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Kata Pengantar 
 

Seminar ilmiah Himpunan Astronomi Indonesia (HAI) diselenggarakan secara rutin dua-tahunan sejak, 
sekurangnya, satu dekade lalu. Seminar ini merupakan ajang tukar pikiran dan diskusi ilmiah tentang 
astronomi dan bidang yang berkaitan. Seminar HAI tahun ini, yang diselenggarakan pada 27 Oktober 2011 
di Aula Barat – ITB, adalah spesial karena merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian bertajuk 
Peringatan 60 Tahun Pendidikan Tinggi Astronomi di Indonesia.  

Peringatan puncak 60 Tahun Pendidikan Tinggi Astronomi di Indonesia berlangsung sehari sebelumnya, 
yaitu pada 26 Oktober 2011, dengan diselenggarakannya Seminar Pendidikan Astronomi yang mengulas 
aneka topik tentang pendidikan astronomi guna menuju terbentuknya jaringan pendidikan astronomi di 
Indonesia. Meskipun demikian, beberapa ulasan tentang kependidikan astronomi disampaikan pula oleh 
beberapa presenter pada Seminar HAI ini. 

Seminar ini diselenggarakan atas kerjasama HAI, Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK) Astronomi – ITB, dan 
Observatorium Bosscha – ITB. Seminar ini dibuka oleh Dekan FMIPA – ITB, Prof. Dr. rer. nat. Umar Fauzi, 
dan tercatat hadir 98 peserta dari berbagai afiliasi, yaitu para astronom dari berbagai institusi termasuk Dr. 
Karel van der Hucht dari LKBF/SRON Belanda, dosen dari berbagai perguruan tinggi, astronom amatir yang 
sebagiannya adalah siswa sekolah menengah, pemerhati astronomi, dan mahasiswa dari berbagai perguruan 
tinggi di Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta. 

Terdapat lima topik besar yang dibahas pada Seminar ini, yaitu: Popularization/Promotion of Astronomy 
(PA), Milkyway & Extragalaxy (ME), Instrumentation & Facilities (IF), Solar & Stellar Physics (SP), dan 
Solar System (SS). Bahasan topik-topik tersebut disajikan oleh 44 pemakalah dalam bentuk 28 presentasi 
oral dan 16 presentasi poster. Presentasi peserta dibagi menjadi dua sesi oral-paralel dan sesi poster, yang 
semuanya mengambil tempat di Aula Barat – ITB. Tidak semua presenter akhirnya meneruskan makalahnya 
secara lengkap ke dalam Prosidings. Editor Prosidings menerima 26 naskah lengkap dengan rincian: 10 PA, 
3 ME, 4 IF, 4 SP, dan 5 SS. 

Seperti pada pertemuan ilmiah tahun 2009, jumlah pemakalah topik PA mendominasi atensi peserta Seminar 
ini. Topik ini mencakup tema yang dikenal dekat dengan publik, seperti membangun dan mengembangkan 
komunitas astronomi, kependidikan/pembelajaran, dan pengamatan/publikasi hilal. Sejumlah topik PA dan 
IF menunjukkan hasil kolaborasi yang baik dari institusi pendidikan dan riset. Kolaborasi seperti ini 
sebaiknya dipertahankan dan terus ditingkatkan. Menjadi catatan di sini adalah hadirnya komunitas 
astronomi beberapa afiliasi dari Yogyakarta, yakni dari badan/penggiat kajian hilal dan perguruan tinggi. 
Tidak salah apabila sekali waktu penyelenggaraan Seminar semacam ini dapat dilakukan di luar Bandung 
dan Jakarta, untuk mengembangkan kegiatan ilmiah astronomi di berbagai daerah. 

Sebelum sesi break siang, dilakukan penyerahan penghargaan Anggota Kehormatan HAI kepada Ir. Denny 
Zulkaidi, MT dan Dr. Ir. Widjaja Martokusumo (keduanya dari SAPPK – ITB) atas sumbangsih mereka 
yang luar biasa pada Astronomi Indonesia. Penghargaan ini sebenarnya sudah sejak lama dipersiapkan 
(2009) namun belum direalisasikan. Sedianya penghargaan ini akan disampaikan pula kepada Dr. A. 
Sjarmidi (SITH – ITB), Dr. Ir. Woerjantari Soedarsono (SAPPK – ITB),  dan Ir. Widiyani, MT (SAPPK – 



 viii 

ITB), namun berhalangan hadir karena berbagai keperluan. Pada bagian akhir kegiatan ini, diadakan 
Business Meeting HAI yang membahas tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HAI. 

Prosidings ini didedikasikan untuk Profesor Dr. Suhardja D. Wiramihardja dan Dr. Iratius Radiman, sejawat 
dan guru kita yang memasuki masa purna bakti dari Kelompok Keahlian/Keilmuan Astronomi, FMIPA – 
ITB. Dekan FMIPA – ITB telah berkenan menyerahkan kenang-kenangan kepada beliau pada acara Seminar 
Pendidikan Astronomi 26 Oktober 2011, yang dokumentasinya disertakan pada Prosidings ini. 

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung 
pelaksanaan Seminar ini sehingga dapat berjalan dengan baik. 

 

Bandung, Desember 2011 

Tim Editor Prosidings dan Panitia Seminar HAI 2011 
seminarhai2011@yahoo.com 



 ix 

Dedikasi 

Penyerahan kenang-kenangan purna bakti oleh Dekan FMIPA Prof. Dr. rer. nat. Umar Fauzi kepada Profesor 
Dr. Suhardja D. Wiramihardja (atas) dan Dr. Iratius Radiman (tengah) yang disaksikan oleh Dr. Karel van der 
Hucht. Bawah: foto bersama. Aula Barat – ITB, 26 Oktober 2011 
 



 x 

 



 xi 

Penyerahan Tanda Anggota Kehormatan HAI 
 

Penyerahan tanda Anggota Kehormatan HAI oleh Ketua HAI Dr. Budi Dermawan kepada Ir. Denny Zulkaidi, 
MT (atas) dan Dr. Ir. Widjaja Martokusumo (tengah). Bawah: foto bersama. Aula Barat – ITB, 27 Oktober 2011 



 xii 



 xiii 

Daftar Peserta 
 

Nama Afiliasi 
Adam UIN Sunan Gunung Djati Bandung 
Adrian Ramadhan Prodi S1 Astronomi, ITB, Bandung 
Afidah Dzikra Prodi S1 Astronomi, ITB, Bandung 
Agus Setiawan Observatorium Bosscha, FMIPA, ITB, Bandung 
Ahmad Zulfahmi Forum Pelajar Astronomi, SMAN 48 Jakarta 
Aldino A. Baskoro langitselatan 
Alfan Nasrulloh Observatorium Bosscha, FMIPA, ITB, Bandung 
Andika B. Priambodo Prodi S1 Astronomi, ITB, Bandung 
Andriyan B. Suksmono STEI – ITB, Bandung 
Anton T. Jaelani Prodi S1 Astronomi, ITB, Bandung 
Aprilia KK Astronomi, ITB, Bandung 
Asih Melati Physics and Physics Education, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 
Asriza Forum Pelajar Astronomi, SMAN 48 Jakarta 
Atsnaita Yasrina Kelompok Penelitian Kosmologi, Astrofisika, dan Fisika Matematik (KAM), Bagian 

Fisika, FMIPA, UGM, Yogyakarta 
Avivah Yamani langitselatan 
Azis T. Sunjaya Himpunan Astronomi Amatir Jakarta 
Barunendra Y. Kumoro SMP Pangudi Luhur, Jakarta 
Bernardino M. Waworuntu SMP Pangudi Luhur, Jakarta 
Budi Dermawan KK Astronomi, ITB, Bandung 
Chatief Kunjaya KK Astronomi, ITB, Bandung 
Christin M. Tampubolon Prodi S1 Astronomi, ITB, Bandung 
Denny Zulkaidi SAPPK – ITB, Bandung 
Dessy Eprilya Himpunan Astronomi Amatir Jakarta 
Deva O. A. Irawan Observatorium Bosscha, FMIPA, ITB, Bandung 
Dhani Herdiwijaya KK Astronomi, ITB, Bandung 
Dhimaz G. Ramadhan Prodi S1 Astronomi, ITB, Bandung 
Dmirza P. Al Amamu Himpunan Astronomi Amatir Jakarta 
E. Sungging Mumpuni LAPAN Bandung/Prodi S3 Astronomi – ITB, Bandung 
Eddy Susianto Prodi S2 Astronomi, ITB, Bandung 
Eka P. Arumaningtyas Prodi S2 Astronomi, ITB, Bandung 
Elida L. Istiqomah Kelompok Penelitian Kosmologi, Astrofisika, dan Fisika Matematik (KAM), Bagian 

Fisika, FMIPA, UGM, Yogyakarta 
Endang Soegiartini Prodi S3 Astronomi, ITB, Bandung 
Evan I. Akbar Observatorium Bosscha, FMIPA, ITB, Bandung 
Fachrudin Azzahidi Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 
Farahhati Mumtahana Prodi S1 Astronomi, ITB, Bandung 
Fathonah D. Rahayu Prodi S1 Astronomi, ITB, Bandung 
Ferry M. Simatupang KK Astronomi, ITB, Bandung 
Hakim L. Malasan Astronomy Research Group and Bosscha Observatory, FMIPA, ITB, Bandung 
Hana Pertiwi Jurusan Pendidikan Fisika, UPI, Bandung 
Husniatul Khair Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 
I'ah F. Imaniah Prodi S1 Astronomi, ITB, Bandung 
Ichsan Ibrahim STMIK Bandung/Prodi S3 Astronomi – ITB, Bandung 
Iratius Radiman KK Astronomi, ITB, Bandung 
J. Aria Utama Lab. Bumi dan Antariksa, Jurusan Pendidikan Fisika, FPMIPA, UPI, Bandung 
Jonathan R. F. Simanjuntak SMP Pangudi Luhur, Jakarta 
Joshua E. Pramudya SMP Pangudi Luhur, Jakarta 
Karel van der Hucht LKBF/SRON, Netherland 
Kiki Vierdayanti Astronomy Research Group, Faculty of Math. and Nat. Sci., ITB, Bandung 
  



 xiv 

Nama Afiliasi 
Lala M. K. Wijayanti Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 
Lita L. Utami Himpunan Astronomi Amatir Jakarta 
Lusiani Jurusan Pendidikan Fisika, UPI, Bandung 
M. Ikbal Arifyanto KK Astronomi, ITB, Bandung 
M. Irfan Hakim KK Astronomi, ITB, Bandung 
M. Ma'rufin Sudibyo Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD) Kebumen, Yogyakarta; 

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak Rukyatul Hilal Indonesia 
(LP2IF–RHI), Yogyakarta 

M. Zamzam Nurzaman Prodi S1 Astronomi, ITB, Bandung 
Mahdi N. Ahmad SMAN 5 Surabaya 
Miranda Wiharja Besadaya 
Mochamad Irfan Observatorium Bosscha, FMIPA, ITB, Bandung 
Moedji Raharto Astronomy Research Group, Faculty of Math. and Nat. Sci., ITB, Bandung 
Muhammad Rayhan Himpunan Astronomi Amatir Jakarta 
Muhammad Yusuf Observatorium Bosscha, FMIPA, ITB, Bandung 
Naqia S. Daud Prodi Astronomi, ITB, Bandung 
Norma Yunita Himpunan Astronomi Amatir Jakarta 
Novi Sopwan Prodi S2 Astronomi, ITB, Bandung 
Prahesti Husnindriani Prodi S1 Astronomi, ITB, Bandung 
Premana W. Premadi Astronomy Research Group, Faculty of Math. and Nat. Sci., ITB, Bandung 
Putra Mahasena Astronomy Research Group, Faculty of Math. and Nat. Sci., ITB, Bandung 
Rabiah A. A. Anwar Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 
Ramadhani P. Ayu Prodi S1 Astronomi, ITB, Bandung 
Retno D. Hapsari Prodi S1 Astronomi, ITB, Bandung 
Rezky Putra SMAN 77 Jakarta 
Rhorom Priyatikanto Prodi S1 Astronomi, ITB, Bandung 
Ridlo W. Wibowo Prodi S1 Astronomi, ITB, Bandung 
Rika Rahida Prodi S1 Astronomi, ITB, Bandung 
Roni F. Muntaha Himpunan Astronomi Amatir Jakarta 
Rukman Nugraha Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu – BMKG 
Ryandhika Rukmana Forum Pelajar Astronomi, SMAN 48 Jakarta 
Saeful Akhyar Prodi S1 Astronomi, ITB, Bandung 
Siti Nurlaela UIN Sunan Gunung Djati Bandung 
Soekiyah Permani Prodi S1 Astronomi, ITB, Bandung 
Sudirman Lius SMP Pangudi Luhur, Jakarta 
Suhardja D. Wiramihardja KK Astronomi, ITB, Bandung 
Sulfiyanti Himpunan Astronomi Amatir Jakarta 
Sulistiyowati Prodi S1 Astronomi, ITB, Bandung 
Suryadi Siregar KK Astronomi, ITB, Bandung 
Taufiq Hidayat Observatorium Bosscha dan KK Astronomi, FMIPA, ITB, Bandung 
Thomas Djamaluddin LAPAN 
Titania Virginiflosia Prodi S1 Astronomi, ITB, Bandung 
Umar Fauzi Dekan FMIPA, ITB, Bandung 
Uswatun Khasanah Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 
Vina R. Rahmawaty Himpunan Astronomi Amatir Jakarta 
Whisnu T. S. Ajie Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 
Widjaja Martokusumo SAPPK – ITB, Bandung 
Widya Sawitar Planetarium dan Observatorium Jakarta 
Winny Liliawati Jurusan Pendidikan Fisika, UPI, Bandung 
Yayan Sugianto KK Astronomi, ITB, Bandung 
Yolanda Ghea Prodi S1 Astronomi, ITB, Bandung 
Yudi Fadilah UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

 



 xv 

Dokumentasi Kegiatan 



 xvi 

   

   

   

   



1 
 

 
PA: Popularization/Promotion of Astronomy 
 
 
 
   

   

   

   
   



Prosidings Seminar Himpunan Astronomi Indonesia 
Aula Barat – ITB, Bandung 27 Oktober 2011 (Dermawan et al., Eds.) A. Yamani 

3 
 

“langitselatan”, Jendela Informasi dan Edukasi Astronomi 
 
A. Yamani1* 
 
1langitselatan, media astronomi indonesia 
*E-mail: avivah@langitselatan.com 
 
ABSTRAK 
Tahun 2009 yang lalu telah menjadi momentum bagi masyarakat astronomi dunia dan juga masyarakat Indonesia. 
Dampak nyata dari IYA2009, adalah peningkatan minat dalam mencari informasi astronomi. Untuk itu langitselatan 
sebagai media astronomi juga ikut berperan aktif semenjak tahun 2007 dalam memberikan informasi dan edukasi non 
formal astronomi di dunia maya. Dalam bentuk kegiatan nyata di dalam masyarakat, langitselatan juga aktif berinovasi 
dan melibatkan diri dalam kegiatan di sekolah maupun antar komunitas. Berbagai program yang dilakukan oleh 
langitselatan bertujuan untuk membangun kesadaran akan ilmu astronomi sekaligus mendidik masyarakat untuk 
memiliki pemahaman dasar astronomi dan sains, terutama yang bisa teraplikasi dan dekat pada kehidupan sehari-hari. 
Selama perjalanan langitselatan menjalankan perannya, tim editorial langitselatan juga belajar memahami karakteristik 
masyarakat/publik dan diaplikasikan dalam berbagai kegiatan edukatif di lapangan maupun kebutuhan pembaca akan 
informasi astronomi. Dalam makalah ini, langitselatan akan didiskusikan sebagai studi kasus nyata sebuah bentuk 
jendela informasi dan edukasi astronomi yang mampu/berhasil menjawab kebutuhan masyarakat/pembaca astronomi 
yang secara konsisten menjalankan peran dan inovasi dalam mencapai visi-misinya serta memaparkan dampaknya bagi 
perkembangan pembelajaran astronomi bagi masyarakat Indonesia. 
 
Kata Kunci: langitselatan – Komunikasi – Edukasi 
 

1 PENDAHULUAN 

Di masa lalu, koran, majalah, televisi 
merupakan sarana manusia untuk mendapatkan 
informasi. Untuk mendapatkan informasi kita 
harus mencari terlebih dahulu. Namun di era 
komunikasi masa kini, perkembangan jejaring di 
internet mengubah segalanya. Informasilah yang 
menghampiri kita. Semua informasi bisa didapat 
hanya dengan satu kali menekan tombol (single 
click). RSS feed, blog, jejaring sosial menjadi 
wadah baru komunikasi masa kini. Semua 
informasi bisa didapatkan di halaman yang sama. 
Tak hanya itu, pembaca pun bisa berinteraksi 
langsung dengan nara sumber. Informasi tidak lagi 
berjalan satu arah melainkan hadir dalam bentuk 
komunikasi interaktif di dunia maya.  

Pertanyaannya, bagaimana dengan sains? 
Perkembangan sains masa kini juga sedemikian 
pesat dan masyarakat dengan mudah mendapatkan 
informasi tersebut. Tapi apakah informasi yang 
disampaikan itu benar? Kadang informasi yang 
tiba di masyarakat justru menimbulkan salah 
kaprah yang mengarahkan masyarakat pada 
kepanikan. Inilah yang menjadi tantangan bagi 
para ilmuwan masa kini. Untuk itu dibutuhkan 
media komunikasi bagi sains untuk dapat 
menjembatani ilmuwan dan masyarakat penikmat 
sains untuk memperoleh berita yang benar, 
sekaligus untuk menarik minat masyarakat untuk 
mengenal sains. Dan hal yang sama juga 
dibutuhkan oleh astronomi. Jembatan komunikasi 

bagi astronom untuk membahasakan kembali hasil-
hasil penelitian dan juga perkembangan astronomi 
untuk dapat dengan mudah dipahami oleh 
masyarakat umum.  Tak hanya itu. Masyarakat  
juga masih dengan mudah mempercayai berita-
berita bohong yang disebarluaskan dengan dalih 
ilmiah ataupun miskonsepsi yang juga masih terus 
berkembang dari waktu ke waktu. 

Dengan semangat inilah langitselatan dibangun 
sebagai media komunikasi dan edukasi di dunia 
maya dengan bahasa Indonesia. Tujuannya untuk 
menyediakan informasi astronomi dalam bahasa 
Indonesia, memasyarakatkan astronomi sekaligus 
memperkenalkan sisi “fun” dari astronomi bagi 

 

 
 
Gambar 1. Logo langitselatan yang menampilkan 
potongan rasi khas langit selatan, Centaurus. Kredit: 
langitselatan. 
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masyarakat. langitselatan juga bertindak sebagai 
edukator astronomi bagi masyarakat sekaligus 
untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan 
astronomi dan sains dan kaitannya dengan 
keseharian masyarakat. 

2 INTERNET DI INDONESIA 

Metode komunikasi astronomi yang dipilih oleh 
langitselatan adalah melalui dunia maya. Mengapa 
dunia maya dan bukan langsung di dunia nyata 
berinteraksi dengan masyarakat?  Perkembangan 
pengguna internet di Indonesia mengalami 
kenaikan yang cukup signifikan dari waktu ke 
waktu. Menurut Internet World Stats, di tahun 
2000 pengguna internet di Indonesia baru 
mencapai 2 juta pengguna dan di akhir 2010 
pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 
39,6 juta pengguna. Statistik lain dari Business 
Measurement Intelligence dalam Indonesia 
Telecommunication Report Q2 2011 pengguna di 
Indonesia Juni 2011 mencapai 84,74 juta 
meningkat dari 25 juta pengguna pada tahun 2008. 
Dan angka ini masih akan terus naik dengan tajam 
sejalan makin murahnya akses internet dan 
perangkat yang semakin terjangkau.  

Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia 
meningkat ketika jejaring sosial hadir di Indonesia.  
Facebook dan Twitter menjadi populer di 
Indonesia dan pengguna kedua jejaring sosial ini 
justru menembus peringkat 5 besar di dunia. Untuk  
Facebook, Indonesia berada di posisi kedua di 
dunia dengan 40.829.720 pengguna dan Jakarta 
berada pada posisi pertama untuk kota dengan 
pengguna Facebook terbanyak. Lain Facebook, 
lain pula Twitter. Indonesia di negeri Twitter 
berada pada urutan ketiga teraktif di dunia. 

3 IMPLEMENTASI 

Melihat pertambahan pengguna internet yang 
semakin tajam dari waktu ke waktu, langitselatan 
memilih mengkomunikasikan astronomi lewat 
dunia maya dalam bentuk Blog dan 
mengaplikasikan Facebook (3341 fans) dan 
Twitter   (1141 pengikut) untuk menjangkau lebih 
banyak lagi astronomi antusias di dunia maya.  

