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Ketika Astronomi Menjadi Ketika Astronomi Menjadi 
Bagian Dari Persoalan IklimBagian Dari Persoalan Iklim

Sejak awal revolusi industri hingga 
saat ini, Bumi kita telah mengalami 
peningkatan temperatur rata-rata 
sebesar 1ºC. Jika tidak ada langkah 

radikal dalam mencegah kenaikan suhu 
permukaan Bumi, maka di tahun 2100 
suhu akan meningkat 3,5ºC. Melalui 
kesepakatan Paris 2015, usaha serius dunia 
untuk mempertahankan keberlangsungan 
hidup di Bumi ditenggarai dengan menjaga 
ambang batas suhu Bumi di bawah 2ºC 
dan menekannya hingga 1,5ºC. 

Peningkatan temperatur menjadi 
kekhawatiran sekaligus perhatian karena 
dapat menyebabkan perubahan iklim 
yang kemudian berdampak pada banyak 
hal seperti perubahan curah hujan 
dan penguapan. Perubahan tersebut 
mampu memicu bencana dalam skala 
besar. Permasalahan ini bersumber dari 

konsentrasi berlebih gas-gas rumah 
kaca seperti Karbon dioksida dan Metana 
sehingga membuat lebih banyak panas 
Matahari yang terperangkap. 

Kita sebagai manusia adalah kontributor 
dalam huru-hara persoalan iklim ini.  
Hampir seluruh kegiatan manusia 
berkontribusi pada kenaikan emisi gas 
rumah kaca. Semuanya berasal dari 
pembakaran fosil yang dibutuhkan sebagai 
sumber energi. Contohnya penggunaan 
listrik yang bersumber dari pembakaran 
fosil di pembangkit listrik. 

Institut Astronomi Memberi Kontribusi 
pada Perubahan Iklim

Kita membutuhkan perubahan sistemik 
untuk mereduksi emisi gas rumah kaca. 
Namun yang tak boleh luput juga adalah 
tanggung jawab individu dan komunitas. 

Oleh : Ajraini Nazli

Sumber Gambar: NASA/ADS

SAJIAN UTAMA
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Termasuk juga pertanggungjawaban dari 
astronom yang mengandalkan bahan 
bakar fosil untuk kepentingan penelitian. 
Komputasi, pengoperasian teleskop, 
hingga perjalanan adalah kontributor 
emisi karbon di lingkungan astronomi. 

Astronomi sekarang berada di era 
dengan proyek-proyek besar skala 
internasional serta fasilitas observatorium 
landas Bumi yang sangat canggih. Namun, 
hal itu memberi sumbangsih jejak karbon 
(carbon footprint) yang semakin besar. 

Penelitian yang dilakukan di Max 
Planck Institute for Astronomy (MPIA) 
menunjukkan sebesar 18,1 tCO2e emisi 
karbon yang dihasilkan oleh setiap 
peneliti di MPIA pada tahun 2018. Nilai ini 
60% lebih tinggi dibandingkan rata-rata 
emisi karbon penduduk Jerman di tahun 
yang sama. Perjalanan udara menjadi 
sumber terbesar yang berkontribusi pada 
emisi karbon tersebut. Penggunaan listrik 
menjadi sumber terbesar kedua melalui 
pemakaian fasilitas superkomputer yang 
diperlukan untuk simulasi (Tabel 1). 

Besarnya emisi karbon dari perjalanan 
untuk keperluan konferensi didukung 
juga dari hasil penelitian yang dilakukan 
Burtscher dkk.  Dari pertemuan tahunan 
European Astronomical Society (EAS) 
di Lyon, Prancis pada tahun 2019, total 
emisi karbon dari penerbangan diestimasi 
mencapai 1.855 tCO2e untuk seluruh 
peserta yang hadir. Rata-rata emisi 
karbon per kapita dari perjalanan  EAS 
2019 sebanding dengan rata-rata emisi 
karbon per kapita tahunan negara India. 

Jumlah emisi karbon yang begitu besar 
dapat ditindaklanjuti dengan mengubah 
atau memodifikasi cara kerja dalam 
lingkungan astronomi. Jika pertemuan 
ilmiah seperti konferensi dapat dilakukan 
secara virtual, perjalanan tidak lagi 
diperlukan. Maka, jumlah emisi karbon 
akan menurun signifikan seperti yang 
terjadi pada pertemuan EAS 2020. Jejak 
karbon menurun 3000 kali lipat saat 
pertemuan tahunan EAS 2020 karena 
dilaksanakan secara virtual. 

Selain kontribusi dari perjalanan, 
penggunaan superkomputer juga 
menjadi perhatian. Dalam salah satu 
studi disebutkan bahwa tiap astronom di 
Australia memproduksi 37 ton CO2 per 
tahunnya, 60% berasal dari penggunaan 
superkomputer. Memindahkan fasilitas 
superkomputer ke lokasi bertemperatur 
rendah dan memiliki ketersediaan 
sumber energi yang dapat diperbaharui 
(renewable resource) dapat menjadi salah 
satu cara untuk menangani emisi karbon 
dari superkomputer . Salah satu lokasi 
yang baik adalah Islandia. Ditunjukkan 
dengan jumlah emisi karbon rata-rata 
hanya 0,028 kg CO2e dari hasil produksi 
listrik di bulan Agustus 2020. 

Apa Dampak Perubahan Iklim bagi 
Astronomi? 

Institusi astronomi merupakan bagian 
yang memberikan kontribusi pada 
perubahan iklim. Kebutuhan dalam 
penelitian mendorong produksi emisi 
karbon yang berlebih seperti yang sudah 

Tabel 1 : Sumber Emisi Karbon MPIA tahun 2018 
Sumber Gambar: Jahnke, et al. (2020)
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dipaparkan di atas. Dampak buruk dari 
produksi emisi tersebut juga langsung 
mempengaruhi pekerjaan astronom 
sebagai peneliti. Perubahan curah hujan, 
peningkatan temperatur, serta peningkatan 
turbulensi adalah efek langsung dari 
produksi emisi karbon. 

Studi memberikan bukti bahwa 
peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer 
akan meningkatkan kelembapan. Hal ini 
tentunya akan mempengaruhi kualitas 
pengamatan astronomi yang sangat 
sensitif terhadap kelembapan.  

Seperti di Observatorium Paranal 
yang terletak di Chili. Observatorium ini 
menunjukkan peningkatan temperatur 
sebesar 1,5ºC sejak tahun 1980. Bukti 
tersebut menjadi pembenaran ilmiah 
adanya perubahan iklim. Lebih lanjut, 
jika peningkatan temperatur terus terjadi, 
cooling system di teleskop  tidak dapat 
bekerja dengan baik. Cooling system 
dipasang untuk meminimalisir perbedaan 
temperatur di luar dan dalam kubah 
teleskop. Perbedaan temperatur yang 

sangat besar akan menyebabkan efek 
dome seeing sehingga citra tampak blur. 
Salah satunya bagaimana cooling system 
di Very Large Telescope (VLT) yang 
dioperasikan ESO mengalami peningkatan 
temperatur dari tahun ke tahun (Gambar 
1). Ketika temperatur di luar kubah lebih 
besar dari 16ºC, cooling system di VLT 
tidak dapat berfungsi dengan baik. 

Bukti nyata dari penurunan kualitas citra 
pengamatan terungkap dengan melihat 
efek seeing yang semakin besar dalam 
beberapa tahun belakangan di VLT. Salah 
satu hipotesisnya disebabkan peningkatan 
turbulensi akibat dari perubahan iklim.  

Ketika turbulensi atomsfer meningkat, 
fenomena wind-driven halo juga dapat 
terjadi (Gambar 2). Fenomena ini terjadi 
ketika kondisi turbulensi atmosfer berubah 
dengan sangat cepat daripada yang dapat 
dikoreksi oleh sistem kontrol teleskop. 
Efek ini dapat mengganggu penelitian 
eksoplanet. 

Ketidak seimbangan alam yang 
disebabkan oleh perubahan iklim menjadi 

Gambar 1:   Peningkatan temperatur di  Observatorium Palanar
Sumber Gambar: Cantalloube, et al. (2020) 
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sangat nyata ketika kita melihat 
bagaimana perubahannya dalam 
beberapa dekade. Meskipun saat ini 
terjadi akselerasi peningkatan teknologi 
astonomi yang dapat membantu 
penelitian, permasalahan lingkungan juga 
ikut muncul dan menyebabkan masalah 
baru yang lebih serius.  

Maka institusi-institusi astronomi 
ataupun astronom secara individu 
perlu terlebih dahulu mengetahui 
sumber kegiatan yang menyumbang 
emisi karbon. Selanjutnya bagaimana 
institusi astronomi bersama-sama dapat 
mendefinisikan dan merevisi skema 
penelitian astronomi sebagai wujud 
tanggung jawab untuk mengurangi emisi 
karbon tersebut.

