasal kedua belas, tentang manzilah bulan, terbit 
dan terbenamnya.

Dalam buku ini juga Al-Biruni mengkaji 
tentang konsep hari, bulan, dan tahun di kalangan 
bangsa-bangsa silam. Demikian lagi pengkajian 
penanggalan dan interpolasi berbagai penang-
galan itu dan rekonstruksinya. Dalam konstruk-
sinya buku ini juga berisi tabel-tabel yang cuk-
up lengkap tentang nama-nama bulan di zaman 
Persia, ‘Ibry (Yahudi), Romawi, India, dan Turki. 
Juga dijelaskan tata cara menghitung berbagai 
penanggalan yang ada (Basya, 2010: 141). 

Dalam penyusunan buku ini, Al-Biruni 
menggunakan metodologi berbeda yang tam-
pak dari keseluruhan kuantitas buku yang men-
cakup tentang pengetahuan kemanusiaan, lalu 
ditandai dengan analisis, kritik, serta dengan uji 
akurasi dan validasi. Beberapa poin dalam “al-
Atsar al-Baqiyyah” dapat dikemukakan dian-
taranya adalah tentang esensi siang dan malam. 
Al-Biruni mendefinisikan siang dan malam (al-
yaum wa al-lail) dan semua unitnya di kalangan 
Arab sebagai periode kembalinya Matahari da-
lam tiap kali peredarannya hingga kembali kepa-
da permulaannya, ysng mana orang-orang keti-
ka itu menetapkan awal siang-malam pada titik 
terbenam pada lingkaran ufuk hingga terbenam 
kembali keesokan harinya. Maka siang-malam 
di kalangan mereka adalah dari sejak terbenam 
Matahari di ufuk hingga terbenam matahari esok 
harinya. Selanjutnya mereka menetapkan bah-
wa bulan-bulan itu berdasarkan perjalanan Bu-
lan. Sedangkan awal-awal bulannya ditetapkan 
berdasarkan rukyatul hilal, bukan dengan hisab. 
Hilal sendiri terlihat ketika terbenam Matahari, 
sehingga malam adalah sebelum siang.

Sementara itu di kalangan Romawi, Per-
sia, dan bangsa-bangsa yang sepakat dengan 
mereka, menetapkan bahwa malam dan siang 
adalah dari sejak terbit Matahari di ufuk Timur 
hingga terbit Matahari keesokan hari berikutnya, 
sebab bulan-bulan di kalangan mereka ditetap-
kan berdasarkan hisab yang tidak terkait dengan 
keadaan Bulan dan atau planet-planet. Adapun 
permulaannya dimulai dari siang hari, sehingga 
siang itu terjadi sebelum malam. Mereka berar-
gumen bahwa terang (siang) itu ada, sedangkan 
kegelapan itu tidak ada (Basya, 2010: 143-144). 

 Selanjutnya dalam buku ini juga Al-
Biruni menunjukkan kejuhudannya dalam 
metode eksperimen. Al-Biruni berperan dalam 
memunculkan terminologi ilmiah, yang dia gu-
nakan dalam karya-karyanya dan menjelaskan 
istilah-istilah itu.  Al-Biruni juga mengkritisi tra-
disi taklid dan orang-orang yang taklid. Dia men-
gajak untuk tidak fanatik dan menjauhi segenap 
tindakan fanatisme buta. Menurutnya, fanatik itu 
membutakan mata dan pendengaran, membuat 
tuli telinga dan pendengaran, dan mengajak ke-
pada sesuatu yang tidak semestinya secara logika 
(Basya, 2010: 145). 
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 Pernyataan Al-Biruni ini mengisyaratkan 
sekaligus meniscayakan adanya instrumen-in-
strumen ilmiah guna menghasilkan pengetahuan 
dengan mata, telinga atau akal. Hal ini diantara-
nya diisyaratkan dalam QS. An-Nahl ayat 78 dan 
QS. Al-Hajj ayat 46. Al-Biruni berpendapat bah-
wa fanatisme akan memutuskan ketersambungan 
sarana pengetahuan secara langsung. Dalam kon-
teks ini Al-Biruni dan ilmuwan-ilmuwan Muslim 
lainnya di peradaban Islam sejatinya telah men-
gonstruksi standar penelitian ilmiah. 

 Di sisi lain, Al-Biruni juga menolak prak-
tik khurafat yang tidak sesuai dengan ruh semes-
ta dan hakikat realita. Al-Biruni memberi misal 
tentang pengaruh alami terhadap kekuatan sinar 
Matahari yang dapat digunakan secara reflek, dan 
digunakan untuk persembahan pembakaran pada 
suatu hari tertentu di negeri Yunani. 