Blog langitselatan yang saat ini memiliki 2016 
anggota difokuskan menjadi corong utama 
mengkomunikasikan astronomi bagi masyarakat.  
Di blog yang juga interaktif berkomunikasi dengan 
pembacanya ini, kami menyampaikan informasi 
dan penemuan terbaru dari dunia astronomi agar 
dapat membangun kesadaran masyarakat akan 
astronomi.  Selain itu kami senantiasa memberikan 
klarifikasi dan memberi informasi yang benar dan 

berimbang tentang semua itu sekaligus meluruskan 
miskonsepsi yang berkembang di masyarakat 

Bagi siswa dan guru, langitselatan juga 
berusaha menjadi media pendukung pendidikan 
sains secara formal dan non formal sekaligus 
menumbuhkan minat siswa pada pengembangan 
alat astronomi maupun riset sederhana. Untuk itu, 
langitselatan yang juga berafiliasi dengan Global 
Hands on Universe dan Galileo Teacher Training 
Projects senantiasa menghadirkan materi aplikatif 
yang dapat digunakan oleh siswa dan guru.  
Contohnya adalah pengembangan peluncur Roket 
Air oleh Aldino Adry Baskoro yang juga meraih 
juara pertama dalam lomba Kreatifitas Ilmiah 
Guru, juga pengembangan alat-alat sederhana 
untuk pengamatan matahari, peta bintang, dll. 
Harapannya adalah dapat memotivasi siswa untuk 
kreatif berkarya.  

4 AKTIVITAS 

Imbas dari komunikasi di dunia maya yang 
dilakukan oleh langitselatan adalah terbentuknya 
komunitas astronomi di dunia maya dari pembaca 
weblog langitselatan. Selain itu langitselatan juga 
dipercaya oleh sekolah dan komunitas lainnya 
untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan offline 
untuk memperkenalkan astronomi kepada 
masyarakat.  langitselatan juga ambil bagian dalam  
berbagai kegiatan komunitas sepeti kumkum, Pesta 
Blogger 2010, Festival Pembaca bersama 
Goodreads, maupun kegiatan reuni sekolah. Tak 
hanya itu, setiap ada kejadian astronomi seperti 
gerhana, hujan meteor atau kegiatan internasional 
seperti Global Astronomy Month, langitselatan 
turut mengadakan kumpul komunitas dan starparty 
bagi para penyuka astronomi. 

Star party, pengenalan astronomi di kelas 
maupun pelatihan bagi siswa dan guru menjadi 
bagian dari komunikasi dan edukasi astronomi 
yang dilakukan langitselatan untuk masyarakat. 

 
Gambar 2. Weblog langitselatan dan implementasi di 
jejaring sosial. Kredit: langitselatan. 
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Untuk itu, langitselatan juga aktif mengembangkan 
materi dan kurikulum pengajaran astronomi untuk 
setiap kegiatan agar dapat disesuaikan dengan 
kurikulum siswa di sekolah. Tujuannya bukan 
hanya untuk memperkenalkan astronomi tapi juga 
membangkitkan daya kreatifitas siswa dan 
imajinasi untuk memulai riset sederhana.  

Selain itu, kekayaan budaya Indonesia juga tak 
lepas dari berbagai kisah tentang langit. Kisah-
kisah inilah yang sedang kami kumpulkan untuk 
kemudian disampaikan dalam bentuk dongeng 
kepada anak. Tujuannya memperkenalkan 
astronomi kepada anak melalui cerita budaya yang 
sudah dikenal.  

langitselatan dalam menjalankan fungsinya 
sebagai komunikator astronomi bekerja sama 
dengan himpunan astronomi yang ada di Indonesia 
maupun di dunia. Tercatat saat ini langitselatan 
bekerjasama dan berafiliasi dengan Astronomer 
Without Border, Global Hands on Universe, 
Galileo Teacher Training Project, Universe 
Awareness dan Sidewalk Astronomer  di Indonesia. 

 
 

5 SIMPULAN 

langitselatan sampai saat ini masih terus 
melakukan inovasi untuk memperkenalkan 
astronomi baik dalam pengembangan materi 
maupun metode untuk penyampaian kepada 
masyarakat. Salah satunya adalah dengan merintis 
perpustakaan astronomi yang saat ini buku dan 
materinya dibantu oleh Astro Book Drive, ESO 
maupun NASA. 

Perjalanan mengkomunikasikan astronomi 
masih jauh dari usai.  Komunikasi astronomi 
menjadi penting karena sebenarnya astronomi itu 
sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari 
masyarakat meskipun tidak banyak disadari. Selain 
itu astronomi juga bisa menjadi pintu yang 
membangkitkan motivasi anak untuk menikmati 
sains secara umum. 

6 PUSTAKA 
Christensen, L. L. 2007, The Hands-On Guide For 
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Internet World Stats, 2011, <http://www. 
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2011 

Sysomos, 2010,  <http://www.sysomos.com/ 
insidetwitter/twitter-stats-2010/>, diakses pada 20 
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Gambar 3. Dokumentasi kegiatan langitselatan.  
Kredit: langitselatan. 
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Pengukuran Kecerlangan Langit Arah Zenith di Bandung dan Cimahi dengan 
Menggunakan Sky Quality Meter 
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1KK Astronomi dan Observatorium Bosscha, FMIPA – ITB, Bandung, Indonesia 
2Program Magister Astronomi, FMIPA – ITB, Bandung, Indonesia 
*E-mail: dhani@as.itb.ac.id 
 
ABSTRAK 
Pengukuran kecerlangan langit arah zenith untuk meminimalkan pengaruh polusi cahaya di dua lokasi yang berbeda, 
yaitu daerah Bandung (kampus ITB dan Cihampelas) dan Cimahi Utara dilakukan dengan menggunakan fotometer saku 
Sky Quality Meter. Hasil yang diperoleh dari pengukuran mulai Matahari terbenam sampai Matahari terbit 
menunjukkan bahwa tingkat polusi cahaya di Bandung lebih tinggi daripada Cimahi. Pengukuran kecerlangan langit 
saat Shubuh dan senja (twilight) juga dilakukan. Waktu shalat Shubuh dan Isya’ dengan acuan ketinggian Matahari -200 
di bawah horison perlu direvisi. Didiskusikan pula pengaruh Bulan purnama dan pergerakan awan terhadap variabilitas 
kecerlangan langit. 
  
Kata Kunci: Kecerlangan langit – Polusi cahaya – Waktu Shubuh dan Isya’ 
 

1 PENDAHULUAN 

Polusi cahaya merupakan problema 
pemborosan energi akibat ketidak-efisienan arah 
pencahayaan lampu dan pemilihan jenis lampu 
yang boros daya.  Sayangnya polusi cahaya yang 
telah diketahui mempunyai dampak negatif 
terhadap ekologi dan kemanusiaan seringkali 
diabaikan oleh masyarakat dan pemerintah. 
Langkah penghematan lebih banyak 
didengungkan di tengah kebutuhan energi listrik 
yang meningkat 6% per tahun (PLN, 2009), tanpa 
tindakan nyata yang berarti. Semakin kuat kadar 
polusi cahaya akan berdampak langsung terhadap 
gangguan lingkungan hewan malam dalam 
reproduksi atau upaya mencari makan, 
pemborosan energi, faktor keamanan lalu lintas 
dan transportasi dan semakin sedikitnya jumlah 
obyek langit yang dapat ditelaah (Roach & 
Gordon, 1973; Rich & Longcore, 2006)). Dampak 
tidak langsung terhadap gangguan hormon 
manusia, khususnya hormon melatonin yang 
mengatur jam tubuh telah pula banyak dilaporkan 
(Health Council of the Netherlands 2000).  

Pengukuran variasi kecerlangan langit sangat 
diperlukan untuk kuantisasi besaran polusi cahaya 
di suatu daerah. Akan tetapi pengukuran 
kecerlangan langit yang dilakukan umumnya tidak 
fleksibel dari sisi peralatan dengan harga mahal, 
yaitu CCD dengan medan pandang sangat sempit  
dan waktu yang dibutuhkan cukup lama, karena 
sedikitnya langit yang cerah secara fotometri 
dalam satu tahun. Keterbatasan ini menyebabkan 
pengukuran kecerlangan langit sulit dilakukan 
secara berkesinambungan oleh kalangan astronom 
amatir. Salah satu fotometer sederhana yaitu 

Unihedron Sky Quality Meter (SQM) dirancang 
untuk mengatasi permasalahan tersebut. SQM 
merupakan fotometer yang relatif murah, ringan, 
berukuran saku dengan ukuran sudut pengukuran 
200 ke langit dan akurasi kurang dari 3% 
(Cinzano, 2005). Koneksi USB atau ethernet 
memudahkan dalam akuisisi data resolusi waktu 
yang sangat tinggi, yaitu orde detik. Keluaran data 
langsung dinyatakan dalam satuan magnitudo per 
detik busur kuadrat (MPDB), untuk kemudian 
langsung disimpan dalam media penyimpan 
komputer. Respon spektral SQM berada dalam 
rentang cukup lebar, yaitu rentang visual 4000 – 
6500 Å untuk transmisi 0.5 dengan puncak sekitar 
5400 Å (Cinzano, 2005). Dengan demikian 
rentang spektral SQM sesuai dengan sensitivitas 
spektral mata manusia, baik sensitivitas sel batang 
dan sel kerucut. 

Dimensi fisik yang ringan dan kemudahan 
akuisisi data resolusi waktu tinggi membuka 
peluang pemanfaatan SQM lebih luas dengan 
mobilitas tinggi untuk monitoring polusi cahaya, 
penentuan waktu shalat Shubuh dan Isya’, 
pengamatan gerhana Bulan (Herdiwijaya et al 
2011), hujan meteor, kontras visibilitas hilal (sabit 
bulan muda atau tua), dan banyak aplikasi 
maupun percobaan optik lainnya.  

Paper ini akan membahas pengukuran 
kecerlangan langit arah zenith untuk 
meminimalkan pengaruh polusi cahaya di dua 
lokasi yang berbeda, yaitu daerah Bandung 
(kampus ITB dan Cihampelas) dan Cimahi Utara 
dilakukan dengan menggunakan fotometer saku 
Sky Quality Meter dalam periode bulan Maret 
sampai Agustus 2011. Pengukuran kecerlangan 
langit dilakukan dari sore sampai pagi hari untuk 
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melihat variabilitasnya akibat adanya awan dan 
cahaya Bulan. 

2 POLUSI CAHAYA DAN PENGARUH 
CAHAYA BULAN ATAU AWAN 

Tingkat kegelapan di Cimahi dalam periode 
bulan Maret sampai Agustus 2011 dicapai pada 
tanggal 5 Mei 2011 jam 03:52:59 WIB, yaitu 
sebesar 19.81 MPDB. Nilai tersebut lebih gelap 
dari pengukuran di Bandung yang mempunyai 
nilai kurang dari 19 MPDB. Dengan demikian 
tingkat polusi cahaya di Bandung lebih tinggi 
daripada di Cimahi. Akan tetapi waktu langit 
tergelap diperoleh setelah tengah malam. 
Kesibukan ekonomi dan pencahayaan lampu 
masih aktif sampai tengah malam, baik di 
Bandung dan Cimahi. Gambar 1 memperlihatkan 
pengaruh bulan purnama dan awan terhadap 
kecerlangan langit. Keberadaan awan 
menyebabkan langit lebih terang. Cahaya dari 
lampu-lampu kota akan naik ke atmosfer dan 
dihamburkan oleh aerosol dan bulir-bulir uap air. 
Polusi udara akan memperkaya kandungan 
aerosol di atmosfer dan kemudian akan 
mempertinggi tingkat polusi cahaya. Jadi tingkat 

polusi udara berkorelasi dengan polusi cahaya. 
Polusi udara disebabkan oleh kerusakan 
lingkungan dan aktivitas ekonomi.  

Cahaya Bulan purnama menyebabkan 
kecerlangan langit bertambah terang sebesar 5 
MPDB. Kecerlangan langit juga meningkat 
sepanjang malam, seperti terlihat dalam Gambar 
1. Oleh karena itu pengamatan fotometri dan 
spektroskopi obyek-obyek langit dalam astronomi 
menghindari waktu adanya Bulan purnama.  

3 KECERLANGAN LANGIT FAJAR 
DAN SORE 

Gambar 2 memperlihatkan kecerlangan langit 
di Bandung dan Cimahi saat pagi hari. Dalam 
panel kiri, adanya awan cukup tebal dan merata di 
Bandung pada tanggal 6 April 2011 menyebabkan 
langit menjadi terang. Gradien turunnya kurva di 
mana kecerlangan langit bertambah dengan cepat 
relatif mempunyai pola sama untuk bulan Maret 
dan April 2011, meskipun awan menggantung di 
langit. Gradien kecerlangan yang sama ini 
disebabkan oleh cahaya Matahari yang sudah 
menyinari lapisan atmosfer atas, di mana lapisan 
ini lebih tinggi dari lapisan pembentukan awan. 
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Gambar 1. Kecerlangan langit Cimahi arah zenit tanggal 15 – 16 Juni 2011. 
Tampak pengaruh bulan purnama saat tengah malam dan pengaruh awan tipis 
yang merata sepanjang malam. 

Gambar 2. Kecerlangan langit arah zenit pagi hari di Bandung (panel kiri) dan Cimahi (panel kanan) dalam 
MPDB. Garis tebal, garis putus tebal, dan garis putus tipis menunjukkan batas pagi astronomi, nautikal, dan sipil. 
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Batas-batas pagi astronomi, nautikal, dan sipil 
mencerminkan ketinggian Matahari di bawah 
horison masing-masing sebesar -180, -120, dan -60. 
Tampak bahwa garis pagi sipil berada di tengah 
kemiringan kurva saat kecerlangan langit 
meningkat tajam. Sedangkan pagi nautikal 
menjadi awal dari terangnya langit. Kecerlangan 
langit saat pagi astronomi relatif konstan atau 
dikatakan langit masih gelap secara fotometri. 
Pola kecerlangan langit di Cimahi, panel kanan, 
sama dengan di Bandung, tapi dengan kestabilan 
kecerlangan langit lebih baik. Tampak awan tipis 
yang merata pada tanggal 25 Juni 2011, sehingga 
kecerlangan langit lebih terang. 

Adapun acuan waktu shalat Shubuh menurut 
Kementrian Agama yang berlaku bagi pemeluk 
agama Islam di Indonesia, adalah ketinggian 
matahari -200 di bawah horison. Waktu ini kira-
kira 8 menit sebelum waktu pagi astronomi atau 
32 menit sebelum pagi nautikal. Efek refraksi 
atmosfer perlu diperhitungkan untuk penentuan 
waktu dengan akurasi lebih baik. Misalkan 
ketinggian matahari -150 atau 20 menit setelah 
acuan waktu shalat Shubuh sekarang, kecerlangan 
langit masih relatif konstan. Ketinggian tersebut 
masih sekitar 15 menit lebih awal dari pagi 
nautikal dan jeda waktu itu masih cukup untuk 
persiapan shalat Shubuh. Walaupun demikian data 
yang lebih padat akan menghasilkan simpulan 
lebih baik pula. 

Pola waktu sore sipil, nautikal, dan astronomi 
sedikit berbeda dengan pagi hari. Waktu sore sipil 
lebih mendekati waktu Matahari terbenam. 
Demikian pula waktu sore nautikal terletak di 
ujung aproksimasi garis miring. Perbedaan ini 
kemungkinan disebabkan oleh komposisi dan 
tebal atmosfer yang tidak sama antara langit pagi 
dan langit sore. Perlu dilakukan penelitian lebih 
lanjut untuk menjelaskan hal ini. 

Seperti halnya waktu Shubuh, maka acuan 
waktu shalat Isya’ adalah ketinggian Matahari 
pada -200 di bawah horison, di mana kecerlangan 
langit sudah gelap secara fotometri. Sekiranya 
diambil ketinggian Matahari -150, sama dengan 
acuan waktu shalat Shubuh, maka waktu shalat 
Isya’ akan lebih awal sekitar 20 menit atau sekitar 
60 menit setelah waktu shalat Maghrib atau 
setelah Matahari terbenam.  

Kurva pagi dan sore nautikal dan sipil dalam 
Gambar 2 dan 3 dapat didekati dengan persamaan 
polinom orde-6 dengan korelasi yang baik. 

4 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh, maka 
dapat disimpulkan bahwa 
1. Tingkat polusi cahaya di Bandung lebih tinggi 

daripada di Cimahi. Demikian pula tingkat 
kecerlangan langit terendah dicapai setelah 
tengah malam. Hal ini mengindikasikan 
kegiatan ekonomi masih aktif sampai lewat 
tengah malam. 

2. Bulan purnama meningkatkan kecerlangan 
langit sebesar 5 MPDB 

3. Kecerlangan langit meningkat cepat 
setelah/sebelum fajar/sore nautikal. 
Sedangkan fajar/sore sipil berada dalam 
gradien kecerlangan langit yang besar. 

4. Pola kecerlangan langit pagi dan sore berbeda. 
Akan tetapi keduanya dapat didekati dengan 
aproksimasi persamaan polinom orde-6. 

5. Waktu shalat Shubuh dan shalat Isya’ dengan 
acuan ketinggian Matahari -200 di bawah 
horison masih berada dalam rentang 
perubahan kecerlangan langit yang konstan, 
sehingga masih bisa diusulkan untuk direvisi, 
misalkan menggunakan acuan ketinggian 
Matahari -150.   
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Gambar 3. Kecerlangan langit arah zenith sore 
hari di Cimahi dalam MPDB. Garis tebal, garis 
putus tebal dan garis putus tipis menunjukkan 
batas sore astronomi, nautikal, dan sipil. 
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Astronomi dalam Budaya Sunda 
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1KK Astronomi, FMIPA – ITB, Bandung, Indonesia 
*E-mail: suhardja@as.itb.ac.id 
 
ABSTRAK 
Dilaporkan di sini hasil awal dari telaah astronomi dalam budaya Sunda. Masyarakat Sunda dulu sudah sangat akrab 
dengan sesuatu yang berhubungan dengan bintang, Matahari, dan Bulan. Sebelum hadirnya penunjuk waktu, mereka 
memberi ciri waktu dengan apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan. Beberapa konstelasi bintang seperti Orion, 
Crux, dalam masyarakat Sunda dikenal sebagai Waluku dan Bentang Langlayangan. Nama-nama hari dalam sistem 
penanggalan berasal dari Bahasa Arab yang menggantikan nama-nama hari dari Bahasa India. Tidak ditarik kesimpulan 
yang definitif dari telaah ini. Masih diperlukan telaah lebih lanjut. 
 
Kata Kunci: Ethno astronomy 
 

1 LATAR BELAKANG 

Indonesia adalah sebuah negara yang sangat 
luas dengan lebih dari 17.000 pulau (sekitar 6.000 
pulau yang berpenghuni) yang tersebar dalam 
rentang 5.000 kilometer lautan tropis. Fakta ini 
membuat Indonesia sebagai negara kepulauan 
terbesar di dunia. Terdapat lebih dari 300 suku 
bangsa dengan perbedaan budaya yang kentara dan 
lebih dari 700 bahasa daerah, selain memiliki 
bahasa nasional, “Bahasa Indonesia”. 

Sejarah Indonesia dipengaruhi oleh banyak 
kekuatan luar yang tertarik datang ke negeri ini 
karena sumber daya alamnya. Mereka adalah orang 
India yang datang dengan tradisi Hindunya, para 
pedagang Muslim yang menyebarkan agama Islam 
sejak abad ke-13, dan bangsa Eropa, terutama 
Belanda, yang berambisi menguasai perdagangan 
rempah-rempah. Sebelum kedatangan Islam dan 
Kristen, sistem kepercayaan yang umum di 
kawasan ini sangat dipengaruhi oleh filosofi agama 
melalui pemahaman Hinduisme dan Buddhaisme. 

2 MOTIVASI 

Latar belakang ini sedikit banyak telah 
mempengaruhi tradisi budaya bangsa Indonesia 
secara keseluruhan yang berhubungan dengan 
kehidupan sehari-hari  termasuk persepsi mereka 
tentang alam raya. Pengetahuan tentang langit 
malam dan konstelasi bintang sudah sangat lazim 
dalam beberapa suku bangsa di Indonesia jaman 
dulu. Banyak, dalam berbagai aspek kebudayaan, 
telah ditulis terutama untuk daerah Jawa Tengah. 
Tetapi baru sedikit saja untuk daerah Jawa Barat, 
kampung halaman untuk 43 juta urang Sunda. 