Untuk menjaga keberlangsungan ilmu 
pengetahuan termasuk astronomi dan 
juga manusia itu sendiri, kita sebagai 
kontributor permasalahan ini harus 
bersama-sama menyelesaikannya.

Sebagaimana saintis Leo Burtscher 
katakan “kita adalah bagian dari 
masalah, bukan bagian dari solusi (atas 
permasalahan iklim)”. 

Gambar 2: Wind-Driven Halo yang diamati di VLT
Sumber Gambar: Cantalloube, et al. (2020) 
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Petunjuk Pembentukan 
Tata Surya Dari 

Bintang Asing

S
ebuah studi internasional yang 
dipimpin oleh para astronom 
Universitas Monash yang berfokus 
pada bintang terkenal di Orion dapat 

membantu menjelaskan bagaimana tata 
surya terbentuk. Pada tahun 1936, sebuah 
bintang redup di Orion, FU Ori, menjadi 
semakin terang hingga 250 kali lebih 
terang, yang dikenal sebagai peristiwa FU 
Orionis.

Beberapa bintang yang sangat muda 
menunjukkan perubahan luminositas 
yang sangat cepat seiring waktu disebut 
objek FU Orionis, bintang muda mirip 
Matahari yang mungkin untuk sementara 
menghasilkan materi dengan kecepatan 
tinggi dari piringan gas dan debu di 
sekitarnya; mereka mungkin memakan 
planet, atau benda langit di dekatnya.

Selama lebih dari satu tahun hingga satu 

Gambar: Pemanasan kilat di sekitar bintang kedua
setelah menabrak cakram.(Sumber: www.phys.org)

Oleh : Hariyadi Putraga

SAJIAN UTAMA
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dekade, mereka menjadi cerah hingga 
seratus kali lipat, kemudian tetap cerah 
selama satu abad atau lebih sebelum 
memudar lagi (Hartmann dan Kenyon, 
1996). Sebuah protobintang dapat 
melewati urutan ini berkali-kali sebelum 
piringan akresi dan awan di sekitarnya 
tersebar. Radiasi dari bintang ke piringan 
selama tahap aktivitas yang intens 
ini sebagian bertanggung jawab atas 
penipisan volatil di bagian dalam sistem 
tata surya mereka, tetapi kepentingan 
relatif dari proses pemanasan ini 
dibandingkan dengan proses pemanasan 
lainnya belum dapat dievaluasi, juga 
tidak diketahui apakah Matahari kita 
mengalami perilaku dramatis seperti itu.

Tampilan temperatur di samping 
menunjukkan bintang yang melintas 
dengan jarak periastron 20 AU. Bagian 
Kanan bawah menunjukkan tingkat 
pertambahan kedua bintang. 

Pemanasan bahan tata surya bagian 
dalam di tengah piringan akan dihasilkan 
dari efek kompresi. Efek termal 
dapat dihitung untuk material dalam 
piringan yang tersapu ke wilayah yang 
semakin padat selama migrasi menuju 
kestabilan Matahari selama tahap awal 
pengembangan piringan. Pemanasan 
utama terjadi di bidang tengah, karena 
di sanalah sebagian besar massa 
terkonsentrasi. Permukaan piringan 
jauh lebih dingin. Pemodelan yang lebih 
baru mencakup studi rinci oleh Nelson 
et al. (1998 , 2000), yang memberikan 
gambaran keseluruhan yang sangat 
mirip. Tentu saja, jika materi tersapu 
ke Matahari, kita harus bertanya berapa 
banyak gas dan debu yang akan tertahan 
dari bagian piringan ini. Proses ini tentu 
akan sangat awal. Jangka waktu untuk 
pendinginan berikutnya pada 1  AU 
akan sangat singkat (100.000 tahun). 
Sebagian besar debu mengendap di 
bidang tengah dan bertambah untuk 
membentuk planetesimal dalam rentang 
waktu yang sebagian besar bahan padat 
tidak dapat dipanaskan secara eksternal 
dengan kuat setelah 100.000 tahun.

Gambar: ilustrasi tahap bintang menabrak benda gelap
dan memanaskan benda tersebut. (Sumber: www.phys.org)

1

2

3

4



7 MAJALAH OBSERVATORIA /  EDISI  JAN 2022

MENGHITUNG 
LAJU RAMBAT 
CAHAYA DARI 

PERISTIWA 
GERHANA 

Ole Christensen Rømer bukanlah 
orang pertama yang mencoba 
mengukur kelajuan gerak cahaya. 
Ada Galileo Galilei (1564 – 1642) 

yang juga telah berupaya menentukannya 
melalui eksperimen menggunakan lentera 
yang dapat dibuka-tutup, yang terletak 
di jarak pisah tertentu dari pengamat. 
Meski Galileo tidak mampu mengesani 
adanya perbedaan waktu tiba cahaya 
yang dikesani matanya dari dua lentera 
di jarak yang berbeda, Galileo tiba pada 
kesimpulan bahwa cahaya bergerak 

dengan kelajuan yang sangat cepat. Rømer 
boleh disebut sebagai orang pertama yang 
berhasil memperoleh taksiran kuantitatif 
kelajuan cahaya, meskipun sesungguhnya 
perolehan nilai kelajuan cahaya bukanlah 
tujuan awal pengamatan astronomi yang 
dilakukannya. 

Pada masa itu, belum tersedia jam 
yang akurat. Karenanya, bila seseorang 
dapat mengamati fenomena langit yang 
diprediksi akan terjadi pada waktu tertentu, 
momentum tersebut dapat dimanfaatkan 
sebagai penunjuk waktu saat itu, meskipun 

Dr. Judhistira Aria Utama, M.Si.*¹, Dr. Mohammad Arifin, M.Si.¹, Drs. 
Dedi Sasmita, M.Si.¹, Dr. Dadi Rusdiana, M.Si.¹,

dan Cahyo Puji Asmoro, S.Pd.²
¹Dosen dan Peneliti di Departemen Pendidikan Fisika, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

²²Pranata Laboratorium Pendidikan di Departemen Pendidikan Fisika, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

*j.aria.utama@upi.edu 

Hampir dua abad sebelum James Clerk Maxwell (1831 – 1879) 
memprediksikan keberadaan gelombang elektromagnetik 

yang kebenarannya dibuktikan oleh Heinrich Rudolf Hertz 
(1857 – 1894), seorang astronom berkebangsaan Denmark, Ole 

Christensen Rømer (1644 – 1710) telah berhasil menghitung 
besarnya kelajuan cahaya memanfaatkan peristiwa alam: 
gerhana. Hasil yang diperoleh Rømer menunjukkan bahwa 

cahaya, sebagai salah satu bentuk gelombang elektromagnetik, 
bergerak dengan kelajuan yang berhingga.  

"

KATA PAKAR

"



8MAJALAH OBSERVATORIA /  EDISI  JAN 2022 

o r a n g 
t e r s e b u t 

tidak memiliki 
jam. Semakin 

banyak benda langit 
yang berhasil disusun 
efemerisnya (prediksi posisi 
benda langit untuk suatu 
waktu tertentu), akan 
semakin membantu para 
pelaut untuk memperoleh 
informasi waktu saat itu. 
Artinya, fenomena langit 
yang terjadi dapat berperan 
sebagai alat penunjuk waktu 
yang akurat, terutama 
bagi keperluan navigasi di 
lautan. Perbedaan beberapa 
mil-laut di perairan yang 
luas akibat pembacaan 
waktu yang tidak akurat, 
dapat berakibat fatal bagi 
keselamatan pelayaran! 

Giovanni Domenico 
Cassini (1625 – 1712), 
seorang astronom kelahiran 
Italia, adalah salah satu 
yang termotivasi untuk 
mengatasi tantangan 
kala itu, yaitu bagaimana 
memperoleh informasi 
bujur geografis? Salah satu 
tujuan utama navigasi masa 
itu adalah memperoleh 
posisi, termasuk posisi 
kapal di lautan yang luas, 
sehingga kapal laut dapat 
tiba dengan selamat di 
tempat tujuan. Posisi 
titik di permukaan Bumi 
dinyatakan dalam bujur dan 
lintang geografis. Hanya 
saja memperoleh informasi 
bujur geografis lebih sulit 

dibandingkan lintang 
geografis. Lintang geografis 
dapat dengan mudah 
diketahui oleh para pelaut 
dari ketinggian bintang 
kutub di atas cakrawala, 
namun tidak demikian 
halnya dengan bujur 
georafis. Guna memperoleh 
bujur geografis, informasi 
ketinggian benda langit 
saja tidaklah cukup. 
Navigator dan pembuat 
peta perlu mengetahui 
pula waktu dengan akurat, 
suatu kebutuhan yang 
baru tersedia pada 1764 
dengan ditemukannya 
instrumen jam oleh John 
Harrison (1693 – 1776). 
Untuk mengatasi kesulitan 
di atas, Cassini melakukan 
pengamatan terhadap 
satelit-satelit alam planet 
Jupiter, objek yang sama 
dengan yang diamati 
Galileo dengan teleskop 
refraktor buatannya sendiri 
pada tahun 1610. Pada 
waktu itu, memang belum 
tersedia efemeris bulan-
bulan Jupiter yang cukup 
baik.