 Sementara itu terkait pengamatan, eks-
perimen, dan pengujian, juga ditemukan secara 
jelas dalam karya-karya Al-Biruni. Dalam “al-
Atsar al-Baqiyyah” terdapat penjelasan sebuah 
instrumen yang digunakan untuk keseimbangan 
aliran air (tawazun as-sawa’il) yaitu yang dina-
makan pemompa air (sariqah al-ma’) dan hari ini 
disebut dengan tabung air (awany mustathrafah). 
Al-Biruni juga menjelaskan sistem yang mem-
buat air dapat dialirkan naik atau turun pada alat 
tersebut, lalu tata cara mengalirkan air ke istana 
atau tempat-tempat tinggi, lalu tata cara membuat 
air mancur, dan lain-lain. 

 Pada tema yang lain. Al-Biruni juga men-
guji berbagai pandangan tentang tahun kabisat. 
Dia mengemukakan metode tiap-tiap bangsa 
dalam menerapkan sistem kabisat dengan eks-
perimen dan observasi yang dia lakukan sendiri 
untuk mengetahui perubahan posisi Matahari se-
tiap tahunnya. Menurut Al-Biruni, tahun (Arab: 
as-sanah) adalah periode kembalinya Matahari 
di orbit zodiak apabila bergerak hingga titik awal 
geraknya yang melewati empat musim: semi, gu-
gur, panas, dingin. Pada perode ini Bulan beredar 
sebanyak 12 kali dan kurang setengah hari, yang 
dijadikan sebagai istilah tahun bulan (sanah qa-
mary). Lalu pecahan itu (sekitar 11 hari) dibuang 
sehingga zodiak-zodiak itu persis terbagi kepa-
da 12 bagian yang sama. Berikutnya di kalangan 
masyarakat muncul dua praktik penanggalan yai-

tu tahun bulan dan tahun Matahari. 

  Dalam perkembangannya, buku ini per-
nah diteliti (edit) oleh seorang orientalis Jerman 
bernama Edward Schau dan diterbitkan di Leib-
zig tahun 1878 M. Selanjutnya diterjemah ke 
bahasa Inggris dan diterbitkan di London tahun 
1879 M (Thuqan, 2008: 163). Setelah itu buku 
ini dicetak lagi dengan versi baru di London ta-
hun 1910 M. Selanjutnya teks “al-Atsar al-Baqi-
yyah” juga diteliti (tahkik) oleh orientalis Rusia 
bernama Karamazop, lalu teks Arabnya dicetak 
ulang lagi dan diberi komentar oleh Schau di 
Leibzig tahun 1923 M (al-‘Aqiqi, 2006: 388). 

Menurut Durrant, buku ini adalah catatan 
ilmiah dengan kajian mendalam dan fair, yang 
jauh dari kebencian terhadap agama. Dalam 
buku ini tertera tinjauan sejarah mendalam dan 
filosofis, karena buku ini ditulis secara universal, 
menggambarkan sejarah dan peradaban manusia 
dengan keranngka metodologis.

Di era modern, secara konten dan histo-
ris buku ini juga telah dikaji oleh Ahmad Fuad 
Basya, yang dimuat dalam karyanya yang berjud-
ul “Aafq al-Mu’ashirah fi Turatsina al-‘Ilmy”, 
terbit tahun 1431 H/2010 M. Seperti dikemuka-
kan Ahmad Fad Basya, dalam “al-Atsar al-Baqi-
yyah” diantaranya terdapat satu fasal pemba-
hasan tentang proyeksi bola (tasthih al-kurrah), 
yang boleh jadi adalah kajian pertama tentangn-
ya, setidaknya sebelum Al-Biruni belum ditemu-
kan orang yang menulis masalah ini. Al-Biruni 
meletakkan dasar-dasar proyeksi atas bola yang 
tidak ada keraguan lagi bahwa ini merupakan ke-
majuan ilmiah bidang geografi dan proyeksi geo-
metri waktu itu (Scheppler, 2013: 106-109).[]
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Pada peradaban terdahulu, 
banyak sekali masyarakat 
yang bergantung kepada 

peredaran benda-benda langit dan 
menjadi sebuah kebutuhan untuk 
kepentingan mereka. Di wilayah 
Polinesia misalnya, terdapat ahli 
astronomi tradisional yang berasal 
dari masyarakat di kepulauan ini, 
terbagi ke dalam dua jenis: Sang 
pengamat langit yang bertugas 
mengawasi langit untuk melihat 
pertanda, menyelaraskan kalender, 
mengatur ritual kepercayaan dan 
festival, dan satunya lagi adalah 
Sang penunjuk jalan yang bertugas 
sebagai ahli navigasi di laut yang 
menjalankan tugasnya dengan 
memanfaatkan berbagai pertanda 
termasuk benda-benda langit.

Sang Penunjuk Jalan; Masyarakat 
Polinesia

Masyarakat Polinesia awal adalah 
seorang pelaut dan navigator yang 
sangat terampil yang berlayar ribuan 
mil di atas lautan terbuka antara 
Kepulauan Society, Kepulauan 
Marquesas, Pulau Paskah di timur, 
Kepulauan Hawaii di utara, dan 
Selandia Baru di barat daya.