 
 

3 GEOGRAFI 
Sampai pertengahan tahun 1950-an dalam 

geografi Indonesia dikenal nama-nama Sunda 
Besar dan Sunda Kecil. Sunda Besar adalah 
kumpulan pulau besar yaitu Sumatra, Jawa, 
Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan Sunda Kecil 
adalah kumpulan pulau-pulau kecil yang sekarang 
disebut Nusa Tenggara. Dalam tatanan geografi 
internasional kedua nama itu masih digunakan 
sampai sekarang dengan nama Greater Sunda dan 
Lesser Sunda (Gambar 1a). Kawasan yang menjadi 
telaah ini adalah Propinsi Jawa Barat dan Propinsi 
Banten (Gambar 1b).  

Greater Sunda

Lesser Sunda  
Gambar 1a. Peta Sunda Besar dan Sunda Kecil. 

 
Gambar 1b. Peta Propinsi Jawa Barat dan Banten. 
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4 TUJUAN DAN METODE 
Tujuan telaah ini adalah mengungkap budaya 

urang Sunda yang berhubungan dengan astronomi, 
termasuk bagaimana persepsi mereka tentang alam 
raya dan pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari, 
penggunaan praktis dari astronomi dalam sistem 
kalendar Sunda, dan mengumpulkan cerita rakyat 
yang berhubungan dengan astronomi, dan lain-lain. 
Metode dalam telaah ini terutama dengan 
penelusuran literatur selain mewawancarai penutur 
cerita lokal, dan membangun kelompok diskusi 
antar pakar dengan berbagai latar belakang seperti 
seni, budaya, sejarah, geologi, dan lain-lain. 
Pencarian situs-situs sejarah dilakukan di tempat-
tempat tertentu yang memungkinkan. 

5 BEBERAPA TEMUAN AWAL 
5.1 Ciri Waktu 

Sebelum hadirnya penunjuk waktu seperti jam 
tangan, masyarakat Sunda memberi nama/ciri  
waktu dalam sehari semalam berdasar pada 
fenomena alam, pada kejadian yang mereka alami 
atau lingkungannya (Sastraamidjaja, 2001). Untuk 
ciri waktu malam hari yang digunakan adalah apa 
yang dirasa atau didengar, yaitu : 

Wanci tumorek, kira-kira pukul 00.30 (saat-
saatnya tidur lelap) 
Wanci janari leutik, lewat tengah malam 
(kira-kira pukul 01.30) 
Wanci disada rorongkeng, kira-kira pukul 
02.30 (kongkorongok ayam sekali) 
Wanci haliwawar, kira-kira pukul 03.00-
03.30 (kongkorongok ayam dua kali) 

Menjelang subuh dan setelah Matahari tampak 
di langit, ciri yang digunakan adalah apa yang 
terlihat (suasana langit karena posisi Matahari), 
yaitu: 

Wanci balebat, kira-kira tabuh 05.00 (udat-
udat sebelah Timur sesaat sebelum fajar) 

Waktu carangcang tihang, kira-kira pukul 
05.30 (kira-kira lewat fajar, suasana masih remang-
remang) 

Wanci murag ciibun/meletek srangenge, 
kira-kira pukul 07.00 (mulai tampak Matahari, 
embun yang berkilauan pada dedaunan mulai 
berjatuhan) 

Wanci haneut moyan, kira-kira pukul 08.00 
(sedang nyaman-nyamannya untuk berjemur) 

Wanci rumangsang, kira-kira pukul 09.00 
(setelah haneut moyan, Matahari mulai terasa 
panas) 

Wanci manceran/tengah poe, kira-kira 
pukul 12.00 tengah hari (Matahari ada di atas 
ubun-ubun, Matahari sedang terik-teriknya) 

Wanci lingsir ngulon,  kira-kira pukul 14.00 
(saat Matahari bergulir ke Barat) 

Wanci panonpoe satangtung, kira-kira pukul 
15 (saat posisi Matahari mengakibatkan panjang 
benda sama dengan panjang bayangannya) 

Wanci tunggang gunung, kira-kira pukul 
16.00-17.00 (saat Matahari berada di atas gunung). 

Wanci sariak layung, kira-kira pukul 17.00-
18.00 (saat lembayung di langit tampak merah) 

Wanci erang-erang, kira-kira pukul 17.30-
18.00 (saat Matahari segera terbenam) 

Wanci sareupna/harieum beungeut, kira-
kira pukul18.00-18.30 (saat sudah mulai gelap) 

Setelah tidak ada Matahari di langit, ciri waktu 
kembali menggunakan apa yang terasa atau 
terdengar yaitu  

Wanci sareureuh gaang, kira-kira pukul 
19.00 (saat gaang berhenti bersuara) 

Wanci sareureuh budak, kira-kira pukul 
21.00 (waktu anak-anak sudah mulai tidur) 

Wanci sareureuh kolot, kira-kira pukul 
22.00 (waktunya orang tua beristirahat) 

Wanci tengah peuting, kira-kira pukul 24.00 
(tengah malam). 

Wanci-wanci di atas yang jumlahnya dua puluh 
buah merupakan penggalan-penggalan dari periode 
Bumi sehari-semalam yang dua puluh empat jam 
(Pagi-Siang-Sore-Malam) untuk menunjukkan 
waktu yang lebih sempit sehingga mewakili setiap 
jam dalam satu hari Bumi. 

5.2 Saka Sunda  
Sistem Kalendar Sunda juga sudah dikenal pada 

jaman itu dan disebut Saka Sunda. Awal tahun 
diambil ketika Matahari ada di titik paling Selatan, 
Winter Solstice, yaitu tanggal 23 Desember. 

Nama-nama hari dalam Basa Sunda (sampai 
sekarang masih digunakan) yang dipengaruhi 
agama Islam, berasal dari nama hari dalam Kala 
Hijrah, yaitu nomor dalam  Bahasa Arab: 

Ahad  -  Wahid ( = 1) 
Senen  - Isnen ( = 2) 
Salasa – Salasa ( = 3) 
Rebo – Arbaah ( =  4) 
Kemis – Homsah ( = 5) 
Jumaah – dari Jamaah = kumpul.  No 6 

Arab adalah Sita 
Saptu – Sab’ah  ( = 7) 

Sebelum Islam masuk, nama-nama hari berasal 
dari budaya Hindu yang dibawa pedagang India, 
yaitu:  
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Radite/Dite  (Matahari) 
Soma  (Bulan)          
Anggara   (Mars)    
Buda   (Merkurius)            
Respati   (Jupiter) 
Sukra   (Venus) 
Tumpek  (Shari – Saturnus ) 

 Di daerah Baduy, Banten, nama-nama hari ini 
masih digunakan sampai sekarang. 

5.3 Bulan dan Matahari  
Kelompok tertentu dari nenek moyang  urang 

Sunda mempunyai perhatian khusus pada 
fenomena kenampakan Bulan dan Matahari di 
langit. Dalam tradisi Sunda, awal bulan dimulai 
dari Bulan Purnama sampai Bulan Purnama 
berikutnya. Periodenya bergantian antara 29 dan 
30 hari, dan dirata-ratakan menjadi 29,5 hari.  

Dari peredaran Matahari, yang ditelaah adalah  
bayangan benda yang mengarah ke Barat dan ke 
Timur. Karena yang diamati adalah bayangan, 
maka yang dipakai patokan adalah bayangan 
patok. Patok harus tetap dan tahan cuaca. Patok 
yang memenuhi syarat ini disebut lingga, yaitu 
batu panjang yang ditanamkan ke dalam tanah, 
berdiri vertikal di tempat yang luang 
(Sastraamidjaja, 2003). 

5.4 Pranata Mangsa  
Pranata Mangsa juga dikenal dalam masyarakat 

Sunda dulu, yang terutama digunakan petani untuk 
menentukan musim bertani. Beberapa rasi bintang 
digunakan dalam Pranata Mangsa seperti rasi 
Orion, yang dalam masyarakat lokal dikenal 
dengan nama Bentang Waluku, rasi Southern 
Cross (Crux), yang dalam Basa Sunda disebut 
Bentang Langlayangan.  

Karena letaknya yang sangat bersebelahan 
dengan daerah Jawa Tengah, nama-nama dalam 

Pranata Mangsa, maka wajar bila nama-nama yang 
diadopsi adalah seperti yang ada dalam Pranoto 
Mongso yaitu: Kasa, Karo, Katiga, Kapat, 
Kalima, Kanem, Kapitu, Kawalu, Kasongo,  
Kasadasa, Desta, Sada. 

6 PENUTUP DAN PEKERJAAN 
SELANJUTNYA 

Dalam makalah ini hanya ditampilkan temuan 
awal tanpa kesimpulan apapun. Masih banyak 
pekerjaan yang harus dilakukan, terutama dalam 
penelusuran literatur untuk scientific justification. 
Begitu juga pencarian situs-situs sejarah, dan 
penelaahannya tentang apakah memang ada atau 
tidak ada hubungannya dengan astronomi. Ada 
beberapa belas komunitas adat Sunda yang 
menjadi tempat pelestarian sejarah dan nilai 
tradisionil antara lain: Kampung Naga 
(Tasikmalaya), Kampung Kuta (Ciamis), 
Kasepuhan Ciptagelar (Sukabumi), Kampung Urug 
(Bogor), Malandang (Sumedang), Kampung 
Mahmud (Soreang), yang bisa memberi kontribusi 
pada tujuan penelitian ini. Banyak mesjid tua yang 
usianya empat ratusan tahun yang pantas untuk 
diteliti tentang bagaimana pendirinya saat itu 
menentukan arah Kiblat. Dalam kenyataannya 
hampir semua daerah di Indonesia memiliki sistem 
kalender masing-masing yang pada umumnya 
menggunakan Matahari dan/atau Bulan sebagai 
dasarnya (Wiramihardja, 2011).  

7 PUSTAKA 
Sastramidjaja, A. 2001, Kala Sunda, presentasi pada 

Konferensi Internasional Budaya Sunda. 
Sastramidjaja, A. 2003, komunikasi pribadi. 
Wiramihardja, S. D., 2011, wawancara dengan Raja 

atau Famili Raja dalam acara “Silaturahmi Nasional 
Mantan Kerajaan dan Kesultanan” di Indonesia. 
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ABSTRAK 
Dalam dunia astronomi, roket berperan secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari 
benda-benda langit yang akan diteliti. Atmosfer bumi menyebabkan tidak semua panjang gelombang yang dipancaran 
objek langit dapat sampai ke permukaan Bumi. Teleskop landas angkasa pun diterbangkan ke luar angkasa dengan 
bantuan roket. Selain itu, kendaraan-kendaraan penjelajah planet (rover) maupun satelit pengorbit planet (orbiter) 
diterbangkan ke luar Bumi dengan bantuan roket juga. Dalam dunia pendidikan, mekanisme roket dapat dipelajari 
secara menyenangkan melalui roket air. Anak-anak dapat belajar sejak dini sehingga diharapkan dapat menumbuhkan 
minat mereka untuk menekuni bidang ilmu ini secara lebih mendalam. Roket air yang dipaparkan dalam makalah ini 
adalah roket air yang telah penulis teliti, buat, dan sempurnakan sejak tahun 2008. Cara pembuatannya telah 
dipublikasikan di website langitselatan (www.langitselatan.com). Roket air ini merupakan roket air yang dibuat 
menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan di Indonesia. Roket air ini telah digunakan dalam kegiatan 
pembelajaran siswa di sekolah dan juga telah digunakan sebagai sarana latihan bagi siswa yang memiliki minat dan 
kemampuan untuk mengikuti kompetisi roket air pada berbagai level. 
 
Kata Kunci: Roket Air – Noozle – Kompetisi 
 

1 PENDAHULUAN 

Dalam dunia astronomi, roket berperan untuk 
mengirimkan instrumen-instrumen berupa satelit 
buatan untuk mendapatkan data astronomi secara 
lebih lengkap (Baskoro, 2010). Di dunia 
pendidikan, cara kerja roket dapat 
dieksperimenkan dalam pembelajaran di sekolah 
dengan menggunakan alat peraga roket air. 

Peluncur roket air memiliki banyak ragam 
mulai dari yang sederhana sampai yang rumit. 
Peluncur roket air yang dibahas dalam makalah ini 
adalah peluncur yang telah penulis rancang, buat, 
dan kembangkan sejak tahun 2008. Bahan-bahan 
peluncur dipilih yang relatif mudah didapatkan di 
Indonesia. Penurunan dalam pembelajaran di 
sekolah, penulis lakukan di Sekolah Alam 
Bandung untuk kelas 5 dan 6.  

Pembelajaran yang dilakukan di sekolah dapat 
menjadi pintu gerbang bagi para pelajar untuk 
mempelajari sains keantariksaan sejak dini. Selain 
itu untuk tingkat SMP, pelajar yang memiliki 
minat dan kemampuan dapat mengikuti kompetisi 
roket air mulai dari  tingkat regional sampai 
internasional. 

2 SEJARAH ROKET AIR PENULIS 

Baskoro (2011a) dalam buku elekronik 
keduanya berjudul Pembuatan Peluncur Roket Air 
Tipe Marsiano menjabarkan sejarah 
ketertarikannya pada roket air. Pembuatan dan 
pengembangan peluncur roket air dimulai sejak 

tahun 2008. Sejarah roket air penulis diawali pada 
tahun 2003. Pada saat itu, Himastron ITB 
mengadakan peringatan World Space Week 2003 
yang salah satu kegiatannya berupa kompetisi 
roket air tingkat SMA bekerja sama dengan 
Keluarga Mahasiswa Penerbangan (KMPN) ITB.  

Di akhir tahun 2007, Ronny Syamara, salah 
seorang anggota Himpunan Astronomi Amatir 
Jakarta (HAAJ) membawa peluncur roket air yang 
digunakan dalam star party UNAWE-Indonesia di 
Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahun 2008, 
LAPAN-Bandung meminta penulis untuk mengisi 
demo roket air dalam Festival Sains Antariksa 
2008 yang diadakan di Stasiun Pengamat 
Dirgantara (SPD) Tanjungsari, Sumedang. 
Peluncur roket air HAAJ yang dibawa Ronny 
menjadi contoh awal bagi penulis untuk membuat 
ulang peluncur baru dengan berdiskusi dengan 
salah seorang dosen Polman Bandung, Bapak 
Endjang Patriatna. Pengembangan dan 
penyempurnaan roket terus dilakukan. Hasilnya 
adalah dua model peluncur baru yaitu Peluncur 
Tipe Dual K (2009) dan Peluncur Tipe Marsiano 
(2010). Cara pembuatan dua tipe peluncur ini telah 
disusun secara sistematis dalam buku elektronik 
yang dapat diakses secara bebas melalui website 
langitselatan.com.  

Tahun 2011, peluncur roket air tipe Marsiano 
penulis ikutkan dalam Lomba Kreativitas Ilmiah 
Guru (LKIG) 2011 yang diadakan oleh Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerjasama 
dengan AJB Bumiputra 1912. Alat peraga ini 
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Tabel 1. Perbandingan tiga tipe peluncur hasil pengembangan dan penyempurnaan yang dimulai sejak tahun 2008.  

NO KETERANGAN 
TIPE PELUNCUR 

2008 
KOPLER-SELANG 

2009 
DUAL K  

2010 
MARSIANO 

1 Mekanisme utama 
peluncur 

Kopler dan bunglon 
dihubungkan dengan 

selang ukuran 5x6 mm 

Kopler dan bunglon 
dihubungkan dengan pipa 

PVC ditambah dengan 
klep 1 arah 

Hose Quick Connector 
dan bunglon dihubungkan 

dengan pipa PVC 
ditambah klep 1 arah 

2 Noozle Aluminium/plastik jenis 
nilon berdiameter 1 inci 

Aluminium/plastik jenis 
nilon berdiameter 1 inci 

Quick Tap Adaptor yang 
dimodifikasi 

3 Tiang pemandu 
(guide rail) 

Tidak ada Tidak ada Ada, terbuat dari pipa 
aluminium/aluminium 

solid berdiameter 0,9 cm 
4 Sistem bongkar 

pasang 
Bisa Bisa Bisa 

5 Sistem penompang 
peluncur 

Agak ringkih terutama 
jika meluncurkan roket 
volume botol 1,5 liter 

dengan kemiringan sudut  
tertentu 

Agak ringkih terutama 
jika meluncurkan roket 
volume botol 1,5 liter 

dengan kemiringan sudut  
tertentu 

Lebih kokoh dan stabil 

6 Kemiringan peluncur  Dapat diubah-ubah 
antara 00 - 1800 

Dapat diubah-ubah antara 
00 - 1800 

Dapat diubah-ubah antara 
00 - 1800 

7 Pengukur kemiringan Tidak ada Tidak ada Ada 
8 Institusi yang pernah 

menggunakan 
LAPAN-Bandung, 

Sekolah Alam Bandung, 
SD Santa Ursula-

Bandung, Observatorium 
Bosscha  

Sekolah Alam Bandung, 
Planet Sains, SMU 

Salman-Cirebon, SMA 
Darul Hikam-Bandung,  

Sekolah Alam Bandung, 
Planet Sains, SMP IT As 
Syiffa Boarding School- 

Subang 

mendapat kehormatan menjadi pemenang pertama 
setelah bersaing dengan 345 proposal penelitian 
yang masuk ke panitia lomba berskala nasional ini. 

3 ALAT PERAGA SAINS ROKET AIR 

Peluncur roket air memiliki banyak variasi 
bahan dan model. Peluncur roket sederhana 
menggunakan modifikasi karet keras yang ditekan 
ke mulut botol. Selain model tersebut, kepala 
peluncur  dapat menggunakan pengikat kabel nilon 
(nylon cable ties). Penulis tidak menggunakan 
bahan-bahan di atas untuk membuat peluncur roket 
air. Peluncur yang penulis buat dan kembangkan 
berasal dari peluncur roket air hasil desain dari 
HAAJ di tahun 2007 yang menggunakan bahan 
utama pipa PVC, kopler, dan aluminium/plastik 
nilon. Adapun hasil dari pengembangan yang 
penulis lakukan antara lain tiga tipe peluncur yaitu 
Peluncur Tipe Selang-Kopler, Peluncur Tipe Dual 
K (Klep-Kopler), dan Peluncur Tipe Marsiano. 

3.1 Perbandingan Tiga Tipe Peluncur 
Pengembangan dan penyempurnaan dilakukan 

dari satu tipe peluncur ke peluncur tipe berikutnya. 
Pada Peluncur Tipe Kopler-Selang, kebocoran 
terjadi pada bagian selang saat tekanan tinggi 
dipompakan. Masalah juga dirasakan pada bagian 

noozle yang pembuatannya mengandalkan tukang 
bubut besi. Noozle adalah bagian roket (alat) yang 
menghubungkan antara peluncur dan badan roket 
yang berfungsi sebagai tempat keluarnya campuran 
air dan gas bertekanan yang menjadi sumber energi 
yang mampu mendorong roket sampai ketinggian 
tertentu atau mencapai jarak tertentu. 

Kekurangan dalam hal kebocoran pada selang 
diatasi dengan cara mengganti selang dengan tosen 
klep yang ditambahkan pada bagian tengah pipa-
utama peluncur. Permasalahan noozle teratasi pada 
Peluncur Tipe Marsiano dengan cara mengganti 
bagian kepala peluncur dan noozle-nya dengan 
bahan yang telah diproduksi masal. Kepala 
peluncur menggunakan alat hose quick connector 
dan noozle menggunakan alat quick tap adaptor. 
Kedua alat ini biasa digunakan sebagai alat 
penyemprot dan penyambung selang di taman.  

3.2 Pipa-utama Peluncur 
Pipa-utama peluncur merupakan bagian roket 

air  yang menjadi inti dari roket air karena udara 
hanya mengalir pada bagian ini. Pembuatannya 
menggunakan kombinasi dari beberapa bahan 
antara lain “bunglon” (bagian pentil dan besi 
tempat memasukan udara dalam ban dalam), dop 
PVC, soket drat luar PVC, tosen klep, pipa PVC, 
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Gambar 1. Pipa-utama peluncur untuk Peluncur Tipe 
Marsiano. Pada Peluncur Tipe Dual K, kepala peluncur 
(bagian sebelah kiri yang berwarna merah) 
menggunakan kopler yang terbuat dari baja. 

kopler (pada peluncur tipe Dual K), hose quick 
connector (pada Peluncur Tipe Marsiano), Tee 
PVC, dan soket polos PVC. 

Pipa-utama disusun dengan konfigurasi seperti 
pada Gambar 1. Perekat atau lem yang digunakan 
ada dua jenis antara lain lem pipa dan lem epoksi 
adhesive. Lem epoksi yang dipilih saat pembuatan 
peluncur roket adalah merek Dextone. Lem ini 
terdiri atas dua warna yaitu hitam dan putih. 
Penggunaannya dilakukan dengan cara 
mencampurnya. Lem ini digunakan agar kepala 
peluncur dapat merekat dengan kuat sehingga tidak 
terlepas dan aman saat digunakan dalam tekanan 
tinggi. 