Cassini yang juga 
menjadi direktur Royal 
Observatory of France 
berhasil memperoleh 
periode Io terhadap Jupiter 
dengan memanfaatkan 
momentum saat bulan 
terdekat ke Jupiter ini 
meninggalkan bayang-
bayang planet induknya. 
Data pengamatannya 
menunjukkan bahwa ketika 
Jupiter dan Bumi sedang 
berdekatan, awal waktu 
terjadinya gerhana Io oleh 
Jupiter yang diamati dari 
Bumi sesuai dengan yang 
diprediksi oleh efemeris. 
Pada kesempatan lainnya, 

ketika Jupiter dan Bumi 
saling berjauhan, awal 
waktu gerhana yang 
dialami Io diamati terjadi 
lebih lambat daripada 
hasil perhitungan. Meski 
pada awalnya Cassini 
memahami fakta ini 
sebagai konsekuensi dari 
keberhinggaan kelajuan 
cahaya, pada akhirnya 
ia meyakini bahwa tidak 
mungkin bagi cahaya 
memiliki kelajuan yang 
berhingga. Haruslah ada 
penjelasan lain, selain 
keberhinggaan kelajuan 
cahaya, yang bertanggung 
jawab atas hasil observasi 
yang diperolehnya.

Rømer yang juga 
bekerja sebagai pengamat 
di observatorium yang 
dipimpin oleh Cassini, 
sebenarnya setuju 
dengan pemikiran awal 
Cassini di atas. Meskipun 
tujuan awal mengamati 
pergerakan bulan-bulan 
Jupiter adalah terkait 
kebutuhan menghasilkan 
efemeris yang akurat guna 
memperoleh informasi 
waktu absolut (waktu 
di bujur standar yang 
nilai bujur geografisnya 
diketahui dengan akurat, 
seperti di observatorium 
Paris), ternyata data 
periode orbit Io mampu 
menyelesaikan problem 
ilmiah penting lainnya, 
yaitu perihal kelajuan 
cahaya! Menggunakan 
data pengamatan Cassini 
dan data serupa saat 
dirinya masih bekerja di 
observatorium Uraniborg 
di bawah pimpinan Tycho 
Brahe (1546 – 1601) 
sebagai asisten bagi Jean 
Picard (1620 – 1682), 
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Rømer terpikat untuk 
lebih serius mendalami 
problem ini. Gairah 
Rømer terfokuskan untuk 
menjelaskan hadirnya 
perbedaan antara hasil 
pengamatan waktu-waktu 
gerhana yang dialami Io 
dengan yang diprediksikan 
oleh efemeris.

Setiap kali mengorbit 
Jupiter, Io secara berkala 
mengalami penggerhanaan 
saat melintas di belakang 
planet induknya. 
Akibatnya, pengamatan 
terhadap satelit ini dari 
Bumi menjadi terhalang. 
Dari data pengamatan 
bertahun-tahun atas 
gerhana Io yang telah 
terkumpul, sebagaimana 
yang dijumpai oleh Cassini, 
Rømer pun menyadari 
adanya keanehan. Selang 
waktu antara gerhana 
berturut-turut menjadi 
semakin pendek pada 
saat Bumi dalam orbitnya 
bergerak menuju Jupiter 
dan menjadi semakin lama 
saat Bumi menjauh dari 
Jupiter. Rømer memahami 
bahwa periode orbit Io tidak 
ada hubungannya dengan 
posisi relatif Bumi dan 
Jupiter, karenanya dengan 
cemerlang ia menyadari 
bahwa perbedaan waktu 
di atas pasti diakibatkan 
oleh kelajuan cahaya yang 
terbatas. Artinya, cahaya 
pantulan dari Io harus 
melakukan perjalanan lebih 
jauh untuk mencapai Bumi 
ketika kedua planet berada 
di sisi berlawanan dari 

Matahari daripada ketika 
kedua planet berdekatan 
satu sama lain. Rømer 
memperkirakan bahwa 
cahaya membutuhkan 
waktu selama 22 menit 
untuk melintasi diameter 
orbit Bumi. Selanjutnya, 
kelajuan cahaya dapat 
diperoleh dengan membagi 
diameter orbit bumi dengan 
perbedaan waktu tersebut. 
Nilai yang diperoleh Rømer 
saat itu untuk kelajuan 
cahaya mencapai ~76% 
nilai yang diakui saat ini. 
Perbedaan yang terjadi 
berasal dari kurangnya 
pengetahuan yang tepat 
tentang ukuran orbit Bumi 
dan jeda waktu maksimum 
yang diperoleh Rømer (nilai 
jeda waktu yang sebenarnya 
lebih singkat, yaitu selama 
16,7 menit). Meskipun 
Christiaan Huygens (1629 
– 1695) adalah yang 
pertama kali melakukan 
perhitungan matematis 
untuk nilai kelajuan cahaya 
menggunakan data Rømer 
di atas (dengan perolehan 
sebesar 2,1x105 km/s), 
jauh lebih penting lagi 
adalah bahwa data yang 
dihasilkan Rømer mampu 
menjadi informasi berharga 
guna memperoleh taksiran 
kuantitatif untuk kelajuan 
cahaya. Tak mengherankan 
karenanya, bila hingga kini 

Rømerlah yang dikenang 
dalam sejarah sebagai 
orang pertama yang 
mengukur kelajuan cahaya.

Bersama Guru-Guru SMA 
Menapak Tilas Jejak Rømer

Satu satu unsur Tri 
Dharma Perguruan Tinggi 
adalah pengabdian kepada 
masyarakat (PkM). Di 
semester ganjil 2021 
– 2022, Departemen 
Pendidikan Fisika FPMIPA 
Universitas Pendidikan 
Indonesia melaksanakan 
kegiatan PkM dalam bentuk 
Pelatihan Penguatan 
Kompetensi Pedagogik dan 
Profesional secara Virtual 
untuk Guru Fisika SMA/
SMK/MA secara nasional. 
Kegiatan terbagi ke dalam 
5 sesi yang dilaksanakan 
pada setiap hari Sabtu, 
dimulai sejak 9 Oktober dan 
berakhir pada 6 November 
2021. Kelompok yang 
para Penulis tergabung di 
dalamnya, menyajikan judul 
Penguatan Kompetensi 
Profesional Guru Fisika 
SMA/SMK/MA pada Materi 
Fisika Modern. Pemilihan 
judul ini berangkat dari 
hasil angket yang memotret 
kebutuhan para guru 
fisika di lapangan terkait 
materi-materi yang mereka 
anggap sukar dalam hal 
penyampaiannya kepada 
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para siswa; bisa karena 
dianggap terlalu abstrak 
hingga kesulitan dalam 
menyediakan aktivitas 
praktikumnya. Salah satu 
materi dalam tema fisika 
modern yang banyak 
dikeluhkan para guru adalah 
terkait teori relativitas 
khusus. Salah satu 
bahasan dalam relativitas 
khusus ini berhubungan 
dengan postulat Einstein 
tentang nilai kelajuan 
cahaya yang sama untuk 
semua pengamat, yang 
tidak bergantung kepada 
gerak sumber maupun 
gerak pengamatnya. 
Dari hasil angket dapat 
terungkap bahwa para guru 
mengalami kesulitan dalam 
mendesain suatu aktivitas 
bagi para siswa terkait 
dengan postulat Einstein di 
atas. Untuk menduplikasi 
eksperimen Michelson 
dan Morley yang berhasil 
membuktikan ketiadaan 
medium bernama ether 
juga tidak memungkinkan. 
Karenanya dalam kegiatan 
di atas, kami menghadirkan 
alternatif aktivitas 
laboratorium virtual yang 
mampu menduplikasi 
pengamatan astronomi 
yang telah dilakukan 
Ole Rømer pada 1676, 
memanfaatkan perangkat 
lunak CLEA: Jupiter’s Moons 

and the Speed of Light.
Perangkat lunak CLEA 

(Contemporary Laboratory 
Experiences in Astronomy) 
dikembangkan dan 
disponsori oleh Gettysburg 
College dan National 
Science Foundation sejak 
tahun 1992 silam. Program 
lengkap CLEA terdiri atas 16 
perangkat lunak independen 
berbasis Windows 
yang memuat latihan 
di dalam laboratorium/
observatorium virtual 
melalui simulasi teknik 
observasi astronomi 
modern menggunakan data 
digital dan citra berwarna. 
Meskipun saat ini sudah 
tidak mengembangkan 
perangkat lunak baru, 
seluruh program komputer 
yang telah dikembangkan 
bagi pembelajaran di 
jenjang SMA hingga 
mahasiswa tingkat awal di 
perguruan tinggi ini masih 
dapat diunduh secara 
cuma-cuma di laman 
http://public.gettysburg.
e d u / ~ m a r s c h a l / c l e a /
CLEAhome. html.