Orang-orang Polinesia biasa 
memanfaatkan beberapa rasi 
bintang yang membantu mereka 
menavigasi melalui Samudra Pasifik. 
Bukan hanya itu saja, navigasi juga 
dicapai dengan memiliki kepercayaan 
terhadap mitos-mitos, pengetahuan 
menyeluruh tentang bintang-
bintang, titik terbit dan terbenamnya 
di sepanjang cakrawala dan lintasan 
meridiannya sebagai fungsi garis 
lintang. Tentu saja, ada indikator lain 
di alam yang membantu memandu 
mereka: angin, ombak, gelombang 
laut, formasi awan, serta burung 
dan ikan.

Menurut Dennis Kawaharada dari Perkumpulan 
Pelayaran Polinesia, matahari merupakan 
panduan utamanya. Titik tempat matahari terbit 
dan terbenam mengindikasikan titik jurusan 
selama siang hari. Pada malam hari, navigator 
mengarahkan kano berdasarkan titik terbit dan 
terbenamnya bintang-bintang.

Bahkan jika tidak ada bintang yang terbit atau 
terbenam pada arah tertentu yang dituju kano, 
bintang-bintang lain di langit dapat digunakan 
sebagai panduan. Selain bintang, para navigator 
juga menggunakan bulan dan lima planet yang 
kelihatan sebagai alat bantu tambahan untuk 
tetap berada pada arah yang benar.

Polinesia juga mengambil pengukuran 
ketinggian bintang untuk menentukan garis 
lintang mereka. Garis lintang pulau tertentu juga 
telah dikenal, selain itu teknik "berlayar ke bawah 
lintang" juga telah digunakan.

Sang Pengawas Langit; Dari Suku Maori
Di Selandia Baru, terdapat suku Maori, 

penduduk asli asal Polinesia yang tinggal di 
sana. Suku ini berasal dari pendatang Polinesia 
timur yang tiba di Selandia Baru dalam beberapa 
gelombang migrasi menggunakan waka (kano) di 
antara tahun 1320 dan 1350.

Sky Culture: Oseania
Oleh: Dimas Praslisetyo

Gambar: Navigator Hawaii berlayar dengan multi-kano, 
sekitar tahun 1781.

(Sumber c.u-tokyo.ac.jp)

Sajian Akhir
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Suku Maori mengenal suatu 
kedudukan dalam tingkatan sosial 
mereka yang diberi nama tohunga 
kokorangi. Tugas dari tohunga 
kokorangi adalah mengamati langit, 
termasuk pengukuran posisi benda-
benda langit dan memprediksi 
pengaruhnya terhadap kehidupan 
masyarakat.

Praktik kebudayaan yang 
dilakukan oleh suku Maori adalah 
pengamatan okultasi bulan (ketika 
bulan lewat secara langsung di 
depan sesuatu yang mereka anggap 
bintang) yang merupakan salah 
satu pembacaan pertanda terkait 
pasukkan yang akan berperang.

Sang Penentu Waktu Musim; Matariki (Pleiades)
Dalam bahasa Maori, Matariki merupakan nama gugus bintang Pleiades sekaligus 

nama musim waktu terbit pertamanya pada akhir Mei atau awal Juni. Matariki menjadi 
penanda awal tahun baru. Gugus bintang ini cukup penting untuk navigasi dan penentuan 
waktu musim. Waktu terbit pertama dari Pleiades dan Rigel (dikenal dengan nama 
Puanga di utara Māori dan Puaka di selatan Māori) terjadi sesaat sebelum matahari 
terbit pada akhir Mei atau awal Juni.

Di zaman dahulu, Matariki merupakan masa untuk merayakan dan mempersiapkan 
tanah untuk tahun yang akan datang. Persembahan hasil bumi dipersiapkan kepada 
para dewa, termasuk kepada dewa makanan budidaya Rongo. Masa-masa ini juga 
merupakan waktu yang baik untuk mengajarkan pengetahuan mengenai tanah dan 
hutan pada generasi muda. Selain itu, burung dan ikan tertentu sangat mudah diburu 
pada masa ini.

Nama Matariki digunakan juga untuk satu bintang yang berpusat dalam gugus bintang 
ini, sedangkan bintang lain di sekitarnya diberi nama Tupu-ā-nuku, Tupu-ā-rangi, Waitī, 
Waitā, Waipunā-ā-rangi dan Ururangi.

Gambar: Kesan orang Eropa pertama terhadap orang 
Māori yang tergambarkan dalam diari perjalanan Abel 

Tasman (1642); berlatar Teluk Emas.
(Sumber abeltasman.org.nz)

Gambar: Gugus bintang Matariki dengan penamaan dari suku Māori yang dikenal. Rasi bintang 
ini juga dikenal sebagai Pleiades.

(Sumber Icomos NZ)
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