4 ROKET AIR DALAM PEMBELAJARAN 
Roket air dapat digunakan di sekolah mulai dari 

tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan 
Tinggi. Materi pembelajaran tingkat SD sampai 
SMA disesuaikan dengan Standar Kompetensi dan 
Kompetensi Dasar (SKKD) yang dibuat oleh 
pemerintah. Pembelajaran prinsip-prinsip sains 
dengan menggunakan alat peraga roket air 
dirancang  agar siswa terlibat secara langsung yang 
mampu menggabungkan antara kegiatan belajar 
dan bermain (edutaintment).   

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 2005 menjelaskan bahwa proses 
pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, 
inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 
minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 
peserta didik. Roket air merupakan salah satu cara 
penerapan dari PP No. 19 Tahun 2005 ini. 

4.1 Prinsip-prinsip fisika dalam roket air 
Prinsip-prinsip fisika yang bisa dipelajari 

melalui kegiatan roket air antara lain: materi 
kekuatan bahan, energi dan perubahannya, Hukum 
(I, II, dan III) Newton, perubahan momentum, 
tekanan, fluida, aerodinamika, gerak peluru, gerak 
rotasi, gaya gesekan, gaya gravitasi, center of 
gravity dari roket, dan lainnya. Pemberian materi 
pembelajaran disesuaikan dengan SKKD pada tiap 
jenjang pendidikan. 

4.2 Pembelajaran di Sekolah Alam Bandung 
Kegiatan roket air dikenalkan pada siswa kelas 

5 dan 6. Kelas 5 terdiri atas 2 kelas (5A dan 5B). 
SKKD yang diamanatkan oleh pemerintah antara 
lain materi mengenai kekuatan bahan serta energi 
dan perubahannya. Kegiatan dilakukan secara 
berkelompok. Untuk kelas 5, anggota kelompok 
berjumlah 3 orang sedangkan untuk kelas 6, 
anggota kelompok berjumlah 2 orang. Kegiatan 
kelas dibagi menjadi 3 kali pertemuan yang 
diakhiri dengan kegiatan peluncuran roket air 
buatan kelompok pada pertemuan ketiga.  

Saat pembuatan badan roket air, kelas 5 
membuat badan roket air menggunakan botol 
minuman soda volume 600 ml. Untuk kelas 6, 
botol yang digunakan volumenya lebih besar yaitu 
1,5 liter. Peluncuran dilakukan secara vertikal 
untuk kelas 5, sedangkan untuk kelas 6 peluncuran 
dilakukan dengan kemiringan sudut tertentu dan 
diarahkan untuk mencapai target tertentu. 

4.3 Kompetisi roket air 
Selain dapat digunakan sebagai alat peraga 

sains di sekolah, roket air juga dapat 

Tabel 2.  Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas 5 dan 6 Sekolah Alam Bandung 
NO WAKTU KELAS RINGKASAN KEGIATAN 
1 27 Januari 2011   5A Pertemuan I dilakukan di dalam ruangan. 

Materi yang diberikan antara lain sejarah roket, demo pembuatan 
roket, penjelasan bagian-bagian roket, demonstrasi peluncuran, uji 
coba peluncuran, penjelasan mengenai gaya.  

 31 Januari 2011 5B 
 18 Februari 2011 6 

2 10 Februari 2011 5A Pertemuan II dilakukan di dalam dan luar ruangan. 
Materi ulangan pembuatan roket, pembuatan roket oleh siswa dalam 
kelompok. 

 7 Februari 2011 5B 
 22 Februari 2011 6 
3 17 Februari 2011 5A Pertemuan III dilakukan di luar ruangan. 

Peluncuran roket air, penjelasan tentang materi pengajaran IPA sesuai 
tingkatan kelas 

 14 Februari 2011 5B 
 24 Februari 2011 6 
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dikompetisikan dengan beberapa kriteria. Jenis 
kompetisi dapat berupa lama terbang, ketepatan 
target, jarak terjauh, maupun desain (JAXA, 2006). 
Untuk tingkat internasional, kompetisi roket air 
diselenggarakan tiap tahun dalam rangkaian 
kegiatan Asia-Pasific Regional Space Agency 
Forum (APRSAF). Jenis kompetisi berupa praktik 
mendesain dan membuat roket air untuk 
diluncurkan dengan target berjarak 60 meter dari 
titik peluncuran. Kompetsisi ini diperuntukkan 
bagi siswa dengan rentang usia 12-16 tahun yang 
merupakan hasil seleksi dari kompetisi roket air 
tingkat nasional. Peringkat 1 sampai 6 tingkat 
nasional berhak menjadi wakil negaranya dan 
memiliki kesempatan menjadi peserta kompetisi 
roket air internasional (APRSAFWR, 2010). 

Kompetisi roket air disesuaikan dengan usia 
peserta didik. Materi yang dikompetisikan 
bukanlah materi yang tingkatannya lebih tinggi 
dari materi yang diajarkan di sekolah. Para 
pendidik dapat berfungsi sebagai fasilitator dan 
pembimbing tanpa perlu bergantung pada “bimbel-
bimbel” olimpiade seperti pada olimpiade sains 
lainnya. Hal ini berarti setiap provinsi—tidak 
hanya provinsi kaya saja—yang siswanya berminat 
dan memiliki kemampuan, dapat mengikuti 
kompetisi jenis ini (Baskoro, 2011b).     

Di Indonesia, kompetisi roket air 
diselenggarakan oleh Pusat Peraga Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi-Taman Mini Indonesia 
Indah (PPIPTEK-TMII). Kompetisi diperuntukan 
bagi siswa SMP. Tahun 2011, Kompetisi Roket 
Air Nasional (KRAN) diselenggarakan di Jakarta. 
Peserta dari KRAN 2011 merupakan hasil seleksi 
dari kompetisi roket air regional di daerah-daerah.  

Salah satu penyebab kompetisi ini kurang 
berkembang di Indonesia adalah ketiadaan alat 
peluncur yang dapat digunakan sebagai sarana 
latihan. Penulis mencoba memberikan solusi dari 
permasalahan ini dengan membuat buku elektronik 
pembuatan Peluncur Roket Air Tipe Marsiano. 
Peluncur Tipe Marsiano dibuat dengan 
kelengkapan fungsi yang sesuai dengan peluncur 
yang digunakan dalam kompetisi nasional dan 
internasional yaitu memiliki pengukur kemiringan, 
sudut peluncuran dapat diubah-ubah, memiliki 

guide rail (tiang pemandu), dan memiliki pengukur 
tekanan udara (pressure gauge). 

5 PENUTUP 

Roket air merupakan sarana untuk 
mengenalkan sains keantariksaan sejak dini. 
Pembelajaran pada peserta didik dapat diberikan 
mulai dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi. 
Untuk tingkat SD, penulis telah menerapkan 
kegiatan roket air di kelas 5 dan 6 Sekolah Alam 
Bandung. Respon yang penulis dapatkan dari siswa 
sangat positif. Peserta didik menjadi aktif, sangat 
antusias, termotivasi, dan terlibat langsung dalam 
pembelajaran terutama saat kegiatan peluncuran. 
Roket air merupakan salah satu sarana kegiatan 
untuk mengenalkan sains keantariksaan sejak dini. 

Ucapan Terima Kash 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah mengunduh, membaca, membuat, 
serta membeli roket air yang merupakan hasil 
penelitian penulis ini. Riset ini didanai secara 
swadaya dan didanai pula oleh pihak-pihak yang 
membeli peluncur roket air. Terima kasih pula 
penulis ucapkan kepada Avivah Yamani R. selaku 
Project Manager langitselatan.com atas dimuatnya 
buku elektronik panduan membuat roket air 
sehingga ilmu ini dapat tersebar di Indonesia dan 
dunia.   
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Model Pembelajaran Konsep Sudut: Pengukuran Elongasi Bulan – Matahari 
dari Citra Digital Bulan Sabit 
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*E-mail: judhistira@yahoo.com 
 
ABSTRAK 
Dalam perkuliahan IPBA (Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa) di Jurusan Pendidikan Fisika FPMIPA UPI, satuan 
sudut yang telah dikenal mahasiswa, yaitu radian dan derajat, diperluas hingga satuan yang lebih kecil, meliputi menit 
busur dan detik busur. Di dalam ruang yang sangat luas, di mana posisi semua benda langit seolah-olah menempel di 
bagian dalam kubah langit, jarak antarbenda lazim dinyatakan dalam satuan sudut alih-alih menggunakan satuan jarak. 
Demikian pula untuk menyatakan ukuran, gerak diri, maupun sudut paralaks suatu benda langit. Menggunakan citra 
digital Bulan sabit yang diperoleh dalam sesi pengamatan, dalam makalah ini dikemukakan aplikasi konsep sudut untuk 
perhitungan jarak sudut (elongasi) antarbenda langit. 
 
Kata Kunci: Bulan Sabit – Elongasi – Konsep Sudut 
 

1 PENDAHULUAN: PERKULIAHAN IPBA 

Dalam struktur kurikulum 2006 (direvisi pada 
tahun 2009) Program Studi Pendidikan Fisika 
Jurusan Pendidikan Fisika FPMIPA UPI, 
dicantumkan perkuliahan IPBA (Ilmu Pengetahuan 
Bumi dan Antariksa) yang dikelompokkan sebagai 
Mata Kuliah Keahlian Program Studi wajib dengan 
beban 3 SKS di semester ke dua. Perkuliahan ini 
dapat diikuti oleh mahasiswa yang sudah 
mengikuti perkuliahan Fisika Umum. Dalam 
perkuliahan ini dibahas mengenai gravitasi 
universal, gerak dan posisi benda langit, struktur 
Bumi, Tata Surya, asteroid dan komet sebagai 
benda kecil di Tata Surya, bintang dan 
dinamikanya, serta galaksi dan alam semesta 
(Anonim, 2009).  

Selama ini pelaksanaan perkuliahan yang 
diikuti oleh tidak kurang dari 90 mahasiswa yang 
dibagi menjadi dua kelas, menggunakan 
pendekatan ekspositori dalam bentuk ceramah 
dibantu dengan simulasi komputer, juga 
pendekatan inkuiri dalam rangka tugas pengamatan 
benda langit dan penggunaan alat-alat peraga 
hands-on. Melalui perkuliahan ini mahasiswa 
diharapkan memiliki pengetahuan dan wawasan 
yang lebih luas mengenai Bumi dan antariksa serta 
mampu menerapkan ilmu fisika dan matematika 
dalam memahami fenomena-fenomena alam 
semesta melalui penelaahan gejala alam secara 
fisis. 

2 APLIKASI SATUAN SUDUT 

Dalam topik gerak dan posisi benda langit 
perkuliahan IPBA, di antaranya diulas tentang tiga 
macam sistem koordinat langit, yaitu sistem 
koordinat horison, ekuatorial, dan ekliptika, serta 

pengaruh perbedaan posisi pengamat di permukaan 
Bumi terhadap penampakan gerak harian benda 
langit. Dalam pembahasan tentang sistem 
koordinat langit di atas, mahasiswa mulai 
diperkenalkan kepada penggunaan satuan sudut 
untuk menyatakan jarak.  

Dalam koordinat langit yang paling sederhana, 
yaitu sistem horison, posisi suatu objek di bola 
langit (perluasan bola Bumi hingga radius tak 
berhingga) dinyatakan melalui sudut azimut dan 
ketinggian. Azimut adalah sudut di bidang horison 
(bidang yang dipijak oleh pengamat) yang diukur 
dari titik utara sebagai titik nolnya membesar ke 
arah timur. Dengan ketentuan ini, azimut di titik 
utara memiliki nilai 0 , di arah timur 90 , arah 
selatan 180 , dan di arah barat sama dengan 270 . 
Penting untuk diperhatikan bahwa arah-arah 
kardinal di atas (utara, timur, selatan, dan barat) 
merupakan arah-arah sejati yang mengacu kepada 
sumbu rotasi alih-alih sumbu magnet Bumi. 
Sementara itu, ketinggian merupakan sudut yang 
diukur mulai dari pemberhentian pengukuran sudut 
azimut di bidang horison menuju ke posisi benda 
langitnya di bola langit. Sudut ketinggian bertanda 
positif (+) untuk pengukuran ke arah atas dari 
horison (seperti pada kasus objek-objek langit yang 
telah terbit atau belum terbenam), dan bertanda 
negatif (–) ke arah bawah dari horison untuk objek-
objek yang telah terbenam atau belum terbit. 
Penggunaan satuan sudut menggantikan satuan 
jarak untuk menyatakan ketinggian objek langit 
dari horison lebih karena pertimbangan kepraktisan 
semata, sebab seluruh objek langit terlihat berjarak 
sama dari pengamat di Bumi karena menempel di 
kubah langit. 

Sementara itu, penentuan jarak terdekat antara 
dua objek di bola langit menuntut pengetahuan 



 
Model Pembelajaran Konsep Sudut J. A. Utama 
 

17 
 

tentang trigonometri bola (spherical trigonometry) 
yang diaplikasikan dalam sebuah segitiga bola 
astronomi (segitiga di permukaan lengkung yang 
ketiga sisinya merupakan busur lingkaran besar; 
perhatikan segitiga merah dalam Gambar 1). 
Pengetahuan tentang trigonometri bola dapat 
diberikan sebagai materi lanjutan pembahasan 
sistem koordinat geografis, sekaligus menjadi 
dasar bagi pembahasan sistem koordinat langit. 

Menggunakan aturan kosinus dalam trigono-
metri bola, jarak terdekat antara dua objek langit 
yang posisinya dinyatakan dalam sistem koordinat 
ekuatorial dapat diperoleh menggunakan hubungan 
di bawah ini: 

)cos(Δ )δsin(90 )δsin(90              

)δcos(90 )δcos(90cos(d)

21

21 . (1) 

Dalam Persamaan (1), d menyatakan jarak 
sudut antara kedua objek langit,  lintang langit 
(deklinasi) masing-masing objek, dan  selisih 
bujur langit (asensio rekta) kedua objek. 

Penerapan praktis lainnya pengetahuan jarak 
sudut antarbenda langit ini misalnya untuk 
mengetahui apakah dalam pemotretan objek langit 
yang mengkombinasikan instrumen teleskop 
(sebagai pengumpul cahaya) dan kamera (sebagai 
perekam citra), dua buah atau lebih objek langit 
dapat terekam dalam satu bingkai (frame) citra 
ataukah tidak. Ukuran medan pandang (field of 
view) ditentukan oleh parameter optik instrumen 
yang digunakan. Faktor-faktor yang berperan 
adalah panjang fokus objektif teleskop dan ukuran 
chip kamera yang digunakan. Persoalan medan 
pandang menjadi krusial untuk objek-objek 
membentang (extended source) seperti planet, 
Bulan, dan Matahari terutama bila dikehendaki 
seluruh piringan objek masuk dalam satu bingkai 
citra. Untuk meyakinkan bahwa seluruh citra objek 

dengan diameter sudut tertentu dapat ditampung 
dalam medan pandang instrumen, pengamat perlu 
mengetahui skala bayangan teleskop yang 
dinyatakan dalam satuan /mm (detik busur per 
milimeter) atau /piksel (detik busur per piksel) 
yang mendeskripsikan besar sudut di langit yang 
dibentuk oleh tiap mm atau tiap piksel citra di 
bidang fokus. 

Dalam model pembelajaran konsep sudut untuk 
penentuan jarak sudut atau elongasi dalam tulisan 
ini digunakan citra digital Bulan sabit yang telah 
diperoleh dalam suatu sesi pengamatan. 
Menggunakan Persamaan (1), sepanjang diketahui 
koordinat ekuatorial (misalnya) kedua objek langit, 
yakni Bulan dan Matahari, dapat diperoleh jarak 
sudut terpendek (geodesik) kedua objek tersebut. 
Selain menggunakan pendekatan trigonometri bola 
seperti di atas, penyelesaian masalah ini juga dapat 
dipecahkan menggunakan pendekatan geometri 
dan trigonometri biasa yang sederhana. Pendekatan 
alternatif ini (Gambar 2) bermanfaat untuk 
mengenalkan aplikasi konsep sudut kepada siswa-
siswa sekolah menengah yang belum memperoleh 
materi trigonometri bola. Selain itu, kelebihan 
lainnya adalah tidak diperlukan informasi tentang 
koordinat kedua benda langit maupun tidak 
diperlukan kehadiran citra Matahari dalam satu 
bingkai citra yang sama.  

Jarak sudut tersebut dapat dihitung dengan 
formula berikut (Utama, 2011). 

E 1 PF'cos
PA

                             (2) 

dengan E menyatakan jarak sudut atau elongasi 
Bulan dan Matahari.  

 
 
Gambar 1. Bola langit. Titik A, B, dan C berturutan 
masing-masing menyatakan kutub langit dan dua objek 
dengan koordinat langit sebarang. 

 

 
Gambar 2. Geometri sabit Bulan. Dengan mengukur 
panjang jari-jari PA Bulan dan jarak PF , dapat 
diperoleh jarak sudut Bulan dari Matahari pada saat 
citra diperoleh. 
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Sebelum dapat menggunakan Persamaan (2), 
yang harus dilakukan adalah menentukan pusat 
citra Bulan sabit dari citra digital yang telah 
diperoleh. Contoh citra digital tersebut ditunjukkan 
dalam Gambar 3. 

Pusat piringan Bulan dapat ditentukan 
mengikuti langkah-langkah berikut ini: 
 Gambarkan tali busur yang menghubungkan 
kedua ”tanduk” Bulan sabit. Sebut sebagai garis 
1. 

 Gambarkan garis 2 yang tegak lurus garis 1 dan 
membagi garis 1 sama besar. Garis 2 
digambarkan hingga memotong sabit Bulan. 

 Gambarkan dua buah tali busur (namai garis 3 
dan 4) yang menghubungkan masing-masing 
”tanduk” dengan titik potong garis 2 di 
lengkungan sabit bagian dalam. 

 Gambarkan garis 5 dan 6 yang masing-masing 
tegak lurus terhadap garis 3 dan 4 serta membagi 
garis 3 dan 4 sama besar. Perpanjang garis 5 dan 
6 hingga memotong garis 2 di titik potong yang 
sama. Titik potong tersebut merupakan pusat 
piringan Bulan. 

Langkah-langkah yang sama seperti di atas 
dapat pula diaplikasikan untuk, misalnya, 
menentukan pusat bayang-bayang gelap (umbra) 
Bumi yang jatuh di permukaan Bulan dalam 

peristiwa gerhana Bulan. Informasi jari-jari umbra 
Bumi yang diperoleh dapat digunakan untuk 
mengetahui bentangan sudut umbra Bumi di jarak 
Bumi – Bulan, yang pada akhirnya dapat 
disubstitusikan ke dalam suatu persamaan untuk 
menghitung jarak Bumi – Bulan. Metode serupa 
telah digunakan oleh Aristarchus untuk 
menghitung jarak Bumi – Bulan memanfaatkan 
fenomena alam gerhana Bulan.  

3 PENUTUP 

Model pembelajaran konsep sudut dan 
aplikasinya dalam penentuan jarak antarbenda 
langit sebagai perluasan dari materi yang telah ada 
di dalam perkuliahan IPBA telah dipaparkan. 
Konten tambahan ini diharapkan mampu memberi 
wawasan lebih dalam serta menambah kompetensi 
bagi mahasiswa peserta perkuliahan tentang 
pemanfaatan konsep sudut dalam keperluan praktis 
lainnya. Disajikan pula pendekatan alternatif yang 
tidak memerlukan prasyarat pengetahuan tentang 
trigonometri bola bagi siswa-siswa di tingkat 
sekolah menengah memanfaatkan geometri dan 
trigonometri sederhana.  

Ucapan Terima Kasih 

Penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan 
dari program studi Fisika – Jurusan Pendidikan 
Fisika FPMIPA UPI yang telah memungkinkan 
Penulis untuk dapat hadir di seminar ini. Ucapan 
terima kasih juga penulis sampaikan kepada 
mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika untuk 
kerjasamanya dalam kegiatan pengamatan hilal 
Ramadhan 2011 yang lalu. Citra digital Bulan sabit 
yang digunakan dalam tulisan ini diperoleh dalam 
sesi observasi tersebut. 