Pemanfaatan sejumlah 
perangkat lunak CLEA dalam 
beberapa perkuliahan 
matakuliah di Kelompok 
Bidang Kajian (KBK) Fisika 
Antariksa di Program Studi 
Fisika UPI sudah dilakukan 
sejak tahun 2010. 

Pemanfaatannya di jenjang 
sekolah menengah (SMA/
SMK/MA) diharapkan dapat 
membantu Ibu-Bapak 
guru dalam menyediakan 
alternatif kegiatan virtual 
in-class laboratory tanpa 
harus terkendala oleh 
ketersediaan peralatan 
dalam tema-tema 
yang relevan dengan 
pembelajaran fisika, baik 
dalam bentuk penguatan 
maupun pengayaan 
pembelajaran. Beragam 
program komputer tersebut 
dapat pula dimanfaatkan 
dalam kegiatan pembinaan 
siswa-siswa yang ikut serta 
dalam ajang kompetisi sains 
bidang astronomi. Pada 
akhir sesi PkM di semester 
ganjil 2021 – 2022 ini juga 
dibagikan door prize bagi 
guru-guru yang mampu 
menjawab pertanyaan kuis 
dengan benar maupun 
hadiah istimewa bagi guru-
guru yang dinilai aktif 
dalam aktivitas diskusi 
selama 5 sesi kegiatan ini. 
Salah satu hadiah yang 
diberikan bagi guru teraktif 
berupa 1 unit teleskop 
DIY PPKM (Do-It-Yourself, 
Pasang-Putar-Kendalikan-
Mengamati) karya Pranata 
Laboratorium Pendidikan 
(PLP) di Laboratorium 
Bumi dan Antariksa (LBA) 
Universitas Pendidikan 
Indonesia, lengkap dengan 
tripod dan aksesori 
penyangga telepon seluler 
untuk keperluan memotret 
benda langitnya.
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Virtual Tour Observatory 
adalah simulasi kunjungan ke 
observatorium yang terdiri dari 
rangkaian video, gambar dan 

juga elemen multimedia lainnya seperti 
efek suara, narasi dan teks. Ungkapan 
"Virtual Tour" sering digunakan untuk 
menggambarkan berbagai video dan 
media berbasis fotografi.

Virtual Tour Observatory menunjukkan 
tampilan yang tidak terputus dalam 
bentuk panorama, panorama dapat 
berupa rangkaian foto atau cuplikan video. 
Namun, frasa " Virtual Tour " sebagian 
besar diasosiasikan dengan Virtual Tour 
yang dibuat menggunakan kamera. Virtual 
Tour biasanya terdiri dari sejumlah bidikan 
yang diambil dari satu titik pandang .

Banyak Observatorium dan Planetarium 
yang berada di dunia namun tidak 
semuanya menyediakan fasilitas Virtual 
Tour Observatory, berikut ini adalah 
beberapa observatorium yang memilki 
fasilitas Virtual Tour Observatory beserta 
linknya sehingga kita dapat menjelajahi 
kawasan observatorium tersebut dan 
dapat melihat lebih dekat dan jelas.

1. Palomar Observatory (California)
Observatorium Palomar adalah sebuah 

observatorium astronomi milik swasta yang 
terletak di San Diego Country, California 
(AS), 145 kilometer (90 mi) di sebelah 
tenggara Los Angeles, California di Jaringan 
Pegunungan Palomar. Observatorium ini 
dimiliki dan dioperasikan oleh California 
Institute of Technology  (Caltech) yang 
berpusat di Pasadena, California. 

Observatorium ini mengoperasikan 
beberapa teleskop, termasuk Teleskop 
Hale selebar 200 inci (5,1 m) dan Teleskop 
Samuel Oschin  selebar 48 inci (1,2 m). 

Selain itu, instrumen dan proyek lain 
ditempatkan di observatorium ini, seperti 
Palomar Testbed Interferometer dan 
Teleskop Schmidt  selebar 18 inci (0,46 
m), teleskop pertama Palomar yang 
dibuat tahun 1936. Dan berikut ini adalah 
link Virtual Tour Observatory ke Palomar 
Observatory https://sites.astro.caltech.
edu/palomar/homepage.html

2. Museo Galileo (Itali)
Museo Galileo merupakan peninggalan 

Istituto e Museo di Storia della Scienza 
(Lembaga dan Museum Sejarah Sains) 
terletak di Florence, Italia, di Piazza dei 
Giudici, di sepanjang Sungai Arno dan 
dekat dengan Galeri Uffizi. Museum ini 
didedikasikan untuk astronom dan ilmuwan 
Galileo Galilei, bertempat di Palazzo 
Castellani, sebuah bangunan abad ke-11 
yang kemudian dikenal sebagai Castello 
d'Altafronte. Dan berikut ini adalah link 

SAJIAN KHUSUS

VIRTUAL TOUR 
OBSERVATORY

Oleh : Muhammad Hidayat
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Virtual Tour Observatory ke Museo Galileo  
https://www.museogalileo.it/en/museum/
explore/permanent-exhibition.html

3. European Southern Observatory
Observatorium Selatan Eropa adalah 

sebuah organisasi penelitian astronomi 
antarpemerintah yang terdiri dari 14 
negara anggota yang berasal dari Eropa, 
Didirikan pada tahun 1962. Dan berikut 
ini adalah link Virtual Tour Observatory ke 
European Southern Observatory https://
www.eso.org/public/products/virtualtours/

4. Gemini Observatory
Observatorium Gemini adalah sebuah 

observatorium astronomi yang terdiri dari 
dua teleskop berukuran 8,19-meter (26,9 
ft), Gemini Utara dan Gemini Selatan di 
tempat yang berbeda masing-masing 
di Hawaii dan Chili. Secara bersamaan, 
teleskop Gemini kembar tersebut 
digunakan untuk mengamati langit utara 
dan selatan. Dan berikut ini adalah link 
Virtual Tour Observatory ke Gemini 
Observatory https://www.gemini.edu/
apps/virtual-gemini/

5. W.M. Keck Observatory (Mauna Kea, 
Hawaii)

Observatorium W. M. Keck memilki 
dua teleskop observatorium astronomi di 

ketinggian 4.145 meter di dekat puncak 
Mauna Kea di negara bagian AS Hawaii. 
Kedua teleskop memiliki 10 m cermin 
primer, saat ini merupakan teleskop 
astronomi terbesar di antara yang 
digunakan. Dan berikut ini adalah link 
Virtual Tour Observatory ke W.M. Keck 
Observatory https://keckobservatory.
org/360tours/

6. Lick Observatory (University of 
California, Santa Cruz)

Observatorium Lick adalah sebuah 
observatorium astronomi, dimiliki dan 
dioperasikan oleh Universitas California. 
Tempat ini berada di puncak Gunung 
Hamilton, di Barisan Diablo yang terletak 
di sebelah timur San Jose, California, 
AS. Dan berikut ini adalah link Virtual 
Tour Observatory ke Lick Observatory 
https://walk.ucolick.org/ dan  https://
www.lickobservatory.org/public-visitor-
information/visitor-center/
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KALENDER,
ORMAS,