PUSTAKA 
Anonim, Struktur Kurikulum Program Studi Pendidikan 

Fisika 2006 
Utama, J. A. 2011,  dalam  Prosiding  Seminar  

Nasional Penelitian, Pendidikan, dan Penerapan 
MIPA Fakultas MIPA, Universitas Negeri 
Yogyakarta 

 

 

 

 
 
Gambar 3. Citra digital Bulan sabit yang berhasil 
diabadikan dalam salah satu sesi observasi. Pusat 
piringan Bulan dapat ditentukan menggunakan 
geometri sederhana.     
. 
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Membangun Sistem Bantu Ajar Astronomi pada Tingkat Sekolah Menengah 
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ABSTRAK 
Astronomi sebagai cabang sains dapat mengajarkan cara berpikir saintifik dengan memperhatikan objek-objek dan 
ditunjukkan bagaimana fenomena alam semesta. Pendidikan astronomi di Indonesia diperkenalkan sejak tingkat SD. 
Pada tingkat sekolah menengah (SMP dan SMA) astronomi diberikan 1 bab pada pelajaran fisika SMP dan geografi 
SMA. Hasil survei berupa kuesioner dan wawancara pada beberapa sekolah menengah dan institusi terkait, 
menunjukkan bahwa sumber materi pengajaran astronomi yang dapat diaplikasikan di dalam kelas sangat sulit 
diperoleh. Hal ini menyulitkan guru dalam menyampaikan materi astronomi di dalam kelas. Berdasarkan hasil survei 
maka disusun materi bantu ajar dalam bentuk booklet dan CD. Materi tersebut berisi kumpulan teori astronomi dari 
sistem Bumi, Bulan dan Matahari hingga alam semesta. Materi tersebut disusun mengacu kepada materi pengajaran 
yang dilaksanakan di sekolah dengan sedikit penambahan. Materi bantu ajar ini harus terus diperbaharui agar selalu 
relevan dengan perkembangan ilmu.  
 
Kata Kunci: Sekolah menengah – Astronomi – Materi bantu guru 
 

1 PENDAHULUAN 

Astronomi adalah salah satu cabang ilmu sains 
yang dapat mengajarkan kepada kita cara berpikir 
saintifik. Pengamatan, pengambilan data, analisis, 
pembuatan hipotesa, pengujian terhadap hasil yang 
didapat dan pembaharuan pada setiap temuan 
menjadi ciri khas dalam mempelajari astronomi. 
Astronomi menyediakan laboratorium terbesar 
untuk kita pelajari. Alam semesta yang sangat luas 
menunggu untuk diungkapkan semua rahasianya. 

Cara berpikir saintifik yang disediakan oleh 
astronomi menjadikan astronomi sebagai tempat 
untuk melatih kita berpikir secara logis. Penerapan 
metode ini sejak usia muda akan berdampak sangat 
besar pada generasi muda penerus bangsa. 
Generasi muda akan terbiasa untuk menggunakan 
akal pikirannya sebelum bertindak dan tidak akan 
menggantungkan hidupnya pada hal irasional 
seperti berbau mistis/tahayul. 

Astronomi di Indonesia diajarkan sebagai sub 
mata pelajaran di sekolah tingkat menengah. Pada 
tingkat SMP materi astronomi akan kita temukan 
pada pelajaran fisika, di mana materi yang 
dipelajari adalah Tata Surya dan pada tingkat SMA 
materi astronomi akan kita temukan pada pelajaran 
geografi di mana materi yang dipelajari adalah 
Tata Surya hingga Alam Semesta. 

Pemahaman yang baik sangat didukung oleh 
pengajar dan fasilitas yang baik pula. Pemberian  
materi astronomi pada tingkat SMP diberikan oleh 
guru yang telah mendapatkan materi astronomi 
pada sekolah pendidikan gurunya. Sedangkan pada 
tingkat SMA pemberian materi astronomi dirasa 
kurang tepat, karena diberikan oleh guru yang 

tidak mendapatkan materi astronomi pada sekolah 
pendidikan gurunya. Selain itu menurut Percy 
(1995) ada beberapa hal yang menghambat 
pendidikan astronomi, yaitu : 
1. Hanya sedikit guru yang mendapatkan pelatihan 

astronomi secara khusus pada masa pelatihan 
gurunya. 

2. Astronomi selalu dihubungkan dengan 
peralatan yang mahal, sesuatu yang rumit, dan 
teknologi yang mahal dan rumit. 

3. Bintang muncul di malam hari dan siswa 
berkegiatan di siang hari. Hal ini dapat disiasati 
dengan dibuatnya aktivitas yang dapat 
dilakukan di dalam kelas. 

4. Teknik mengajar yang sering kali membuat 
siswa mengalami kesalahan konsep dan salah 
pengertian akan fenomena yang terjadi. 
Hal tersebut di atas juga terjadi di Indonesia. 

pendidikan yang baik akan sangat bergantung pada  
kemampuan guru pengajar. Maka membantu guru 
mengajar dalam penyediaan materi yang 
mempermudah pekerjaannya menjadi mutlak 
dilakukan. 

2 PENDIDIKAN ASTRONOMI DI 
INDONESIA 

Pendidikan astronomi di Indonesia saat ini 
terpusat di perguruan tinggi, yaitu di Program 
Studi Astronomi ITB dan menjadi mata kuliah 
wajib dan pilihan di Universitas Perguruan 
Indonesia (UPI) pada Program Studi Fisika. 
Pendidikan astronomi di sekolah tingkat menengah 
dilakukan pada pelajaran fisika untuk SMP dan 
geografi untuk SMA. Kunci sukses pengajaran 
sains di sekolah adalah guru pengajar yang 
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mengajarkan materi pengajaran dengan baik. Hal 
ini dapat dicapai jika guru pengajar menguasai 
materi dengan baik. Guru yang memiliki 
kemampuan mengajar dan kemauan untuk terus 
belajar akan menarik minat siswa untuk terus 
belajar pula. 

2.1 Mengenali Profil Guru Pengajar Materi 
Astronomi 

Menurut kurikulum 2006 materi astronomi 
diberikan pada peserta calon guru fisika. Melihat 
kurikulum yang berlaku maka sudah jelas bahwa 
materi astronomi diberikan pada calon guru fisika 
dan bukan calon guru geografi. Hal ini menjadi 
kesulitan tersendiri bagi guru pengajar geografi, 
karena mereka juga harus mengajarkan materi 
yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. 

2.2 Penyebaran Kuesioner dan Wawancara 
Untuk mengetahui keadaan pendidikan 

astronomi sebenarnya di lapangan, maka dilakukan 
penyebaran kuesioner dan wawancara yang 
melibatkan guru pengajar, siswa, dan pelaku 
pendidikan astronomi di institusi terkait. 

Wawancara dilakukan pada 25 responden guru, 
23 guru geografi dan 2 guru fisika, 2 planetarium 
dan 1 observatorium. Kuesioner disebarkan pada 
151 siswa SMP dan 143 siswa SMA. Wawancara 
singkat bagi para guru dilakukan untuk mengetahui 
latar belakang pendidikan guru dan pengalaman 
guru selama mengajarkan astronomi di dalam 
kelas. Sedangkan wawancara institusi terkait 
dilakukan untuk mengetahui minat masyarakat 
terhadap ilmu astronomi itu sendiri. Kuesioner 
siswa berisi pertanyaan umum materi astronomi 
yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi guru 
pada penyampaian materi astronomi. 

2.3 Hasil Penyebaran Kuesioner dan 
Wawancara 

Melihat hasil wawancara yang dilakukan pada 
institusi terkait, dapat dikatakan bahwa masyarakat 
antusias terhadap ilmu astronomi. Hal ini terlihat 
dari antusiasme pengunjung dalam memenuhi 
undangan yang diberikan pada masyarakat dan 
melihat dari antusiasme masyarakat setiap 
terjadinya fenomena tertentu di langit. 

Wawancara pada guru pengajar memberikan 
gambaran sulitnya mendapatkan materi astronomi 
dalam bentuk buku pelajaran dan sulitnya akses 
internet di beberapa daerah yang menyulitkan 
dalam mendapatkan materi. Sehingga guru 
pengajar hanya mengajarkan seadanya saja. 

Kuesioner yang disebarkan pada para siswa 
juga memberikan hasil yang cukup mengelompok. 
Hal ini dapat dilihat dari nilai yang didapatkan oleh 
para siswa. Hasil yang didapatkan dari siswa SMP 
mendapatkan nilai yang lebih baik daripada siswa 
SMA. Hal ini tentu saja karena guru pengajar 
siswa SMP adalah guru fisika yang telah 
mendapatkan pengajaran astronomi pada masa 
pendidikan gurunya, sedangkan guru pengajar 
SMA adalah guru geografi yang tidak 
mendapatkan pelatihan materi astronomi pada 
masa pendidikan gurunya. 

Dari hasil wawancara dan kuesioner diketahui 
bahwa buku materi astronomi berbahasa Indonesia 
dan dapat digunakan di dalam kelas sangat 
dibutuhkan oleh guru. Penggunaan istilah juga 
terkadang dapat menimbulkan kesalahpahaman 
yang fatal. Oleh karena itu guru harus dibantu 
dalam proses pengajaran, karena guru adalah kunci 
keberhasilan pengajaran paling dasar dalam sistem 
pengajaran di Indonesia. 

3  DESKRIPSI MATERI AJAR 

Kemudahan akses untuk mendapatkan materi 
astronomi dan kemudahan untuk mempelajari 
materi tersebut menjadi hambatan bagi guru untuk 
dapat memberikan materi dengan baik di dalam 
kelas. Untuk itu perlu dibuatnya suatu kumpulan 
materi berbahasa Indonesia yang dapat dengan 
mudah diakses oleh para guru dan dibuat oleh 
orang yang kompeten pakar di bidangnya, agar 
tidak menimbulkan kesalahpahaman pada konsep 
yang diberikan. Dilibatkannya orang yang 
kompeten untuk membuat buku adalah agar buku 
tersebut tidak hanya mudah dibaca, namun konsep 
yang diberikan adalah konsep yang sebenarnya. 
Hal ini terjadi di Amerika Serikat, di mana 
menurut Pasachoff (2005), buku-buku pelajaran di 
negaranya kebanyakan dibuat oleh penerbit yang 
tidak memperhatikan konsep yang ada melainkan 
hanya melihat aspek mudah dibaca saja. 

Buku materi ajar ini diperuntukkan bagi guru 
mengajar di kelas. Dengan isi yang terdiri dari 
konsep mulai Tata Surya hingga Alam Semesta. 
Buku ini juga diberi tambahan aktivitas dan 
kumpulan animasi yang dapat membuat pengajaran 
lebih menarik dan memudahkan guru untuk 
mengajarkan suatu konsep. Buku yang baik adalah 
buku yang melibatkan orang yang ahli di 
bidangnya untuk ikut membuat buku ini juga. 
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Materi bantu yang memiliki kesamaan bahasa 
dengan pengguna, dilengkapi gambar dan animasi 
akan sangat membantu dalam pengajaran 
astronomi. Seperti cabang ilmu sains lainnya, 
astronomi tidak bisa jika hanya dibayangkan saja, 
oleh karena itu dibutuhkan bantuan visualisasi agar 
lebih mudah dimengerti. Buku ini juga harus dapat 
selalu diperbaharui, karena sains adalah ilmu yang 
berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu 
dan teknologi yang ada. 

Materi yang dibuat disesuaikan dengan buku 
teks yang dipakai. Buku ini memaparkan bukan 
hanya fakta namun juga keadaan fisis yang 
sebenarnya terjadi dan memuat temuan terbaru dari 
teori yang bersangkutan. Oleh karena itu buku ini 
bukanlah buku pengganti buku teks yang ada, 
melainkan buku pelengkap yang dapat digunakan 
untuk memudahkan guru mengajar di dalam kelas. 

Sumber pembuatan buku ini dikumpulkan dari 
buku-buku kuliah yang tersedia dan pencarian 
melalui dunia maya. Buku ini dibuat dengan 
mengutamakan kemudahan untuk dapat dimengerti 
oleh pembaca yang bukan sarjana astronomi. 
Animasi yang diberikan juga merupakan animasi 
dari beberapa pranala yang dapat dipercaya.  

4 DISKUSI 

Dalam setiap bidang ilmu, menyampaikan 
materi dan informasi merupakan hal yang tidak 

mudah. Karena menyampaikan suatu materi pada 
orang yang bukan dari latar belakang bidang ilmu 
yang sama membutuhkan penyesuaian, baik 
penyesuaian bahasa maupun penyesuaian 
pengetahuan dasar. Namun jika tidak dilakukan 
kegiatan pendidikan tidak akan berjalan optimal, 
karena bisa jadi karena tidak menguasai materi 
guru yang bersangkutan segan mengajar di kelas. 
Jika hal ini terjadi maka ilmu tidak akan 
tersampaikan dengan baik dan akan terjadi banyak 
kesalahan konsep di masyarakat.  

Oleh karena itu khususnya pada bidang 
astronomi, pembuatan materi untuk guru akan 
sangat membantu dalam proses mengajar di 
sekolah. Karena saat ini astronomi menjadi salah 
satu bab di pelajaran fisika bagi siswa SMP dan 
pelajaran geografi bagi siswa SMA. Penempatan 
materi astronomi di SMP sebenarnya sudah tepat, 
karena setidaknya guru yang bersangkutan pernah 
mendapatkan materi astronomi pada masa 
pendidikannya. Namun untuk SMA, penempatan 
astronomi di mata pelajaran geografi sebenarnya 
kurang tepat. Karena guru geografi biasanya 
mengikuti pendidikan ilmu sosial bukan 
pengetahuan alam, sehingga belum tentu mereka 
mendapatkan dasar-dasar astronomi pada masa 
pendidikannya. Maka mengajarkan materi 
astronomi akan sangat sulit untuk dilakukan. Maka 

Tabel 1. Isi buku teori dan aktivitas yang berhubungan dalam setiap Bab. 
 

No Bab Aktivitas 
1 Sistem Bumi, Bulan dan Matahari 

1.1 Fase Bulan 
1.2 Gerhana 
1.3 Musim 

- Peta fase Bulan beserta waktu terbit tenggelamnya 
- Aktivitas fase Bulan menggunakan kardus 
- Animasi fase Bulan 
- Animasi gerhana Bulan dan Matahari 

2 Tata Surya 
2.1 Pembentukan Tata Surya 
2.2 Anggota Tata Surya 
2.3 Pergerakan Tata Surya 

- Simulasi jatuhnya asteroid 
- Teleskop sederhana 
- Simulasi 8 planet 
- Simulasi penerbangan satelit buatan dari WMAP 
- Animasi 8 planet beserta bulannya 

3 Bintang 
3.1 Deskripsi 
3.2 Matahari sebagai Bintang 
3.3 Evolusi Bintang dan evolusi 

Matahari 

- Animasi evolusi pada diagram HR 
- Membuat kacamata Matahari 
- Simulasi spektrum 
- Animasi evolusi bintang 

4 Galaksi dan Alam Semesta 
1.1 Deskripsi 
1.2 Jenis Galaksi 
1.3 Alam Semesta 

- Klasifikasi galaksi berdasarkan morfologinya 

5 Objek ekstrem 
5.1 Supernova 
5.2 Lubang Hitam 
5.3 Pulsar 

- Animasi evolusi bintang menuju lubang hitam 
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pembuatan materi bantu bagi para guru akan 
sangat membantu. 

Pembuatan materi ini tidak hanya selesai 
dengan memberikan buku kepada guru. Ada 
baiknya guru juga mendapatkan pengarahan akan 
apa yang ada didalam buku tersebut. Dengan 
begitu guru juga mendapat bekal bagaimana 
caranya menerangkan pada para siswanya. Bukan 
hanya dengan membaca saja, namun mengetahui 
bagaimana praktek dalam mengajarkan materi 
yang ada didalam buku tersebut. Dengan begitu 
saat kembali ke kelas guru yang bersangkutan akan 
optimal dalam mengajar dan menyampaikan 
informasi. 

Selain pengarahan kerjasama dengan guru 
mutlak dilakukan dengan cara dibukanya jalur 
komunikasi antara guru dan para ahli astronomi. 
Dengan dibukanya jalur komunikasi maka akan 
ada evaluasi balik dari sisi guru sebagai pelaksana 
di lapangan selain itu juga akan memunculkan 

kreasi baru yang dapat digunakan untuk mengajar 
di dalam kelas baik berupa cara pembelajaran 
maupun aktivitas pendukung.  
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ABSTRAK 
Astronomi adalah cabang ilmu pengetahuan yang menyelidiki benda langit dan isi jagad raya. Kaitan astronomi dengan 
cabang ilmu pengetahuan IPA lainnya seperti biologi, fisika, kimia, oseanografi, meteorologi, lingkungan, dan 
sebagainya, sangat erat karena jagad raya dengan isinya merupakan laboratorium untuk menguji teori untuk mengetahui 
karakteristik benda langit dalam skala makro. Oleh karena itu pentingnya ilmu astronomi diketahui agar melek (literasi) 
astronomi. Namun rendahnya pemahaman siswa SMP dan mahasiswa calon guru serta hasil TIMSS terhadap materi 
earth science mengindikasikan kurang berhasilnya sistem pembelajaran, kurikulum, dan kemampuan guru dalam 
mengajarkan astronomi di SMP. Artikel ini merupakan studi deskriptif mengenai permasalahan pendidikan astronomi 
ditinjau dari kurikulum di SMP, SMA, dan LPTK, dan implementasinya, serta dikaji pula solusi dari permasalahan 
tersebut yaitu model perkuliahan Astronomi Terintegrasi untuk membekali literasi Astronomi calon guru SMP. 
 
Kata Kunci: Astronomi terintegrasi - Kecerdasan majemuk - Literasi  
 

1 PENDAHULUAN 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
menyatakan bahwa pembelajaran IPA (astronomi) 
diharapkan menekankan pada pengalaman 
langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 
siswa menjelajah dan memahami alam sekitar. 
Astronomi adalah cabang ilmu pengetahuan yang 
menyelidiki benda langit dan isi jagad raya. Kaitan 
astronomi dengan cabang ilmu pengetahuan IPA 
lainnya seperti biologi, fisika, kimia, oseanografi, 
meteorologi, lingkungan, dan sebagainya sangat 
erat karena jagad raya dengan isinya merupakan 
laboratorium untuk menguji teori untuk 
mengetahui karakteristik benda langit dalam skala 
makro. Oleh karena itu pentingnya ilmu astronomi 
diketahui oleh agar melek (literasi) astronomi. 
Pembelajaran astronomi (IPA) diarahkan untuk 
“mencari tahu” dan “berbuat” sehingga dapat 
membantu siswa dalam memperoleh pemahaman 
yang lebih mendalam tentang alam sekitar 
(Depdiknas, 2006). 

Namun berdasarkan hasil prestasi Matematika 
dan Sains pada TIMSS (Trend International 
Mathematics and Science Study) untuk siswa SMP, 
pada materi earth science Indonesia telah tiga kali 
berpartisipasi pada tahun 1999, 2003, dan 2007, 
diperoleh bahwa rata-rata capaian sebesar 34,77 
lebih kecil dibandingkan rata-rata Internasional 
sebesar 42,56. Dalam penguasaan materi earth 
science menempati urutan kedua tersulit setelah 
kimia. Begitu juga untuk tingkat internasional, 
materi earth science dianggap sulit bagi siswa 
SMP di seluruh dunia. Berdasarkan capaian 

tersebut menggambarkan bahwa pembelajaran 
earth science di Indonesia (1) belum memberikan 
kesempatan pada siswa untuk memperoleh 
pengetahuan tentang alat, metode dan prosedur 
fisika; (2) belum melatih kemampuan menerapkan 
pengetahuan untuk melakukan penyelidikan 
ilmiah; dan (3) belum memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk menggunakan pengertian 
ilmiah sehingga siswa dapat memberikan 
penjelasan berdasarkan bukti (Rustaman, 2009). 
Rendahnya pemahaman siswa SMP dan hasil 
TIMSS terhadap materi IPBA mengindikasikan 
kurang berhasilnya sistem pembelajaran, 
kurikulum, dan kemampuan guru dalam 
mengajarkan IPBA di SMP serta lemahnya literasi 
astronomi siswa. 

2 KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Astronomi Terintegrasi 
Astronomi berkaitan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis. Astronomi bukan 
hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 
berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-
prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 
penemuan. Astronomi diharapkan dapat menjadi 
wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri 
sendiri dan alam sekitar, serta pengembangan lebih 
lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan 
sehari-hari. Proses pembelajarannya lebih 
menekankan pada pemberian pengalaman langsung 
untuk mengembangkan kompetensi agar 
menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 
ilmiah. Pendidikan astronomi diarahkan untuk 
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inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu 
peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang 
lebih mendalam tentang alam sekitar. 
Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara 
inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk 
menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan 
bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya 
sebagai aspek penting kecakapan hidup. Astronomi 
diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk 
memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan 
masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. 
Penerapan astronomi perlu dilakukan secara 
bijaksana untuk menjaga dan memelihara 
kelestarian lingkungan (Depdiknas, 2006).  

Pembelajaran astronomi untuk mahasiswa calon 
guru diketahui lebih efektif apabila dihadirkan 
melalui pengalaman konkrit sebagai dasar untuk 
pembentukan konsep. McDermott et al. (2000) 
mengungkapkan bahwa hal yang sama juga 
berlaku untuk orang dewasa, terutama ketika 
mereka menghadapi suatu topik baru atau suatu 
perlakuan yang berbeda dari topik yang sudah 
dikenal. Materi instruksional yang digunakan 
dalam suatu mata kuliah untuk guru harus 
konsisten dengan yang digunakan pada program 
sains sekolah, tetapi kurikulumnya identik. Guru 
harus memiliki pemahaman konseptual yang lebih 
dalam daripada yang diperkirakan diperoleh 
siswanya. 

Astronomi di sekolah dipelajari di materi ilmu 
Bumi dan Antariksa (IPBA) atau Earth and Space 
Sciences adalah integrasi dan sintesis dari fisika, 
biologi, kimia, oseanografi, meteorologi, geofisika, 
geologi, astrofisika, dan sains lainnya yang 
mempelajari kehidupan, bumi dan langit (Barstow 
et al. 2002). Artinya, ada keterkaitan antara materi 
Bumi dan Antariksa serta dengan disiplin ilmu 
lainnya secara terpadu, baik dalam 
pembelajarannya maupun mata pelajarannya. Oleh 
karena selama ini pada pre-service maupun di 
kurikulum SMP, pemberian materi astronomi 
terpisah melalui mata pelajaran IPA dan IPS dan 
urutan pemberian materinya yang berbeda (kelas 
VII dan kelas IX). Melalui astronomi terintegrasi 
diharapkan dapat menjembatani pemisahan antara 
IPA dan IPS tersebut. Begitu juga di LPTK 
perkuliahan astronomi terintegrasi dituntut untuk 
membekali kompetensi profesional calon guru 
SMP/MTs 

Hal ini sesuai dengan tuntutan dari Standards 
for Science Teacher Preparation (NSTA, 2003:8) 
yang merekomendasikan agar guru-guru IPA 
sekolah dasar dan menengah memiliki 
kecenderungan interdisipliner pada IPA. Sebagai 

usaha untuk memenuhi tuntutan tersebut, guru-
guru IPA sekolah dasar dan menengah hendaknya 
disiapkan untuk memiliki kompetensi dalam 
biologi, kimia, fisika, bumi dan antariksa. Selain 
itu dituntut pula oleh kurikulum KTSP (KTSP 
SMP/MTs, 2006), di mana perlu ada penekanan 
pembelajaran salingtemas (sains, lingkungan, 
teknologi, dan masyarakat) secara terpadu yang 
diarahkan pada pengalaman belajar. Berdasarkan 
kedua tuntutan tersebut, perlunya pengintegrasian 
konsep dan proses (unifying concept and 
processes).  

2.2 Kecerdasan Majemuk 
Peserta didik yang mempunyai taraf kecerdasan 

rendah atau di bawah normal sukar diharapkan 
berprestasi tinggi. Namun tidak ada jaminan bahwa 
dengan taraf kecerdasan tinggi seseorang secara 
otomatis akan sukses belajar di sekolah. Konsep 
Multipel Intelegensi (MI) menurut Gardner (1983)  
dalam bukunya Frame of Mind: The Theory of 
Multiple Inteliigences, ada delapan jenis 
kecerdasan yang dimiliki setiap individu, yaitu: 
kecerdasan linguistik, matematis-logis, visual-
spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, 
intrapersonal, dan naturalis. Melalui delapan jenis 
kecerdasan ini, setiap individu mengakses 
informasi yang masuk ke dalam dirinya.  
1. Kecerdasan Linguistik/Verbal  
Bentuk kecerdasan ini ditampakkan oleh kepekaan 
akan makna dan urutan kata serta kemampuan 
membuat beragam penggunaan bahasa untuk 
menyatakan dan memaknai arti yang kompleks. 
Contohnya dalam IPBA yaitu kemampuan untuk 
mendeskripsikan kejadian seperti terjadinya 
gerhana Matahari, perubahan siang dan malam, 
dan sebagainya.  

2. Kecerdasan Logika/Matematika  
Kecerdasan matematika-logika  menunjukkan 
kemampuan seseorang dalam berpikir secara 
induktif dan deduktif, berpikir menurut aturan 
logika, memahami dan menganalisis pola angka-
angka, serta memecahkan masalah dengan 
menggunakan kemampuan berpikir. Contohnya 
menerapkan hukum Kepler untuk menentukan 
jarak dan periode benda langit. 

3. Kecerdasan Spasial/Visual  
Kecerdasan visual-spasial menunjukkan 
kemampuan seseorang untuk memahami secara 
lebih mendalam hubungan antara objek dan ruang. 
Kemampuan membayangkan suatu bentuk nyata 
dan kemudian memecahkan berbagai masalah. 
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Contohnya dapat membedakan peristiwa gerhana 
Matahari total dan gerhana Matahari cincin.  

4. Kecerdasan Tubuh/Kinestetik  
Bentuk kecerdasan ini memungkinkan terjadinya 
hubungan antara pikiran dan tubuh yang 
diperlukan untuk berhasil dalam aktivitas. 
Kecerdasan kinestetik menunjukkan kemampuan 
seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-
bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi 
dan memecahkan berbagai masalah. Contohnya 
melalui bermain peran untuk menjelaskan gerak 
planet mengelilingi Matahari, rotasi dan revolusi 
Bumi-Bulan. 

5. Kecerdasan Musikal/Ritmik  
Bentuk kecerdasan ini mendengarkan pola musik 
dan ritmik secara natural dan kemudian dapat 
memproduksinya. Kecerdasan musikal 
menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka 
terhadap suara-suara non-verbal yang berada di 
sekelilingnya.  Contohnya mengenai gerak benda-
benda langit mengelilingi Matahari dalam lintasan 
elips secara periodik/harmonik. 

6. Kecerdasan Interpersonal  
Kecerdasan interpersonal menunjukkan 
kemampuan seseorang untuk peka terhadap 
perasaan orang lain. Mereka cenderung untuk 
memahami dan berinteraksi dengan orang lain 
sehingga mudah bersosialisasi dengan lingkungan 
di sekelilingnya. Contohnya melakukan kerja 
kelompok dalam melakukan eksperimen mengenai 
jam Matahari, curah hujan, dan menentukan arah 
angin.  

7. Kecerdasan Intrapersonal  
Kecerdasan intrapersonal menunjukkan 
kemampuan seseorang untuk peka terhadap 
perasaan dirinya sendiri. Ia cenderung mampu 
untuk mengenali berbagai kekuatan maupun 
kelemahan yang ada pada dirinya sendiri. 
Contohnya melalui self assesment. 

8. Kecerdasan Naturalis 
Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk 
mengenali, membedakan, mengungkapkan dan 
membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di 
alam maupun lingkungan. Kecerdasan naturalis 
menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka 
terhadap lingkungan alam. Contohnya dengan 
menerapkan konsep dalam kehidupan sehari-hari, 
antara lain ketika terjadi gerhana Matahari siswa 
tidak melihat Matahari secara langsung, 
mengamati Bulan, bintang, dan Matahari, dan 
pergerakannnya setiap hari. 

2.3 Astronomi Terintegrasi Berbasis 
Kecerdasan Majemuk 

     Earth and Space Sciences adalah integrasi dan 
sintesis dari fisika, biologi, kimia, oseanografi, 
meteorologi, geofisika, geologi, astrofisika, dan 
sains lainnya yang mempelajari kehidupan, bumi 
dan langit (Barstow et al. 2002). Berikut contoh 
IPBA (astronomi) terintegrasi untuk topik Bumi 
dan planet lainnya ditinjau dari disiplin ilmu fisika, 
biologi, kimia, geologi, meteorologi, oseanografi, 
astronomi, teknologi, lingkungan, kesehatan dan 
keselamatan. 

Topik besar: Bumi adalah salah satu planet 
yang mengorbit Matahari, terbentuk 4,5 miliar 
tahun lalu dari awan gas dan debu. 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Melalui IPBA terintegrasi diharapkan siswa 
akan memahami konsep astronomi dengan utuh 
dan bermakna, tidak terpisah-pisah seperti yang 

Tabel 1. Kaitan materi Astronomi dengan disiplin ilmu 
lainnya. 
No Disiplin Ilmu Deskripsi 
1 Fisika Gravitasi yang mempengaruhi 

terbentuknya Tata Surya kita 
2 Kimia Atmosfer bumi kaya akan unsur 

karbon, oksigen, hidrogen, dan 
nitrogen 

3 Biologi Makhluk hidup berasal dari 
unsur pembentukan alam 
semesta 

4 Astronomi Bumi dan planet-planet dalam  
Tata Surya mengelilingi Mata-
hari dalam arah yang sama 

5 Geologi Penyebab perbedaan interior 
Bumi, terjadi lapisan inti, 
mantel, dan kerak 

6 Oseanografi Beberapa planet dan satelit 
ditemukan kanal di permuka-
annya 

7 Meteorologi Planet selain Bumi memiliki 
suhu yang ekstrim saat siang 
dan malam, hal ini mempenga-
ruhi atmosfer planet tsb 

8 Lingkungan Meteor atau komet yang tersisa 
dari periode awal pembentukan 
planet Bumi dapat menyebabkan 
kepunahan massal 

9 Teknologi  Instrumen dan satelit Voyager 1 
dan 2 telah memberikan 
informasi tentang planet-planet 
luar di Tata Surya kita 

10 Kesehatan & 
keselamatan 

Gaya gravitasi yang rendah 
dapat menyebabkan kerusakan 
tulang 
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sekarang ini yang seolah-olah astronomi milik IPA 
atau IPS, dan seolah-olah materi astronomi itu 
berdiri sendiri, tidak saling berkaitan. Diharapkan 
siswa juga mampu memahami gejala atau 
fenomena alam yang terjadi di sekitar kehidupan 
sehari-hari dari aspek berbagai bidang. Agar siswa 
dapat memahami dengan baik tentang materi 
astronomi maka pembelajaran yang dirancang 
harus mengakomodasi perbedaan individu. Setiap 
individu memiliki perbedaan dalam memahami 
suatu konsep. Oleh karena itu digunakanlah 
pembelajaran yang berbasis kecerdasan majemuk 
di mana siswa dengan berbagai kecerdasan yang 
dimilikinya mengeksplorasi pengetahuannya. 
Berdasarkan hasil angket guru SMP IPA dan IPS 
masing-masing kelas IX dan VII mengenai IPBA 
terintegrasi berbasis kecerdasan majemuk, 
diperoleh: 

 95% guru-guru menyatakan bahwa astronomi 
(IPBA) terintegrasi dapat dilakukan. 

 Kendala jika pembelajaran IPBA terintegrasi 
dilakukan: 
- Sulit membagi materi (10%) 
- Kurang waktu (25%) 
- Terlalu banyak materi yang harus dipelajari 

siswa (20%) 
- Menyatukan persepsi guru IPA dan IPS 

(5%) 
- Kemampuan guru/latar pendidikan guru 

(40%) 
 100% guru-guru menyatakan bahwa 
pembelajaran yang digunakan selama ini belum 
mengakomodasi perbedaan individu. 
Pembelajaran selama ini masih menggunakan 
ceramah dan diskusi, hal ini hanya tergali 
beberapa kecerdasan majemuk yaitu verbal dan 
interpersonal.  

4 PENUTUP 

Astronomi terintegrasi yaitu integrasi dan 
sintesis dari fisika, biologi, kimia, oseanografi, 
meteorologi, geofisika, geologi, astrofisika, dan 
sains lainnya yang mempelajari kehidupan, Bumi 
dan langit. Artinya ada keterkaitan atau integrasi 
dari disiplin ilmu lainnya, tidak seperti yang 
sekarang ini seolah-olah materi astronomi itu milik 
geografi atau fisika, terjadi pemisahan materi di 
dalamnya. Melalui astronomi terintegrasi 
diharapkan siswa dan mahasiswa calon guru dapat 
memahami materi astronomi secara menyeluruh 
dan bermakna melalui pembelajaran berbasis 
kecerdasan majemuk,  

Ucapan Terima Kasih 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu 
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ABSTRAK 
Misi jejaring Pengamatan Hilal yang sudah berlangsung sejak tahun 2007, terus mengalami perkembangan hingga 
sekarang. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyajikan informasi gambar bagi masyarakat luas melalui tayang langsung 
sekaligus membangun suatu sistem informasi hisab dan rukyat dengan basis data yang dikembangkan secara 
berkelanjutan. Observatorium Bosscha sebagai penggagas, dalam pengembangannya sekarang menggandeng beberapa 
instansi dari pemerintah, BUMN, agency, ormas, dan institusi pendidikan yang menganut sistem konsorsium. 
Rangkaian kegiatan dari misi ini meliputi pemberian bimbingan teknis dan pelatihan pengamatan, penyuluhan bagi 
masyarakat di daerah, serta pengamatan hilal Ramadhan dan Syawal. Segi instrumentasi dari pengembangan misi ini 
terletak pada ragam teleskop, jenis detektor, dan aplikasi video streaming yang digunakan. Melalui misi ini juga 
diharapkan masyarakat di daerah mampu melakukan pengamatan hilal dan obyek astronomi lainnya secara mandiri. 
 
Kata Kunci: Jejaring Pengamatan Hilal – Video streaming – Pengamatan mandiri 
 

1 PENDAHULUAN 

Hilal atau new moon adalah obyek yang sangat 
berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia. 
Hilal berfungsi sebagai penanda masuknya bulan 
baru dalam kalender Islam yang erat kaitannya 
dengan masa dimulai dan diakhirinya puasa serta 
hari besar keagamaan lainnya. 

Misi dimulai sejak tahun 2007 dengan 
Observatorium Bosscha sebagai inisiator, yang 
bekerja sama dengan dua instansi pemerintah yang 
terkait, yaitu Kementerian Komunikasi dan 
Informatika dan Kementerian Agama Republik 
Indonesia (Hidayat et al. 2010). Instrumentasi yang 
digunakan menganut prinsip teknologi murah dan 
sederhana sehingga masyrakat awam bisa 
memiliki, merangkai, dan mengoperasikannya 
secara mandiri. 

Kegiatan ini bertujuan untuk menyajikan 
informasi gambar dan tayang langsung bagi 
masyarakat luas dan membangun sistem informasi 
hisab dan rukyat yang terus dikembangkan secara 
berkesinambungan.  

2 PENGEMBANGAN MISI JEJARING 
PENGAMATAN HILAL DAN VIDEO 
STREAMING 

Sejak 2010 hingga sekarang, misi ini terus 
mengalami perkembangan.  Prinsip konsorsium 
berbagai instansi, agency, dan institusi pendidikan 
ikut dilibatkan dalam kegiatan ini. Dari segi 
instrumentasi, mengalami modifikasi dan 
optimalisasi yang masih mengacu pada teknologi 
murah, mudah, dan sederhana. Aplikasi video 
streaming yang digunakan merupakan aplikasi 

tidak berbayar atau freeware dan mudah diunduh 
melalui media internet. 

Daerah yang digunakan sebagai titik 
pengamatan mengalami penambahan. Hingga 
2011, terdapat 12 kota yaitu Lhok Nga - Aceh, 
Pekanbaru, Bandar Lampung, Bandung, Garut, 
Yogyakarta, Bangkalan, Pontianak, Kupang, 
Mataram, Makassar, dan Biak 

Sejak dimulainya misi ini hingga sekarang, 
tercatat dua daerah, Aceh dan Yogyakarta, telah 
mampu melakukan pengamatan secara mandiri 
dengan sistem yang dijalankan. 

2.1 Konsorsium 
 Beberapa instansi yang dilibatkan dalam misi 

ini merupakan multi-instansi, mulai dari 
pemerintahan, BUMN, agency, ormas, dan instansi 
pendidikan tingkat universitas. Masing-masing 
organisasi tersebut memiliki fungsi tersendiri yang 
berguna untuk menyokong dan kelanjutan misi ini 
ke depannya. Instansi tersebut adalah Kemeterian 
Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian 
Agama RI, PT. Telkom Tbk, LAPAN, BMKG, 
Rukyatul Hilal Indonesia (RHI), UNILA 
Lampung, UNHAS Makassar, UNRAM Mataram, 
UPI Bandung, dan Observatorium Lhok Nga Aceh.   

2.2 Rangkaian Kegiatan 
Rangkaian kegiatan dari misi jejaring 

pengamatan hilal dan video streaming adalah: 
1. Bimbingan Teknis. Yaitu sosialisasi, pemberian 

materi, serta pelatihan teknis pengamatan hilal 
kepada instansi yang terlibat. 

2. Pelatihan Pengamatan Hilal. Aplikasi dari 
kegiatan sebelumnya yang dilakukan di masing-
masing daerah dengan melakukan pengamatan 
hilal sya’ban. 
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3. Penyuluhan. Berupa mini-bimbingan teknis 
yang diberikan kepada masyarakat sebelum 
pengamatan hilal dilangsungkan (Gambar 1). 

4. Pengamatan Hilal. Pengamatan hilal yang 
dilakukan adalah pengamatan hilal Ramadhan 
dan Syawal. 

2.3 Instrumentasi dan Aplikasi Video 

Streaming 
Pengembangan pada bagian ini terletak pada 

beberapa hal, yaitu ragam teleskop yang 
digunakan, detektor dan penopangnya, serta 
aplikasi video streaming yang digunakan. 

Mounting Sphinx tetap digunakan sebagai 
mesin utama dari teleskop yang digunakan. Jika 
pada misi sebelumnya teleskop yang digunakan 
hanya teleskop merek William Optic 66 SD APO 
(Gambar 2 atas) dalam misi kali ini digunakan juga 
teleskop Vixen VMC110L (Gambar 2 bawah). 
Rincian teleskop yang digunakan adalah 6 teleskop 
merek William Optic 66 SD APO dan 2 teleskop 
merek Vixen VMC110L. 

Untuk keperluan akuisisi dan pengiriman data 

(video streaming), detektor yang digunakan adalah 
webcam. Webcam dinilai lebih ringan namun tetap 
kokoh, lebih murah namun kualitas sama dengan 
kamera saku digital yang digunakan sebelumnya, 
dan mudah diperoleh di pasaran. Webcam yang 
digunakan adalah Webcam merek Genius eFace 
2025. Pemilihan webcam untuk kegiatan semacam 
ini tidak terlalu rumit, parameter utamanya adalah 
fokusnya yang dapat diatur secara manual. 
Sehingga dapat dihasilkan kualitas citra yang 
setajam mungkin. Guna keperluan pengiriman 
data, webcam tersebut harus diintegrasikan dengan 
peranti lunak Splitcam 5.4.3. agar akuisisi dan 
pengiriman data dapat dilakukan secara simultan. 
Webcam yang ditopang dengan handmade 
attachment (Gambar 3) ini diletakkan di belakang 
lensa okuler teleskop sebelum akhirnya 
dihubungkan dengan komputer melalui sambungan 
USB (konfigurasi lengkap dari sistem ini 
ditunjukkan dalam Gambar 4). 

 
Untuk aplikasi video streaming, digunakan 

 

 
Gambar 1. Penyuluhan di daerah. 

 
 

 
 

Gambar 3. Webcam Genius eFace 2025 yang 
terintegrasi dengan handmade attachment yang 
diletakkan di belakang lensa okuler. 

 

 
 

Gambar 4. Konfigurasi instrumen. Kiri: Teleskop 
William Optic 66 SD APO; Kanan: Teleskop Vixen 
VMC110L. 

 
 

 

 
 
Gambar 2. Atas: Teleskop William Optic 66 SD 
APO; Bawah: Teleskop Vixen VMC110L. 
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Red5 Server. Aplikasi tidak berbayar ini mampu 
mengirimkan video dengan format dasar flash yang 
merupakan format umum pemutar video yang 
banyak beredar di pasaran. Sehingga tidak 
memerlukan pemutar video khusus untuk 
menampilkannya. 

3 HASIL PENGAMATAN 

Hasil pengamatan dari beberapa daerah 
ditampilkan dalam Gambar 5. 

4 PENUTUP 
Hingga tahun 2011, terdapat dua daerah yang 

telah dapat melakukan pengamatan secara mandiri, 
yaitu Yogyakarta (RHI) dan Aceh (Observatorium 
Lhok Nga).  

Semua data hasil pengamatan disimpan dalam 
sistem data yang dikembangkan oleh 
Observatorium Bosscha, yang akan terus 
dikembangkan secara berkesinambungan agar data 
dapat diakses publik guna keperluan penelitian 
yang relevan ke depannya. 