& NEGARA

SAJIAN UTAMAKHAZANAH

Oleh : Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar
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E
sensi kalender adalah panduan bagi 
manusia berdasarkan fenomena 
tertentu untuk dijadikan pegangan, 
tanda dan aturan terhadap kegiatan 

manusia sepanjang waktu. Dalam konteks 
modern, kalender merupakan sarana 
pengorganisasian waktu yang tepat dan 
efektif sekaligus sebagai pencatat sejarah. 
Sementara bagi umat Islam, kalender 
merupakan sarana penentuan hari-
hari keagamaan (ibadah) secara mudah 
dan sesuai syariat. Pada zaman dahulu, 
kalender adalah pertanda bagi manusia 
untuk melakukan berbagai hal penting 
baik terkait ibadah maupun aktivitas 
sosial sehar-hari. Tak hanya itu, kalender 
juga merupakan pertanda dimulainya 
sebuah tradisi dan ritual ibadah yang 
sudah melekat pada individu maupun 
masyarakat, salah satunya adalah tradisi 
memulai dan mengakhiri puasa dan hari 

raya (idul fitri).
Dalam realitanya, persoalan 

penyatuan kalender Islam di 
Indonesia sangat unik 

dan sarat dengan 
d i a l e k t i k a 

s o s i o -
religius 
d a n 
bahkan 

p o l i t i k , 
yang menjadi 

ciri dan 
kearifan lokal 

di Nusantara-
Indonesia sejak 
pra kemerdekaan 
hingga pasca 
Reformasi. Karena 
itu dalam konteks 
Indonesia modern, 
persoalan ini 
tidak bisa 
dilepaskan dari 
latar sejarah 

dan sosial budaya 
Indonesia silam 
tersebut. Seperti diketahui, sejak zaman 
pra-kemerdekaan Indonesia, organisasi-
organisasi kemasyarakatan Islam di 
Nusantara-Indonesia telah eksis dan 

memainkan peran sosio-religiusnya di 
masyarakat, khususnya Muhammadiyah 
(berdiri 1912) dan Nahdlatul Ulama 
(berdiri 1926). Diantara peran yang 
diberikan ormas-ormas ini adalah tuntunan 
dan pemahaman keagamaan kepada 
masyarakat, khususnya terkait salat, 
puasa, zakat, haji, dan segenap aktivitas 
sosial keagamaan (muamalah) lainnya. 
Praktik ini telah berlangsung lama (bahkan 
sampai kini) lalu mengikat dan mengakar 
di jiwa dan pikiran masyarakat Muslim 
pengikutnya. 

Dalam konteks silam, Negara (atau cikal 
bakal Negara) yang belum merdeka dan 
masih disibukkan dengan situasi politik 
dan penjajahan yang tidak menentu waktu 
itu, praktis sama sekali belum memainkan 
peran keagamaannya. Secara praktis 
pula, peran keagamaan itu diberikan dan 
dimainkan oleh ormas-ormas Islam dan 
merupakan sumbangan signifikan untuk 
negeri ini.

Jika ditelaah secara lebih spesifik, 
tradisi menjalankan ibadah puasa dan hari 
raya, dan berikutnya tradisi penentuan 
awal bulan, sejatinya telah berkembang 
di masyarakat Muslim Nusantara silam, 
dimana diskursus rukyat, imkan rukyat, 
dan hisab telah berkembang di masyarakat. 
Artinya, silang pendapat tentang cara dan 
metode menerapkan kalender Islam kala 
itu sangat dinamis dan mengalir.

Paska kemerdekaan, dan seiring 
semakin membaiknya situasi sosial-
politik, Negara mulai mengambil peran 
keagamaan diantaranya dengan hadirnya 
Kementerian Agama. Dalam praktiknya 
Kementerian ini mengatur dan menerapkan 
sejumlah aturan dan atau kebijakan, 
diantaranya adalah aturan dan kebijakan 
dalam masalah penentuan awal bulan 
atau kalender Islam. Dalam realitanya, 
tokoh-tokoh yang membuat kebijakan 
dalam masalah penentuan awal bulan 
di Kementerian Agama ini adalah tokoh-
tokoh penting ormas juga. 

Memandang konteks silam itu, maka 
dalam konteks hari ini posisi Negara dan 
Ormas sejatinya adalah ibarat seorang 
anak (Kemenag) dan orang tua (Ormas) 
yang kini hidup di zaman yang sepenuhnya 
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telah berubah. Dalam 
konteks hierarki anak-orang 
tua, anak tetaplah anak dan 
orang tua tetaplah orang 
tua, keduanya memiliki 
etika dan tanggung jawab 
masing-masing yang harus 
sama-sama dipahami dan 
diindahkan. Betapapun 
sang anak telah mapan 
dan memiliki posisi penting 
dalam sebuah komunitas 
masyarakat, ia tetap harus 
hormat dan santun kepada 
orang tua. 

Realitanya lagi, beberapa 
tokoh penting di Negara 
saat ini sejatinya adalah 
punggawa ilmu falak 
(astronomi) di Ormas, dan 
secara sosial-kelembagaan 
tokoh-tokoh ini patuh 
dan loyal serta mengikut 
putusan Ormas. Karena itu, 
dalam konteks penyatuan 
kalender Islam (khususnya 
penyatuan puasa dan hari 
raya) dialog beradab dan 
sosiologis antara Negara 
dan Ormas (atau antara 
anak dan orang tua) niscaya 
dilakukan dan diupayakan. 
Dalam konteks ini, dialog 
kultural kekeluargaan, 
dimana masing-masing 
ormas memiliki tradisi 
dan kearifan, lebih patut 
diupayakan ketimbang 
dialog birokratis-
prosedural.  

Realitanya, sampai kini 
penyatuan kalender Islam 
sebagai diinginkan Negara 
belum terwujud. Maka di 
titik ini ada dua pertanyaan 
retorik yang patut diajukan 
terhadap carut-marut 
penyatuan kalender Islam 
di tanah air. Pertama, 
tiadanya kesatuan kalender 
Islam ini disebabkan ketidak 
patuhan Ormas terhadap 

sebuah keputusan Negara? 
atau, kedua, karena 
ketidak berdayaan Negara 
dalam menyelesaikan 
persoalan ini? Para pengkaji 
kalender Islam di tanah 
air patut merenungkan 
dua hal ini dengan tidak 
mengabaikan aspek 
historis yang melatarinya. 
Generalisasi situasi dan 
kondisi di Indonesia hari ini 
dengan negara luar (Arab 
Saudi, Mesir, 

Malaysia, dan 
lainnya) adalah tidak 
tepat dan cenderung 
mengabaikan latar sosio-
historis yang ada.

Pertanyaan berikutnya 
adalah apa dan bagaimana 
idealnya posisi negara dan 
ormas? Apakah negara 
serta-merta di posisikan 
sebagai otoritas tunggal-

mutlak, ataukah sebagai 
fasilitator? Tidak dipungkiri 
hal ini kerap menjadi polemik 
di tengah masyarakat. 
Sejumlah kalangan 
memandang Negara (yang 
di representasikan dengan 
keputusan Menteri Agama) 
sebagai otoritas dan atau ulil 
amri yang mesti diikuti dan 
dipatuhui. Namun sejumlah 
kalangan menilai posisi 
negara tak l e b i h 

sekedar fasilitator, 
sehingga Negara tidak 
boleh menekan, apalagi 
memaksa, masyarakat 
Muslim yang sejatinya telah 
sejak lama mapan dengan 
keyakinan dan metodenya 
masing-masing. Maka 
disinilah perlunya pemikir 
dan konseptor, sekaligus 
eksekutor, yang mengerti 
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dan memahami substansi 
penyatuan kalender Islam 
di tanah air. Cara-cara 
praktis (bahkan pragmatis) 
yang tidak tertata secara 
rapi agaknya tidak akan 
menemukan titik temu 
sebagai diharapkan.

Seperti diketahui, 
secara konseptual antara 
negara dan ormas masing-
masing memiliki metode 
dan mekanisme berbeda 
dalam penentuan awal 

bulan. Pemerintah 
menggunakan 
konsep Hisab 
Imkan Rukyat 
2-3-8 plus 
sidang isbat, 

M u h a m m a d i y a h 
menggunakan konsep 
Hisab Hakiki Wujudul 
Hilal, sedangkan Nahdlatul 
Ulama menggunakan 
konsep rukyatul hilal. 
Maka untuk menyatukan 
tiga konsep yang masing-
masing berbeda ini 
diperlukan kematangan 
keilmuan, kearifan dialog 
dan komunikasi, serta 
kekuatan konsep yang 
ditawarkan, hanya dengan 
cara ini penyatuan kalender 
Islam di tanah air dapat 
terwujud, menyatu dalam 
Kalender, Ormas, dan 
Negara. Wallahu a’lam[] 
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WAWANCARA
BERSAMA

AR Sugeng Riadi 
Pendiri Observatorium Assalam

PART 2
Wawancara ini lanjutan dari 

wawancara bapak AR Sugeng Riyadi 
Part 1 pada Majalah Observatoria 
Edisi 20 yang dilakukan oleh Tim 

Redaksi Majalah Observatoria pada 
tanggal 06 Oktober 2021/29 Shafar 

1443 H, menggunakan aplikasi zoom 
(online) karena masih masa pandemic 
Covid-19 dan juga dipengaruhi jarak 

yang cukup jauh.

WAWANCARA TOKOH
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Pewawancara: Ya luar biasa sekali Pak, 
ini saya mau bertanya lagi perkembangan 
isu-isu tentang waktu subuh gimana 
pandangan bapak dari waktu subuh?