Ucapan Terima Kasih 
Riset ini mendapat dukungan dari Leids 
Kerkhoven Bosscha Foundation yang bekerja sama 
dengan Observatorium Bosscha. Ucapan terima 
kasih juga ditujukan kepada para Staf Teknisi 
Observatorium Bosscha yang telah kreatif 
membuat handmade attachment.  
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ABSTRAK 
Sebagai institusi pemerintah yang salah satu tupoksinya dalam hal pelayanan informasi tanda waktu, sejak 2011 Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara rutin setiap menjelang pergantian bulan qomariah 
menyampaikan Informasi Hilal bagi kepentingan penentuan awal bulan Hijriah. Dasar sistem perhitungan yang 
digunakan dalam informasi ini adalah ELP 2000-82B (Chapront-Touzé dan Chapront, 1983; Chapront, Chapront-Touzé 
& Francou, 2002) untuk posisi Bulan, dan VSOP-87 (Bretagnon & Francou, 1988) untuk posisi Matahari. Dasar 
perhitungan ini dipadukan dengan algoritma lain (Meeus, 1998; Siedelmann, 1992) untuk menghasilkan informasi Hilal 
yang disampaikan. Informasi tersebut adalah waktu konjungsi (ijtima’) dan waktu terbenam Matahari, data Hilal dan 
Matahari untuk beberapa kota di Indonesia, peta ketinggian Hilal, peta elongasi, peta umur Bulan, peta lag dan peta 
fraksi illuminasi. Selain itu, diinformasikan juga keberadaan objek astronomis selain Bulan dan Matahari yang 
berpotensi mengacaukan rukyat Hilal. Semua informasi ini dapat diakses pada http://www.bmkg.go.id/ 
BMKG_Pusat/Geofisika/Tanda_Waktu/. 
 
Kata Kunci: Hilal – Hisab – Peta 
 

1 PENDAHULUAN 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika (BMKG) adalah salah satu institusi 
pemerintah yang terkait dengan tanda waktu. Hal 
ini terekam dalam sejarah tanda waktu BMKG 
(misalnya, Husni dan Nugraha, 2010), yaitu 
a. Penentuan sistem waktu standar dengan 

teleskop transit. 
b. Informasi tanda waktu dengan jam atom 

Cesium. 
c. BMKG merupakan salah satu anggota Badan 

Hisab Rukyat (BHR) Pusat sejak BHR 
didirikan pada tahun 1972. 
Dengan mengacu kepada Undang-undang no. 

31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika, keterkaitan tersebut dipertegas 
bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi BMKG 
terkait tanda waktu adalah: 
1. Melakukan pengamatan 

a. posisi Bulan dan Matahari;  
b. penentuan sistem waktu; 

2. Melakukan pelayanan informasi tanda waktu.  
Mengingat hisab dan rukyat Hilal berkaitan erat 
dengan posisi Bulan dan Matahari, dapat dikatakan 
BMKG berkepentingan dengan hisab-rukyat Hilal. 

Untuk itu, pada setiap menjelang pergantian 
tahun masehi, BMKG menerbitkan buku Peta 
Ketinggian Hilal setiap Awal Bulan Qomariah 
untuk tahun Hijriah yang bertepatan dengan tahun 
masehi yang akan dilalui. 

Mengingat Informasi Hilal bukan hanya tinggi 
Hilal saja, sejak tahun 2011 BMKG rutin 

menyebarluaskan Informasi Hilal di situs BMKG 
setiap menjelang pergantian bulan qomariah. 
Informasi yang disajikan ini jauh lebih 
komprehensif daripada buku tersebut. Pada 
makalah inilah akan diuraikan metode perhitungan 
yang digunakan dan konsep informasi yang 
disampaikan dalam Informasi Hilal tersebut. 

2 METODE PERHITUNGAN 

Metode perhitungan yang digunakan dalam 
Informasi Hilal tersebut di atas adalah perhitungan 
semi-analitik, dengan dasar perhitungan dari ELP 
2000-82B (Chapront-Touzé dan Chapront, 1983; 
Chapront, Chapront-Touzé & Francou, 2002) 
untuk posisi Bulan dan VSOP-87 (Bretagnon & 
Francou, 1988) untuk posisi Matahari. Mengingat 
dalam Informasi Hilal diperlukan juga informasi 
waktu konjungsi, waktu terbenam Matahari dan 
Bulan, dan informasi lainnya, dasar perhitungan 
tersebut dipadukan dengan perhitungan lain yang 
diperoleh dari Meeus (1998) dan  Siedelmann 
(1992). Adapun Delta T diperoleh dari 
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhelp/deltatpoly2004.
html. 

Masukan dalam perhitungan ini hanyalah 
tanggal masehi dan posisi lokasi yang dihitung. 
Dalam proses perhitungan, masukan tersebut 
ditransformasikan dengan algoritma yang ada 
untuk menghasilkan  Julian Date, waktu sideris, 
penanggalan Hijriah, saat konjungsi, dan waktu 
terbenam Matahari dan Bulan di lokasi yang 
dihitung. Proses berikutnya adalah menghitung 
posisi Matahari dan Bulan pada saat Matahari 



 
Informasi Hilal BMKG R. Nugraha 
 

31 
 

terbenam untuk tanggal yang dihitung bagi lokasi 
pengamat yang diandaikan berada di pusat Bumi. 
Mengingat posisi Hilal harus dinyatakan untuk 
pengamat di permukaan Bumi, dilakukan 
transformasi posisi Bulan dari pengamat yang 
diandaikan di pusat Bumi ke pengamat di 
permukaan Bumi serta koreksi ketinggian Hilal 
akibat refraksi atmosfer Bumi dan ketinggian 
lokasi dari permukaan laut. Selain itu, dilakukan 
juga perhitungan elongasi, umur Bulan, lag, dan 
fraksi iluminasi Hilal. Mengingat pengamat Hilal 
dimungkinkan untuk dikacaukan oleh objek 
astronomis non-Hilal yang dianggapnya sebagai 
Hilal, dilakukan juga perhitungan untuk 
menghasilkan informasi posisi objek astronomis 
non-Hilal yang berpotensi mengacaukan rukyat 
Hilal. 

 Prosedur di atas hanyalah untuk satu lokasi 
yang dihitung. Agar dapat dilakukan pemetaan, 
prosedur di atas harus diulangi untuk lokasi 
lainnya. Dalam hal ini, untuk pemetaan di seluruh 
dunia, perhitungan dilakukan untuk setiap lokasi 
yang terpisah 10o dari lokasi lainnya, baik dalam 
lintang maupun bujur. Adapun untuk  pemetaan di 
Indonesia, perhitungan dilakukan untuk setiap 
lokasi yang terpisah 2o dari lokasi lainnya. Sebagai 
catatan, pemetaan di seluruh dunia hanya 
dilakukan untuk lokasi di lintang 60o LU sampai 
dengan 60o LS mengingat deklinasi Bulan selalu 
antara ± 58,7o. 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari perhitungan di atas, diperoleh hasil yang 
dipergunakan untuk Informasi Hilal yang 
disampaikan oleh BMKG kepada masyarakat luas. 
Untuk memudahkan masyarakat memahami 
informasinya, dibuat struktur Informasi Hilal 
sebagai berikut.  

 Waktu Konjungsi  dan Waktu Terbenam 
Matahari di Indonesia. 

 Data Hilal untuk Beberapa Kota di 
Indonesia  

 Peta Ketinggian Hilal  
 Peta Elongasi  
 Peta Umur Bulan  
 Peta Lag 
 Peta Fraksi Iluminasi  
 Objek Astronomis Lainnya yang Berpotensi 

Mengacaukan Rukyat Hilal 

Perbandingan waktu konjungsi dan waktu 
terbenam Matahari di Indonesia dilakukan untuk 
memperhitungkan pergantian bulan qomariah bagi 
pengguna hisab dan/atau rukyat. Adapun data Hilal 
untuk beberapa kota di Indonesia adalah informasi 
yang berisi nama dan lokasi kota, waktu konjungi, 
waktu terbenam Matahari dan Bulan, azimuth 
Matahari dan Bulan, tinggi Hilal, elongasi, dan 
fraksi illuminasi Hilal di setiap kota pada saat 
Matahari terbenam. Selain itu disampaikan juga 
contoh perhitungan untuk mengetahui posisi Hilal 
dengan memperhitungan refraksi atmosfer dan 
ketinggian lokasi dari permukaan laut. Dalam 
Informasi Hilal tersebut, setiap istilah selalu 
dijelaskan definisi yang digunakan untuk 
memudahkan pengguna dalam memahaminya. 
Semua informasi ini dapat diakses pada 
http://www.bmkg.go.id/BMKG_Pusat/Geofisika/ 
Tanda_Waktu/. 

4 KESIMPULAN 

BMKG telah menerapkan dasar sistem 
perhitungan semi-analitik untuk keperluan 
Informasi Hilal BMKG yang disampaikan kepada 
publik melalui situs BMKG. 
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Penentuan Waktu Gerhana Bulan Total 16 Juni 2011 Berdasarkan Sky Quality 
Meter 
 
D. Herdiwijaya1*, S. Nurlaela2, Y. Fadilah2, S. Kurnia2, dan Adam2 
 
1KK Astronomi dan Observatorium Bosscha, FMIPA – ITB, Bandung, Indonesia 
2Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi – UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia 
*E-mail: dhani@as.itb.ac.id 
 
ABSTRAK 
Waktu dan durasi fase gerhana Bulan total 16 Juni 2011 diukur dengan menggunakan fotometer saku Sky Quality 
Meter. Pengamatan dilakukan di Observatorium Bosscha dan akuisisi data dengan resolusi waktu kurang dari 5 detik. 
Fase gerhana Bulan parsial dan total dapat ditentukan dengan baik. Waktu dan durasi fase total sama dengan 
perhitungan teoritik. Nilai kecerlangan langit saat fase total sebesar 18 MPDB. Sedangkan durasi fase parsial yang 
ditandai dengan gradien tinggi perubahan kecerlangan langit sebesar 4-5 MPDB,  mempunyai waktu lebih lama 3-10 
menit dari hasil teoritis. Fase gerhana sebagian awal dan akhir tidak simetri. 
  
Kata Kunci: Kecerlangan langit – Polusi cahaya – Waktu Shubuh dan Isya’ 
 

1 PENDAHULUAN 

Fase-fase bulan purnama penting ditentukan untuk 
melihat variabilitas komposisi atmosfer dengan 
melihat warna dan kecerlangan Bulan. Penentuan 
waktu fase gerhana Bulan banyak dilakukan 
dengan menggunakan pencitraan digital melalui 
detektor CCD, baik dengan modus video ataupun 
citra tunggal. Kendala utama dari metode 
pencitraan adalah adanya awan, karena durasi 
gerhana Bulan jauh lebih panjang dari gerhana 
Matahari. Selain itu umumnya detektor ini cukup 
mahal. Untuk mengatasi kendala awan, maka 
dipergunakan alat fotometer sederhana yaitu 
Unihedron Sky Quality Meter (SQM). Alat ini 
dapat diintegrasikan secara simultan dengan 
metode pencitraan. SQM merupakan fotometer 
yang relatif murah, ringan, berukuran saku dengan 
ukuran sudut pengukuran 200 ke langit dan akurasi 
kurang dari 3% (Cinzano, 2005). Koneksi USB 
atau ethernet memudahkan dalam akuisisi data 
resolusi waktu yang sangat tinggi, yaitu orde detik. 
Keluaran data langsung dinyatakan dalam satuan 
magnitudo per detik busur kuadrat (MPDB), untuk 
kemudian langsung disimpan dalam media 
penyimpan komputer. Respon spektral SQM 
berada dalam rentang cukup lebar, yaitu rentang 
visual 4000 – 6500 Å untuk transmisi 0.5 dengan 
puncak sekitar 5400 Å (Cinzano, 2005). Dengan 
demikian rentang spektral SQM sesuai dengan 
sensitivitas spektral mata manusia, baik sensitivitas 
sel batang dan sel kerucut. 

Dimensi fisik yang ringan dan kemudahan 
akusisi data resolusi waktu tinggi membuka 
peluang pemanfaatan SQM lebih luas dengan 
mobilitas tinggi untuk monitoring polusi cahaya, 

penentuan waktu shalat Shubuh dan Isya’ 
(Herdiwijaya & Arumaningtyas, 2011), 
pengamatan gerhana Bulan, hujan meteor, kontras 
visibilitas hilal (sabit bulan muda atau tua), dan 
banyak aplikasi maupun percobaan optik lainnya.  

Paper ini akan membahas pengukuran 
kecerlangan langit saat gerhana Bulan total pada 
tanggal 16 Juni 2011 dengan fotometer sederhana 
SQM. Lokasi pengamatan berada di 
Observatorium Bosscha. 

2 METODE PENGUKURAN 

Fotometer SQM ditempelkan pada teleskop 
visual. Keduanya berada dalam penyangga 
teleskop (mounting) Celestron CGE. Detektor 
CCD dari Imaging Source dengan ukuran 1280 x 
960 piksel (ukuran piksel 4.65 μm) dimasukkan ke 
dalam teleskop. Detektor CCD dan SQM secara 
bersamaan mengikuti peredaran Bulan. Resolusi 
waktu masing-masing detektor adalah kurang dari 
5 detik. Sudut efektif pengukuran SQM adalah 200, 
sedangkan diameter sudut Bulan sebesar 0.50. 
Keluaran dari SQM berupa data teks dan CCD 
berupa citra langsung disimpan dalam media 
penyimpan komputer. Perangkat lunak Dimension 
4 dipergunakan untuk penyelarasan waktu 
komputer dengan waktu internet setiap 3 detik.  

3 HASIL 

Gambar 1 memperlihatkan peta Gerhana Bulan 
Total 16 Juni 2011dan fase-fase gerhana. Lokasi di 
Observatorium Bosscha, Lembang dapat melihat 
gerhana Bulan total di langit barat dan fase 
penumbra akhir tidak terlihat, karena sudah 
menjelang pagi. 
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Fase-fase gerhana ditampilkan dalam Tabel 1. 
Fase penumbra akhir tidak bisa terlihat karena 
cahaya Matahari sudah cukup terang. 

Gambar 2 memperlihatkan kecerlangan langit 
selama Gerhana Bulan Total 16 Juni 2011. Fase 
gerhana penumbra awal tidak tampak jelas, karena 
banyaknya awan tebal yang melintas, sampai awal 
fase gerhana sebagian. Tetapi masih terlihat pola 
langit bertambah gelap sekitar 2 MPDB. Fase 
gerhana sebagian diawali dengan titik terendah 
sekitar jam 01:19:30 WIB. Waktu ini lebih awal 
sekitar 3 menit dari Tabel 1. Pola fase gerhana 
sebagian adalah kecerlangan langit bertambah 

gelap secara cepat dengan perubahan kecerlangan 
mencapai lebih dari 4 MPDB. Fase ini masih 
diwarnai dengan awan yang melintas dan berakhir 
pada jam 02:22:50 WIB. Waktu ini kurang lebih 
sesuai dengan Tabel 1. Fase gerhana total memiliki 
pola kecerlangan langit yang konstan, yaitu sekitar 
18 MPDB. Durasi fase totalitas sama dengan Tabel 
1. Awan juga masih mewarnai fase ini. Seperti 
halnya fase gerhana sebagian awal, maka pola fase 
gerhana sebagian akhir ditandai dengan gradien 
perubahan kecerlangan langit yang besar atau 
langit bertambah terang sekitar 5 MPDB. Cuaca 
lebih baik daripada fase-fase sebelumnya. Fase 
gerhana sebagian akhir selesai jam 05:14:29 WIB 
atau 12 menit lebih lambat dari Tabel 1. Dengan 
demikian durasi fase gerhana sebagian lebih lama 
dibandingkan perhitungan teoritik. Gradien fase 
gerhana sebagian awal dan akhir juga berbeda. 
Perbedaan ini disebabkan oleh kompleksitas 
ketebalan dan komposisi atmosfer bumi. Pagi 
nautikal, di mana ketinggian Matahari -120 di 
bawah ufuk terjadi sekitar jam 5 pagi, sehingga 
dampaknya kecil terhadap pola kecerlangan langit 
fase gerhana sebagian akhir. Pemodelan atmosfer 
dan penelitian spektroskopi dapat menjadi 
langkah-langkah berikutnya untuk memahami 
dinamika atmosfer Bumi. 

4 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh, maka 
dapat disimpulkan bahwa 
1. Penggunaan fotometer sederhana cukup baik 

untuk memisahkan fase-fase gerhana Bulan 
total 

2. Durasi fase gerhana sebagian lebih lama 3-10 
menit dibandingkan hasil teoritis. Fase ini 
ditandai dengan gradien perubahan kecerlang-

Tabel 1. Fase-fase teoritis Gerhana Bulan Total 16 
Juni 2011 (Espenak, 2011) 

Fase  WIB 
Gerhana Penumbra awal  P1 00:24:37 
Gerhana Sebagian awal  U1 01:22:57 
Gerhana Total awal U2 02:22:29 
Puncak Gerhana   03:12:36 
Gerhana Total  akhir U3 04:02:42 
Gerhana Sebagian akhir U4 05:02:14 
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Gambar 2. Kecerlangan langit selama Gerhana 
Bulan Total 16 Juni 2011. 

Gambar 1. Daerah tampakan Gerhana Bulan Total 16 
Juni 2011. Gerhana terjadi di pagi hari dan tidak 
semua fase gerhana terlihat di Indonesia (panel atas). 
Fase-fase Gerhana Bulan Total (panel bawah). 
(Espenak, 2011) 
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an langit yang besar, yaitu sebesar 4-5 MPDB. 
Diamati pula ketidaksimetrian fase gerhana 
sebagian awal dan akhir. 

3. Durasi fase gerhana total sama dengan hasil 
perhitungan teoritis. Fase ini ditandai dengan 
gradien perubahan kecerlangan langit relatif 
konstan pada kecerlangan langit 18 MPDB. 
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Redefinisi Qiblat Ijtihad dan Implikasinya bagi Deviasi Arah Kiblat yang 
Diperkenankan di Indonesia 

M. M. Sudibyo1* 

1Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD), Kebumen, Indonesia 
*E-mail: marufins@yahoo.com 
 
ABSTRAK  
Teori arah kiblat di Indonesia selama ini menempatkan kiblat sebagai titik berkoordinat sangat presisi di pusat Ka’bah 
sehingga arah kiblat pun dinyatakan sebagai azimuth sangat presisi pula (dalam orde detik busur). Namun arah kiblat 
Indonesia dihitung dengan mengasumsikan Bumi sebagai bola sempurna, bukan sebagai geoida. Paradoksnya, hasil hasil 
perhitungan kemudian selalu disederhanakan ke orde menit busur sebelum diterapkan dalam pengukuran tanpa patokan 
nilai galat. Di sisi lain metode yang paling disarankan (yakni metode bayang-bayang Matahari) pun mengabaikan eksistensi 
diameter cakram Matahari yang nampak dari Bumi. Makalah ini mencoba mendiskusikan definisi ulang kiblat Indonesia 
dalam konteks qiblat ijtihad, dimana kiblat diusulkan sebagai area berbentuk lingkaran berjari-jari 45 km yang berpusat di 
Ka’bah dan mencakup keseluruhan tanah haram Makkah. Sebagai implikasinya maka terdapat ihtiyaathul-qiblat, yakni 
deviasi arah kiblat yang diperkenankan, yang nilainya berbanding terbalik dengan besarnya jarak suatu tempat ke Ka’bah. 
Lewat persamaan trigonometri segitiga bola dapat dirumuskan besarnya deviasi tersebut, yakni 0 24  bagi semua tempat di 
Indonesia. Nilai deviasi ini tidak jauh berbeda dengan yang diusulkan Abidin (Abidin et al. 2006).  
 