Narsumber:  ya jadi Majalah Gatra 
pernah menulis, waktu subuh judulnya 
saya lupa, memang waktu subuh itu 
mulai ramai di Indonesia yaitu tahun 
2009 saya sendiri saat itu tidak sengaja 
artinya tidak sengaja itu mulai tahun 2005 
kita sudah mulai aktif di club astronomi 
santri Assalam, 2007 saya sudah mulai 
aktif melaporkan kegiatan nya ke ICOOP 
dan saya laporkan di website itu hilal awal 
bulan dan hilal akhir bulan. Kalau hilal 
awal banyak yang terlibat di kegiatannya 
kalau hilal akhir itu jarang. Nah saya rutin 
anak-anak itu praktikum kedua-duanya 
ketika hilal akhir atau hilal tua itu kan 
waktunya habis subuh kita persiapan pasti 
sebelum subuh, sebelum subuh kita udah 
persiapan kamera kita pasang macam-
macam kita coba amatilah timur kira-
kira terhalang oleh pohon atau gedung, 
sebelum punya obervatorium misalnya 
kita mencari tempat-tempat yang lain 
sehingga kita sudah terbiasa sejak 2007 
itu dengan langit timur artinya fajar seperti 
apa kemudian kita sudah terbiasa sejak 
20017-2009 dan foto-foto banyak juga 
kita dapatkan saat itu fokus kita melihat 
hilal tua, hanya proses memotretnya ini 
sejak Bulan terbit berarti kadang sebelum 
subuh kadang pas subuh kadang selepas 
subuh sampai sampai sunrise kita punya 
foto yang banyak. 

Pewawancara : Berarti apakah banyak 
punya banyak data foto waktu subuh ?

Narasumber : Persoalan  waktu subuh 
saya punya foto-fotonya banyak, tinggal 
ketika ada orang ngoreksi saya tinggal 
nunjukin fotonya, ketika adzan memang 
seperti ini fotonya masih  banyakan gelap, 
ketika kemudian dianggap saat -15 derajat 
saat itu oh fotonya sudah sangat terang, 
lah solat subuh kok sudah sangat terang ini 
mestinya sudah terlambat udah kelamaan 
tapi kalau misalnya mengikuti Adzan yang 
selama ini memang terlalu gelap satu sisi 

saya mendukung koreksi itu, sisi lain juga 
dalam tanda petik menolak koreksinya 
terlalu banyak, kalau 15 derajat saat itu 
karena foto-foto yang saya punya saat 
itu sudah sangat terang kemudian di 
blog saya mungkin masih ada, saya saat 
itu hanya menggunakan pertimbangan 
pertengahannya aja dari foto-foto yang 
saya punya mestinya memang bukan 20 
tapi juga bukan 15, 17 lah itu yang saya 
yakini 17 saat itu. 

Pewawancara : Alat apa saja yang 
bapak gunakan dalam pengamatan waktu 
subuh ?

Narasumber : Berdasarkan foto-foto 
2007-2009 kemudian research punya 
alat ada SQM, kemudian kita beli DSLR,  
kita semakin intens memotret kalau 
-15 ini nggak terlalu  terang tapi -20 
memang dilematis dan akhirnya saya 
memutuskan berdasarkan riset bertahun-
tahun dengan alat-alat yang biasa sampai 
yang sangat canggih gitu, saya kadang-
kadang berangkat jam 12 malam menuju 
lokasi sampai jam 3 malam, kita udah 
persiapan 1 jam sebelumnya kita sudah 
dokumentasikan sampai sunrise, ini sudah 
kita lakukan bertahun-tahun bahkan 
ketika kemudian tahun 2020 ada yang 
mengoreksi, saya condong itu untuk tidak 
di -20 tapi -18 berdasarkan hasil foto-
foto yang pernah saya lakukan termasuk 
beberapa tahun terakhir dengan SQM 
tapi saya kemudian juga tidak kemudian 
terlalu ekstrem 15 apalagi  Professor 
Tono itu menyebut -13 itu menurut saya 
terlalu siang sekali walaupun keyakinan 
ya monggo prinsip bahwa saya tetap 
mendukung -18 secara pribadi kalau 
sebagai anggota falakiyah ya kita mencari 
bagaimana umat ini bisa menurut 
pemerintah monggo, prinsip bahwa -18 
atau -20 kalau kita yakin dengan masing-
masing ya sah tapi kalau saya pribadi 
condong ke 18, mengapa? Yaitu sesuai 
dengan hasil research yang pernah saya 
lakukan diseluruh wilayah di pulau Jawa, 2 
malam saya di UMSU kebetulan mendung 
terus nggak punya foto di sana saat itu 
ya, kemudian terakhir di Labuhan Bajo 

AR Sugeng Riadi 
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dan Allah mentakdirkan di Labuan Bajo 
itu SQMnya pak Hendro sama pak Lukman 
tapi foto bukti fajar empiris  yang berupa 
foto itu kebetulan pakai kamera saya hanya 
kemudian ditafsirkan banyak hari dengan 
tafsiran berbeda-beda monggo tapi saya 
pribadi yang memotret dan kemudian saya 
juga melihat sisi lapangan kondisi saat 
itu karena masalah saya nggak sepeka 
karena kalau saya melihat begini itu saya 
sudah nggak bisa membaca tulisan jauh 
harus pakai kacamata tapi karena saya 
membawa kamera, kameranya sudah 
kita setting sudah bisa di analisis banyak 
orang dari foto itu dari kamera yang saya 
hasilkan dan saya sendiri yang melakukan 
di lapangan, Saya yakin sebenarnya kalau 
-20 saya kurang kalau -18 saya yakin, nah 
karena ibadah kita harus yakin. 

Pewawancara: Jadi buat saat ini bapak 
menggunakan yang mana ini pak untuk 
solat Subuh?

Narasumber: Ya waktu subuh bagi 
saya -18 di Indonesia, kalau -20 misalnya 
ada yang meyakini monggo, saya tidak 
menyalahkan gitu ya, termasuk yang yakin 
-15 ya monggo kalau -13 ya monggo, kalau 
-15 atau -13 untuk itu akhir sahur saya 
sarankan janganlah kita sahur pakai paling 
akhir -18 syukur-syukur akhir sahur pakai 
-20 tapi kalo subuh ya -18, solat subuh 
-15,-13 juga boleh karena kalo subuh 
itu yang penting sebelum Matahari terbit 
maka yang paling benar itu implikasinya 
ketika kita mengakhiri sahur sama Subuh 
itu harus memilih acuan yang tepat dan  
acuan yang tepat adalah dasarnya syar’i 
diiringi dengan bukti empiris lapangan 
berupa rukyat.

Pewawancara: Kemudian saya juga 
penasaran menurut pandangan bapak 
tentang kalender Islam Global?

Narasumber: Tenang ini masih 
perjuangan, kalau kalender Masehi 
akhirnya bisa terwujud meskipun perlu 
waktu bertahun-tahun saya yakin bukan 
ratusan tahun plus mengorbankan berapa 
hari, mungkin 10 hari hilang kalau dalam 

kalender masehi itu. Semogalah kalender 
Hijriyah ini walaupun belum terwujud tapi 
saya yakin itu pasti akan terwujud, apakah 
harus mengorbankan beberapa hari hilang 
walahualam yang jelas perjuangan itu 
panjang, namun kita harus bersabar, 
kalau serta merta dan kemudian segera 
kita paksakan karena ini melibatkan 
banyak orang dan setiap orang punya 
pemikiran masing-masing itu tidak bisa, 
bahkan mungkin kalau harus dipaksakan 
satu kriteria dan berlaku di seluruh dunia 
sepertinya susah, 

Pewawancara : Mengapa susah pak ?

Narasumber : Susahnya mengapa 
karena terkait dengan ibadah. Masehi 
itu walaupun bisa karena tidak ada 
hubungannya dengan ibadah sehingga 
orang itu dipaksa ya monggo mau 
pergantiannya tengah malam monggo 
pergantian siang nggak masalah, itu hanya 
pertimbangan manusiawi dan duniawi 
nggak ada hubungannya dengan ukhrawi 
tapi kalau hijriyah ini ada hubungannya 
dengan ibadah ukhrawi yang namanya 
ibadah itu pasti pada keyakinan.

Pewawancara: Target yang belum 
tercapai di dunia astronomi kemudian 
harapan bapak untuk observatorium 
di Indonesia dan juga pakar-pakar di 
Indonesia?

Narasumber: ya secara umum untuk 
Indonesia ini kan kita sampai saat ini kita 
belum punya observatorium nasional. 
Bosscha itu hadiah dari orang Belanda 
sekarang sudah dibangun di Timur tapi kan 
itu baru dibangun  tapi belum selesai belum 
diresmikan apalagi dipakai entah selesai 
atau tidak wallahualam. Itu artinya kita 
punya kelemahan di Indonesia, ini untuk 
riset ilmu pengetahuan tidak sesemangat 
masalahnya, itu sudah kembali kepada 
karakter masing-masing jadi di Indonesia 
yang belum ada itu observatorium nasional 
aja belum ada, semoga segera muncul. 
Setelah itu belum selesai PRnya mestinya 
setiap provinsi itu ada observatorium 
tingkat provinsi Observatorium Sumatera 



20MAJALAH OBSERVATORIA /  EDISI  JAN 2022 

Utara, Observatorium Jawa Tengah. 
Setiap provinsi mestinya punya, 

kalau semua sudah punya kemudian 
nanti namanya itu obsevatorium sajalah 
masyarakat ini dengan mudah untuk bisa 
mengamati langit dan Observasi langit  
gitu akan membangkitkan semangat 
generasi muda untuk menghasilkan 
karya-karya emang kalau sudah kemudian 
di luar negeri banyak observatorium dan 
penelitian sudah banyak dihasilkan habis? 
Engga, objek langit itu tak terbatas 
bahkan banyak yang belum kita temukan 
daripada yang sudah kita temukan maka 
dengan adanya observatorium  itu nggak 
ada ruginya. Yang kedua sekelas Indonesia 
ini mestinya punya pabrik teleskop. 
Pabrik teleskop  nggak punya ya Allah, 
kadang-kadang kalau saya tuh orang 
kaya, saya langsung kok modali silakan 
buat pabrik di sini berapapun biaya tak 
kasih karena itu pasti ada manfaatnya. 
Kita di bumi sangat kecil sementara langit 
begitu luas tak terbatas sehingga dengan 
adanya observatorium dan teleskop  itu 
pasti nggak akan rugi karena objek yang 
akan kita uji terlalu banyak terlalu luas. 
Observatorium kita belum punya semoga 
segera terwujud kalau bisa nanti semua 
provinsi ada observatorium dan ada 
minimal satu pabrik teleskop itu yang 
masih menjadi mimpi-mimpi saya semoga 
bisa ada yang mewujudkannya ya.

Pewawancara: Mungkin ada pesan-
pesan untuk para astronom Indonesia 
ataupun pakar-pakar ?

Narasumber: Saya 
berharap generasi muda 
itu tidak patah semangat 
belajar astronomi, meskipun 
tidak ada dalam kurikulum 
tapi wujudkan itu menjadi 
kurikulum di manapun 
kita berada di sekolah kita 
jadikan kurikulum buktinya di 
Assaalam itu walaupun nggak 
ada kurikulum pemerintah 
tapi saya bisa memasukkan 
Ilmu Falak dalam kurikulum 
Madrasah Aliyah dan nanti 

akan muncul di Madrasah Tsanawiyah 
juga nanti akhirnya muncul jadi kurikulum 
pesantren meskipun gak ada di pemerintah 
bukan hanya itu para amatir mungkin kita 
punya observatorium pribadi di rumah 
atau punya club astronomi di mana kita 
berada buat kurikulum, kurikulum itu 
yang kita ajarkan kepada teman dalam 
satu klub syukur nanti bisa diajarkan 
kepada masyarakat. 

Kurikulum di masyarakat tentunya 
kita menyesuaikan dengan kondisi 
masyarakat dengan berbagai macam 
Bahasa. Astronomi kan lebih banyak ke 
bahasa Inggris bahasa Arab. Syukur-
syukur nanti muncul sebuah modul 
astronomi pakai bahasa Jawa pakai 
bahasa Sunda pakai bahasa Batak pakai 
Bahasa lokal masing-masing sehingga 
kemudian masyarakat menjadi paham. 
Belajar itu tidak ada batasnya selama 
kita masih bisa bernapas tetep belajar 
salah satu pelajaran ilmu tanpa batas 
itu ya astronomi. Wujudkan kurikulum 
astronomi dimanapun pun kita berada itu 
nanti akan memberikan manfaat untuk 
kita orang lain bangsa nusa dan semua 
manusia yang berada disatu langit.

Pewawancara: Kemudian mungkin 
ini saja Pak sesi wawancara kita terima 
kasih banyak Pak atas waktunya sehat 
selalu dan sukses selalu.

Gambar: Keterlihatan lokasi Observatorium 
Assalam.(Sumber: https://langit7.id/)
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B  uku ini adalah 
karya Ahmad bin 
Muhammad bin 
Katsir al-Farghani 

(w. 347 H/958 M), yang 
lebih dikenal dengan “al-
Farghani”. Buku ini juga 
dikenal dengan judul “Kitab 
‘Amal al-Usthurlab” dan 
“al-Kamil fi Shina’ah al-
Usthurlab asy-Syimaly 
wa al-Januby”. Secara 
umum, pembahasan al-
Farghani dalam buku ini 
terdiri dari tabel-tabel dan 
gambar-gambar (proyeksi) 
astrolabe beserta angka-
angka dan huruf-huruf 
tertentu. Buku ini terdiri dari 
tujuh pokok pembahasan. 
Bagian pertama tentang 
bentuk-bentuk geometris 
(asykal handasiyyah) 
instrumen astrolabe. 
Bagian kedua tentang 
penjelasan komposisi 
astrolabe. Bagian ketiga 
tentang nilai-nilai lingkaran 
pada lempeng astrolabe 
dan posisinya secara 
perhitungan (hisab). Bagian 
keempat tentang posisi 
ukuran lingkaran-lingkaran 

dan pembagiannya serta 
posisinya untuk tiap-tiap 
iklim (wilayah). Bagian 
kelima tentang gambaran 
proyeksi astrolabe untuk 
lintang utara. Bagian 
keenam tentang proyeksi 
astrolabe untuk lintang 
selatan. Bagian ketujuh, 
penjelasan tentang apa 
yang berbeda dari proyeksi 
astrolabe sebelumnya 
maka tidak dapat diukur 
(al-Farghani, 2005: 26).

Salah satu keunikan 
buku ini, sekaligus menjadi 
sisi unggulnya adalah, 
ditampilkannya nilai-nilai 
(angka-angka) dalam 
bentuk tabel-tabel dan 
ilustrasi pembahasan, 
dimana seluruhnya 
menggunakan sistem 
angka jumali (hisab al-
jummal), yaitu sistem 
angka yang lazim berlaku 
dan digunakan dalam 
karya-karya astronomi 
klasik. Beberapa tabel 
tersebut diantaranya: 
tabel semidiameter 
(anshaf aqthar), asensio 
sfera rekta (mathali’ al-

falak al-mustaqim), tabel 
bintang-bintang ‘diam’ 
(al-kawakib ats-tsabitah), 
tabel almucantar (al-
muqntharat), tabel lintang-
bujur (‘aradh-thul), tabel 
azimut (as-sumut), dan lain-
lain. Selain itu, al-Farghani 
juga kerap menampilkan 
gambar-gambar ilustrasi 
pembahasan, yang mana 
hal ini sangat membantu 
memahami deskripsi dan 
pemahaman instrumen 
astrolabe tersebut.    

Sementara itu pada 
bagian mukadimah 
dijelaskan motivasi 
penulisan buku ini yaitu 
dilatari berkembangnya 
tradisi di kalangan ahli hisab 
dan ahli perbintangan dalam 
menentukan benda-benda 
langit dengan pengamatan 
dan pengukuran. Dimana 
instrumen yang lazim 
digunakan kala itu 
diantaranya instrumen 
astronomi bernama “dzat 
al-halq” (Lingkaran). Selain 
itu, instrumen lain yang 
digunakan adalah astrolabe 
datar, diantaranya untuk 

Al-Kāmil fī al-Usthurlāb

Karya Ahmad bin Muhammad bin 
Katsir al-Farghany. (w. 347 H/958 M)

Oleh : Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar

REAVIEW BUKU
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mengukur perbedaan siang, malam, iklim 
Bumi, dan lain-lain. Lebih dari itu, al-
Farghani juga mengapresiasi pengkajian 
astrolabe yang pernah dilakukan oleh 
tokoh-tokoh sebelumnya. Berdasarkan 
sejumlah hal ini al-Farghani merasa perlu 
untuk menuliskannya dalam bentuk karya 
(buku) yang tujuannya memperkuat dari 
segi analisis dan argumen. Selain itu, 
motivasi penulisan karya komprehensif ini 
juga adalah menjelaskan instrumen apa 
yang sudah dipraktikkan di zaman silam, 
dalam hal ini astrolabe, dan seluk-beluk 
alat tersebut (al-Farghani, 2005: 24). Al-
Farghani mengatakan,

“Karena itu, kami susun sebuah buku 
komprehensif yang menjelaskan keakuratan 
apa-apa yang telah dipraktikkan oleh orang-
orang yang lebih dahulu mempraktikkannya 
yaitu komposisi astrolabe serta bentuk sebab-
sebabnya, hakikat penggunaannya, lalu 
mengukur nilai seluruh lingkaran (lempengan) 
yang membentuk astrolabe berupa bola 
astronomi, dan bentuk proyeksinya untuk setiap 
area Bumi. Juga menjelaskan kegagalan apa 
yang telah lalu seperti komposisi praktiknya 
yang dilakukan orang-orang dahulu (qudama’)”.

 Al-Farghani juga menjelaskan 
bahwa pembahasan dalam karyanya ini 
disertai dengan argumen geometris yang 
jelas serta dikemukakan secara ringkas 
dan padat, sehingga akan mudah untuk 
dipahami bagi kalangan yang memiliki 
kemampuan geometri dan perhitungan 
yang standar dan menengah (al-Farghani, 
2005: 24). Al-Farghani mengatakan,

 
“Dan kami kemukakan pada tiap-tiap bab 

dari pembahasan itu dengan argumen-argumen 
yang jelas dan dengan argumen geometris, 
dengan ungkapan dan narasi yang ringkas dan 
dapat, yang dapat dipahami oleh kalangan 
menengah dalam geometri dan perhitungan 
bintang”.

 Naskah asli buku ini masih tersimpan 
di Paris dan Berlin. Buku ini diterjemahkan 
oleh Gerard Cremona dan Johanes 
Hisplanesia dengan judul “Compendium”. 
Selanjutnya Regiomontanus 

mengembangkan “Compendium” ini 
hingga menyebar ke Eropa. Tahun 1537 
M, di Nuremberg, buku ini diterbitkan 
oleh Melachton yang pada gilirannya 
menempatkan Al-Farghany sebagai salah 
seorang pionir ilmu astronomi modern 
yang dikenal orang sampai hari ini.

Salinan naskah lainnya terdapat di 
Perpustakaan Majlis Syawary Teheran, dan 
bentuk mikrofilmnya ada di “Ma’had at-
Turats al-‘Ilmy al-‘Araby” Aleppo. Lalu di 
Perpustakaan Masyhad Iran. Di salah satu 
perpustakaan Turki, buku ini berjudul “al-
Kamil fi Shina’ah al-Usthurlab asy-Syimaly 
wa al-Januby wa ‘Ilaluhuma bi al-Handasah 
wa al-Hisab”. Lalu di Perpustakaan 
Berlin ada tiga salinan naskah yang 
tergabung dalam koleksi naskah lainnya. 
Lalu di perpustakaan Nasional Britania, 
Perpustakaan Nasional Paris (dalam koleksi 
naskah-naskah lain).

Di era modern, naskah “al-Kāmil fī al-
Usthurlāb” ini telah diedit dan terjemah 
oleh Richard Lorch dengan judul lengkap 
“Al-Farghany On the Astrolabe Arabic Text 
Edited with Translation and Commentary”, 
diterbitkan oleh Franz Steiner Verlag 
2005 M, Jerman. Versi edit dan terjemah 
Lorch ini terdiri dari 447 halaman, secara 
umum terdiri dari dua kajian besar yaitu 
pengantar dan editing teks.
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Putra-Putra
Dewa Perang

Pada mitologi Yunani 
Kuno, ada dua 
anak kembar yang 
selalu mendampingi 

ayahnya ketika berada 
di medan perang, yakni 
Ares yang dijuluki si Dewa 
Perang dan kedua putranya 
yaitu Phobos dan Deimos. 
Keduanya masing-masing 
memiliki julukan, Phobos 
adalah dewa rasa takut dan 
horor, digambarkan dalam 
perisai pahlawan yang 
memujanya, dengan mulut 

terbuka menunjukkan 
gigi yang menakutkan 
dan mengerikan, menurut 
Hesiod. Sedangkan Deimos 
adalah dewa personifikasi 
dari teror, tidak muncul 
dalam cerita apa pun dalam 
mitologi Yunani, tetapi dia 
hanyalah representasi dari 
teror yang ditimbulkan pada 
manusia melalui perang.

Dalam mitologi Romawi, 
Ares dikenal dengan nama 
dewa Mars, sedangkan 
Aphrodite adalah Dewi 

Venus. Phobos dan Deimos 
mereka adalah hasil 
perkawinan dari Ares (Mars) 
dan Aphrodite (Venus) 
yang dijuluki dewi cinta, 
kecantikan, seksualitas, 
kenikmatan, dan prokreasi. 
Nama Mars menjadi nama 
salah satu planet yang 
dekat dengan bumi dan 
memiliki 2 bulan yang 
dinamai berdasarkan nama 
pengawalnya, Phobos dan 
Deimos. Sedangkan planet 
Venus adalah yang terdekat 

Oleh : Dimas Praslisetyo

Gambar Ilustrasi dari pasukan Dewa perang yunani Kuno, sumber: havokjournal.com

SAJIAN AKHIR
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kedua dari Matahari setelah 
Merkurius.

Salah satu satelit Phobos 
merupakan satelit terbesar 
dan terdekat planet mars; 
juga salah satu satelit kecil 
di Tata Surya. Ukurannya 
27 km x 21,6 km x 18,8 km; 
dengan massa 1,80 x 1016 
kg. Sedangkan setengah 
sumbu panjang orbit 9.378 
km. Phobos mengorbit 
Mars tiga kali sehari. 
Akibat sangat dekatnya 
dengan permukaan planet 
di beberapa lokasi di Mars, 
Phobos tidak selalu dapat 
terlihat. Phobos juga 
sangat dipengaruhi gaya 
gravitasi Mars. Ketinggian 
orbitnya, akibat tarikan 
gravitasi Mars, akan 
selalu turun (rata-rata 
penurunannya 1,8 m setiap 
abad). Kurang lebih 30 juta 
tahun lagi dia akan jatuh, 
menabrak permukaan 
Mars, atau dia akan pecah 
dan serpihannya akan 
membentuk sebuah cincin 
seperti planet saturnus dan 
uranus.

Beralih kepada saudara 
kembarnya, Deimos. Ia 
adalah satelit terkecil dan 
terluar dari Mars. Deimos 
adalah satelit terkecil dalam 
Tata Surya yang terdata 
dengan baik. Banyak satelit 
yang lebih besar, namun 
belum diketahui komposisi, 
berat, dan lain sebagainya. 
Deimos mengorbit Mars 
dari jarak 23.459 km. 
Berukuran 15 km x 12,2 
km x 11 km, dengan massa 
1,8 x 1015 kg. Permukaan 
Deimos maupun phobos 
penuh dengan lapisan debu, 
pecahan batu, dan kawah-
kawah yang terbentuk 
akibat gempuran meteorit.

Dari permukaan Mars, 
pergerakan Phobos dan 
Deimos tampak sangat 
berbeda dari Bulan di Bumi. 
Phobos terbit di barat, 
tenggelam di timur, dan 
terbit lagi dalam waktu 11 
jam. Deimos, yang berada 
di luar orbit sinkron-
yang membuat periode 
orbitalnya sama dengan 
periode rotasi planet-terbit 
di timur namun sangat 
pelan. Meskipun periode 
orbital Deimos itu 30 jam, 
satelit tersebut butuh 2,7 
hari untuk tenggelam di 
Barat.

Kedua satelit terkunci 
secara pasang, satu 
sisi selalu menghadap 
permukaan Mars dan sisi 
lainnya membelakangi. 
Sejak Phobos mengorbit 
Mars lebih cepat dari 
pada planet berputar itu 
sendiri, adalah kekuatan 
pasang perlahan tetapi 
terus menurun dengan 
radius orbital. Di beberapa 
titik pada masa depan, 
jika pendekatan dengan 
Mars cukup dekat (lihat 
batas Roche), Phobos akan 
rusak oleh tenaga pasang. 
Beberapa hubungan dari 
kawah di permukaan 

Mars, cenderung jauh 
dari khatulistiwa yang tua 
mereka, menunjukkan 
bahwa ada mungkin telah 
ada satelit kecil lainnya 
yang mengalami nasib 
yang diharapkan dari 
Phobos, dan juga bahwa 
kerak Mars bergeser 
secara keseluruhan antara 
kejadian ini. Deimos, di sisi 
lain, cukup jauh di mana 
edarannya sedang perlahan 
didukung, seperti dalam 
kasus kita sendiri (Bulan).

Komposisi Phobos dan 
Deimos kaya akan karbon 
seperti asteroid tipe C- dan 
es. Asal usul keduanya 
diduga berasa dari sabuk 
Utama Asteroid. Keduanya 
kemudian terlempar keluar 
dari sana akibar gangguan 
dari gravitasi Jupiter. 
Sempat melayang-layang di 
angkasa, mereka kemudian 
terjerat gravitasi Mars.
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OIF INSIDE
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