Kata kunci: Kiblat – Qiblat ijtihad – Deviasi 
 
Pustaka: 
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Visibilitas Hilaal di Daerah Tropis 

M. M. Sudibyo1* 

1Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak, Rukyatul Hilal Indonesia (LP2IF–RHI), Sleman, Indonesia 
*E-mail: marufins@yahoo.com 
 
ABSTRAK  
Telah dilaksanakan observasi hilaal dan hilaal tua selama periode Januari 2007 hingga Desember 2009 guna menyusun 
basis data visibilitas hilaal Indonesia sekaligus menguji validitas “kriteria” Imkan Rukyat (MABIMS) yang selama ini 
menjadi basis kalender Hijriyyah nasional dan alat uji validitas laporan visibilitas hilaal terutama dalam penentuan awal 
Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Observasi dilaksanakan dengan dan tanpa alat optik (binokuler dan teleskop), 
dilaksanakan oleh relawan di berbagai penjuru terutama di Pulau Jawa dan menghasilkan 174 data. Analisis selisih 
terbenamnya Bulan terhadap Matahari (Lag) dengan waktu saat hilaal pertama kali terlihat (Best Time) menghasilkan 
persamaan batas Best Time = –0,420 Lag + 16,941 yang berguna untuk mendefinisikan hilaal secara kuantitatif. Pada Lag 
< 40 menit hasil persamaan tersebut menyerupai persamaan Yallop. Sementara analisis selisih tinggi Bulan dan Matahari 
(aD) terhadap selisih azimuthnya (DAz) menghasilkan persamaan batas visibilitas dua–orde : aD  0,099DAz2 – 1,490DAz 
+ 10,38 yang diusulkan sebagai kriteria RHI. Analisis komparatif kriteria RHI terhadap basis data visibilitas global ICOP 
dan Yallop yang diseleksi hanya untuk daerah tropis serta basis data visibilitas hilaal Malaysia memperlihatkan konsistensi 
kriteria RHI. Sementara analisis komparatif terhadap kriteria visibilitas global dua–orde sejenis memperlihatkan perbedaan, 
yang menunjukkan kekhasan visibilitas hilaal di daerah tropis.  
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Hilal Metonic, "A Proposed Criteria of Hilal Visibility" 

N. Sopwan1* and  M. Raharto2* 

1Astronomy Study Program, Faculty of Mathematics and Natural Sciences – ITB, Bandung, Indonesia 
2Astronomy Research Division, Faculty of Mathematics and Natural Sciences – ITB, Bandung, Indonesia 
*E-mail: nsopwan@yahoo.com, moedji@as.itb.ac.id 
 
ABSTRACT  
A thin lunar crescent which can be noticed by naked eye after conjunction called “hilal” is a part of moon phase which is 
used to judge the beginning of the new month in Hijriah calendar. Moon phase is actually a reflection of the combination 
position of the earth, the moon and the sun. The complexity of hilal’s visibility may not enough to predict or to descript the 
hilal’s visibility by simple criteria for all hilal. The appearance of two similar moon phases will be occurred every 235 
lunation or about 19 years, it is known a Metonic cycle. We use 235 lunation cycle as basis for grouping the data, ILVn, 
later the grouping data are used for determining more precise criteria on the beginning of new month in Islamic lunar 
calendar. We study range arc of vision (ARCV) and Elongation (El) for all lunation from July 622 CE to December 3000 
CE at Pelabuhan Ratu. The total number of lunation is found 29418. We use criteria of Odeh (2004), 6938 lunation out of 
29418 are found in the criteria range. It is found the range ARCV between 6.84 and 10.94 and range El between 8.71 and 
15.66. The narrower range ARCV is found in Metonic group for example ILVn 155, the range ARCV between 7.68 and 
10.18 and the range El 9.30 and 13.07.  The existing variation range of ARCV and El among ILVn and narrower range in 
each ILVn compared to all lunation leads to propose more precise criteria on hilal visibility based on Metonic group of 
hilal. 
 
Keywords: Metonic – Hilal – Calendar 
 
 
 
A Comparison on Geometry Characteristic of Metonic and Saronic Hilal 

M. Raharto1* and N. Sopwan2* 

1Astronomy Research Division, Faculty of Mathematics and Natural Sciences – ITB, Bandung, Indonesia 
2Magister Program on Astronomy, Faculty of Mathematics and Natural Sciences – ITB, Bandung, Indonesia 
*E-mail: moedji@as.itb.ac.id, nsopwan@yahoo.com 
 
ABSTRACT  
The occurrence of hilal or a young and thin moon crescent is a mark for the beginning new month in Islamic calendar. 
Searching for more precise criteria of hilal visibility is done by exploring relatively short regularities such as Saronic and 
Metonic cycle. Every 235 lunation, the moon phase will occur on the same date of Gregorian calendar, this is known as 
Metonic cycle. The duration of two solar eclipses can be occurred every 223 lunation; the 223 lunation is called Saronic 
Cycle. The appearance of hilal follow group of Saros Cycle is called Saronic hilal. The occurrence group of hilal belongs to 
the member in the two cycles, Metonic and Saronic cycle would be on the different conditions. Metonic groups of hilal will 
show that the appearance of hilal closed to the same Gregorian date or closed to the ecliptic position of the sun and the 
moon. The group of Saronic hilal will be a hilal when the conjunction appears closed to the nodes. The even Saronic 
number will be closed to descending node of the moon and odd Saros number indicates that the hilal appear when the moon 
closed to ascending nodes. The study on geometric criterion such as elongation and arc of vision of Metonic and Saronic 
hilal will give more knowledge about the precisions criteria on hilal visibility. Our preliminary results show that Metonic 
grouping have narrower range of criteria hilal visibility compared to Saronic grouping. We also notice that the change of 
synodic period within Metonic has a sinusoidal pattern, but  the change of synodic period within Saronic has more complex 
pattern, higher order polynomial pattern. 
 
Keywords: Metonic – Saronic – Moon crescent 
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Search for Criteria on Hilal Visibility from Perspective of Metonic Hilal 

M. Raharto1*, N. Sopwan2, and E. P. Arumaningtyas2 
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ABSTRACT  
Search for a more precise criteria on hilal Visibility from Metonic perspective presented in this paper.  Relatively 
independent from latitude, the elongation between the sun and the moon can be used for a criteria the first visibility of hilal. 
The range of the elongation are found as low as 6.1 degree and as high as 13.93 degree. Another dependent on geographic 
coordinate, the arc of descent or the altitude differences between the sun and the moon are found as low as 5.0 degree and 
as high as 11.48 degree. It is hard to use a single criterion for all hilal visibility situations. The Metonic grouping will make 
dynamic and deterministic criteria of hilal visibility in one place on the earth. In one place with 235 criteria on hilal 
visibility may be impractical, but it is a solution for deterministic criteria on hilal visibility. 
 
Keywords: Hilal – Metonic – Elongation 
 
 
 

Studi Awal Polusi Cahaya di Daerah Surabaya dan Sekitarnya dengan 
Menggunakan Metode Magnitudo Pembatas Rasi Sagitarius 

Y. Pramudya1,3* dan S. D. Agustin2,3 

1Wesleyan University, Middletown, United States of America 
2Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia 
3Surabaya Astronomy Club, Surabaya, Indonesia 
*E-mail: ypramudya@wesleyan.edu 
 
ABSTRAK  
Polusi cahaya di kota besar membuat pengamatan astronomi menjadi semakin susah. Studi awal ini bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana tingkat polusi cahaya di Surabaya dan sekitarnya. Studi awal ini menggunakan metode magnitudo 
pembatas pada rasi Sagitarius. Metode ini menggunakan jumlah bintang yang teramati pada rasi Sagitarius untuk 
mengetahui batasan maksimum magnitudo suatu bintang yang masih dapat teramati. Rasi Sagitarius mudah dilihat di 
Surabaya yang berada di Belahan Bumi Selatan. Pengamatan dilakukan secara tersebar di berbagai daerah di Surabaya dan 
sekitarnya sesuai dengan domisili anggota Surabaya Astronomy Club (SAC). Magnitudo pembatas dengan nilai 5 teramati 
di langit Surabaya bagian timur pada pukul 3 pagi dalam kondisi cuaca cerah. Selain untuk mengetahui tingkat polusi 
cahaya, pengamatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota SAC dalam melakukan pengamatan astronomi 
dan sebagai salah satu wujud pemasyarakatan sains. 
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ABSTRAK  
Surabaya Astronomy Club (SAC) telah berdiri sejak September 2006, namun belum dikenal oleh masyarakat Surabaya dan 
sekitarnya. Hal ini dikarenakan minimnya kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh SAC. Salah satu penyebabnya adalah 
milis SAC tidak berfungsi efektif sebagai media informasi dan komunikasi. Pada awal tahun 2011, SAC memanfaatkan 
jejaring sosial untuk lebih mengenalkan SAC pada masyarakat surabaya dan sekitarnya, Facebook page menjadi jejaring 
sosial yang paling efektif dalam mempopulerkan SAC. Anggota SAC yang terdiri dari berbagai macam profesi dan 
berdomisili tersebar di Surabaya menjadi salah satu hambatan sulitnya mengadakan pengamatan bersama-sama. Solusinya 
adalah dengan mengadakan kegiatan pengamatan mandiri dan melaporkan hasil pengamatan lewat Facebook page. Gerhana 
bulan total pada bulan Juni 2011 menjadi salah satu perwujudan kegiatan pengamatan mandiri ini dan sekaligus 
meningkatkan pengguna Facebook yang menyukai page SAC. Hal yang menarik adalah artikel astronomi yang ditulis oleh 
SAC di salah satu media online Jawa Timur hanya menarik perhatian oleh kalangan media cetak dan televisi. Namun, 
belum banyak berhasil menarik perhatian masyarakat Surabaya dan sekitarnya. 
 
 
 

Catatan Petualangan “langitselatan” 

A. Yamani1* dan A. A. Baskoro1 

1langitselatan 
*E-mail: avivah@langitselatan.com 
 
ABSTRAK  
Cerita petualangan ini dimulai di tahun 2005, ketika beberapa alumni Astronomi melihat kebutuhan masyarakat akan 
informasi astronomi dan bercita-cita untuk membangun sebuah media untuk mempopulerisasi astronomi. Sayangnya media 
tersebut mengalami kegagalan di awal ketika ia baru saja bertumbuh.  Tapi perjalanan itu belum berakhir.  Perkembangan 
media online yang mengarah pada Web 2.0 memberi warna baru dalam perkembangan arus informasi. Dan hal yang sama 
pun terjadi pada Centaurus. Tahun 2007 dengan mengambil format blog, dibentuklah weblog langitselatan yang berkiprah 
dalam mengkomunikasikan astronomi kepada publik.  Perjalanan yang dimulai tahun 2007 itu akhirnya memasuki usia 4 
tahun dan torehan catatan perjalanan langitselatan tidak hanya di dunia maya melainkan juga berdampak di dunia nyata 
dengan berbagai aktivitas yang dilakukan bersama masyarakat. 
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ME: Milkyway & Extragalaxy 
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Evolusi Medan Magnet Anisotrop pada Bintang Neutron yang Mengakresi 
 
E. L. Istiqomah1*, A. Yasrina1, dan M. F. Rosyid1 
 
1Kelompok Penelitian Kosmologi, Astrofisika, dan Fisika Matematika (KAM), Jurusan Fisika, FMIPA – UGM, 

Yogyakarta, Indonesia 
*E-mail: elida@mail.ugm.ac.id 
 
ABSTRAK 
Telah dilakukan kajian mengenai evolusi medan magnet anisotropik pada bintang neutron berotasi yang mengalami 
proses akresi. Persamaan evolusi medan magnet diubah sehingga menghasilkan persamaan yang menunjukkan 
hubungan antara medan magnet dengan waktu karakteristik difusi Ohmic (tdiff) dan waktu karakteristik aliran akresi 
(tacc). Jika waktu yang dibutuhkan fluks magnetik internal dari dalam menuju permukaan bintang (tdiff) lebih besar dari 
waktu yang dibutuhkan materi akresi menyebar pada permukaannya (tacc) maka medan magnet yang dibutuhkan untuk 
menyeimbangkan proses akresi menjadi bernilai kecil. Dalam kajian ini digunakan asumsi bahwa materi akresi tidak 
bersifat magnet sehingga  dan medan magnet bintang neutron bersifat intrinsik (dihasilkan di dalam bintang 
neutron sendiri). 
 
Kata Kunci: Bintang neutron – Akresi – Difusi Ohmic 
 

1 PENDAHULUAN 

Bintang neutron yang mengalami akresi secara 
umum dapat dikelompokkan menjadi dua kelas. 
Pertama, pada bintang neutron bermassa besar 
atau High Mass X-ray Binaries (HMXBs) yang 
merupakan pulsar sinar-X dengan dipol medan 
magnet sebesar B  1012 G, cukup besar untuk 
mengganggu aliran akresi yang menuju bagian 
kutub bintang neutron. Kedua, pada bintang 
neutron bermassa rendah atau Low Mass X-ray 
Binaries (LMXBs) yang hampir keseluruhan dari 
bintang neutron dalam kelompok LMXBs ini tidak 
menunjukkan bukti-bukti langsung terkait medan 
magnetik  B . Cakram akresi dipercaya 
meluas hampir mencapai daerah permukaan 
bintang, hal ini mengizinkan bintang-bintang 
neutron tersebut dapat berputar dengan periode 
akresi dalam milisekon. Oleh sebab itu, bintang-
bintang neutron LMXBs dipercaya akan menjadi 
calon radio pulsar milisekon dan diperkirakan 
memiliki medan magnetic sebesar B  108-109 G 
(Cumming et al. 2001). 

Salah satu yang dipercaya dapat menjelaskan 
rendahnya medan magnet dan berkurangnya 
denyutan dari sumber adalah medan magnet luar 
yang “terkubur” atau “tersaring” oleh materi 
akresi. Bisnovatyi-Komberg (1974) mengusulkan 
bahwa pulsar-pulsar pada sistem ganda mungkin 
memiliki medan mangnet yang rendah karena 
pengaruh/ akibat dari materi akresi. 

Medan magnet luar yang rendah yaitu  1010 G 
belum diketahui asal mulanya namun dipercaya 
berkaitan langsung dengan akresi materi yang 
terjadi pada bintang neutron. Perkiraan ini 
didasarkan pada pengamatan bahwa bintang 

neutron yang terisolasi tidak menunjukkan bukti-
bukti penurunan medan magnet cukup besar, dan 
bahwa radio pulsar yang medan magnetnya rendah  
terjadi hampir pada semua sistem ganda. 
Selanjutnya, Taam dan van den Heuvel (1986) 
mempelajari sejumlah sistem dan menyimpulkan 
bahwa kekuatan medan magnet berkurang seiring 
dengan jumlah materi yang terakresi, meskipun hal 
ini ditentang oleh Wijers pada tahun 1997. 
Penelitian selanjutnya mengungkapkan sejumlah 
mekanisme yang berbeda dalam membuktikan 
pengurangan kekuatan medan magnet ini. 

Sejumlah penelitian tersebut menitikberatkan 
penekanan pada perbandingan antara akresi dan 
difusi Ohmic namun pada konteks yang berbeda. 
Brown dan Bildsten (1998) membandingkan difusi 
Ohmic dan waktu adveksi yang dibutuhkan di 
atmosfer, lautan dan kerak kutub pulsar sinar-X 
yang mengakresi. Pada kasus ini, materi terakresi 
yang menuju bintang neutron telah disusupi medan 
magnetik dan dapat menyebar secara menyamping 
(lateral) apabila laju aliran difusi Ohmic cukup 
cepat. Pada tahun 1997 dengan penekankan pada 
evolusi medan magnetik di bintang neutron yang 
mengakresi, Konar dan Bhattacharya 
mengasumsikan bahwa aliran medan magnetik 
yang berada pada kerak bersaing dengan efek 
disipasi Ohmic, dan adveksi fluks magnetik 
menuju daerah yang kerapatannya lebih tinggi 
dengan waktu disipasi lebih lama (menuju daerah 
superkonduksi di inti bintang neutron). Hal ini 
diperkuat dengan artikel Konar dan Bhattacharya 
(1997) yang menjelaskan penyebab penurunan 
medan magnet karena akresi, dengan penekanan 
pada difusi Ohmic dan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. 
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Pada tahun 2001 Cumming, Zweibel, dan 
Bildsten menjelaskan evolusi/dinamika medan 
magnet di bintang neutron yang mengakresi 
dengan model medan magnetnya 

 , (1) 

yang menunjukkan permukaan bintang neutron 
dianggap datar/flat dan medan magnetnya isotropik 
sehingga dihasilkan 

, (2) 

dengan η menunjukkan difusivitas magnetik. Dari 
artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa 
penyaringan akan efektif jika kecepatan akresi 
tinggi, yang dapat diwakilkan oleh tdiff  H2/  yang 
lebih kecil dari tacc  my / . 

Penelitian terbaru mengenai akresi ini 
ditunjukkan oleh Choudhuri dan Konar (2002) 
yang menjelaskan penyaringan terjadi dilihat dari 
kedalaman lapisan permukaan bintang neutron 
dengan metode numerik. Selanjutnya, Lovelace, 
Romanova, dan Bisnovatyi-Kogan (2008) 
menjelaskan penyaringan medan magnet eksternal 
(rotasi) dikarenakan materi akresi di cakram akresi 
bintang neutron. 

Uraian mengenai berbagai penelitian tersebut 
menuntun penulis untuk menyelidiki tujuan pada 
artikel ini yaitu 

1. mengetahui evolusi medan magnet 
anisotrop di bintang neutron yang 
mengalami akresi, dan 

2. meneliti/ memeriksa apakah medan 
magnet anisotropik dari akresi bintang 
neutron tersaring secara diamagnetik oleh 
materi terakresi. 

2 DINAMIKA/EVOLUSI MEDAN MAGNET 
DI BINTANG NEUTRON YANG 
MENGAKRESI 

Diberikan suatu bentuk geometri sederhana 
medan magnetik, model paralel bidang dengan 
anggapan bahwa medan magnetik B hanya 
bergantung pada kedalaman. Dalam kasus ini, 
komponen vertikal medan magnetik harus konstan 
atau dapat disajikan sebagai dan dianggap 
materi yang terakresi tidak termagnetisasi. Model 
medan magnet anisotropik diberikan oleh 

. (3) 

Persamaan kendala dapat disajikan dalam bentuk 

 (4) 

sehingga medan magnetnya akan menjadi 

 (5) 

Medan magnetik yang digunakan adalah sesuai 
dengan Hukum Faraday, yaitu persamaan (1) dan 
medan listrik E diberikan oleh Hukum Ohm 

 (6) 

Dari asumsi tersebut diperoleh 

.ˆ
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Sedangkan laju aliran medan magnet disajikan 
sebagai 

, 

dan menghasilkan persamaan sebagai berikut 

.ˆ sin
4

)( cosec
4

        

)(
4

)(
4

         

ˆ
)(

4sin

2
2

22

2

2

er
r

crB
r

c

r
rB

c
m

r
c

r
rBc

e
r

rBc
r

c
t
B

r

 (8) 

3 MEDAN MAGNET YANG TERSARING 
KARENA MATERI AKRESI 

Dari persamaan sebelumnya, pengaruh medan 
magnet yang tersaring akibat materi akresi dapat 
disajikan sebagai berikut 

 (9) 

 (10) 

 (11) 

Persamaan (9) menunjukkan medan listrik yang 
bergantung pada laju massa materi akresi 
sedangkan persamaan (10) dan (11) menjelaskan 
ketergantungan pada suku medan magnetik. Medan 
magnet ini bergantung secara langsung pada 
perbandingan waktu akresi dan laju difusi Ohmic. 

4 PENUTUP 

Pemaparan di atas menuntun kita pada 
kesimpulan bahwa besarnya kecepatan akresi 
menyebabkan penurunan medan magnet di bintang 



 
Evolusi Medan Magnet Anisotrop E. L. Istiqomah et al. 

 

43 
 

neutron, yang disajikan dalam persamaan (10). 
Penurunan medan magnet pada bintang neutron ini 
sangat bergantung pada waktu difusi Ohmic 
maupun waktu akresi sehingga perbandingan 
keduanya sangat dibutuhkan untuk mengetahui laju 
masing-masing komponen. Penelitian selanjutnya 
diharapkan mampu memperkirakan perbandingan 
antara waktu difusi dan waktu akresi tersebut, yaitu 
tdiff /taccretion. 
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ABSTRACT 
Milky Way galaxy hosts more than 2000 open clusters. Some of them are evolved clusters that dissolved by Galactic 
tidal field, leave behind only few members and known as Open Cluster Remnants (OCR). They have very low surface 
density but high binary fraction. One of well-studied OCRs is NGC 1901 (α = 5h18m15s and δ = −68°26’12”; l = 
279.022° and b = −33.603°). This middle aged (approximately 400 to 850 Myr) cluster is 400 pc away from sun at the 
same direction of Large Magellanic Cloud. Based on astrometric, photometric, and spectroscopic observation, there are 
13 cluster members confirmed with binary fraction of 62%, mostly A-F stars. According to several data and parameters 
derived from the observation of NGC 1901, the authors performed some N-body models using various initial mass 
function (IMF), density parameter, number of member, and primordial binary fraction. Evolution of these model were 
simulated under Galactic tidal field until completely dissolved. Model B84-600 with 600 members (single and binary), 
Kroupa IMF, density parameter W0 = 4, along with 40% primordial binary fraction gives fairly good result. At cluster 
age t  Myr, this model leaves only 7% of its initial members with 50% binary fraction. Cluster’s structure which 
is parameterized by core radius (rc) 1.9 pc and tidal radius (rt) 5.6 pc rather close to observational study, rt = 6.2 pc. 
However, with density parameter log(rt/rc) = 0.45, this model is more loose compared to another observational analysis 
which yields log(rt/rc) = 0.64. 
 
Keywords: Open Cluster Remnants – Simulation 
 

1 INTRODUCTION 

Milky Way galaxy composed by some 
elementary components, one of them are open 
clusters orbiting galactic center in the disc. Each 
cluster contain hundreds to thousands stars which 
born and evolve together. Along with member 
stars’ evolution, open cluster experiences a 
dynamical evolution under influence of Galactic 
tidal field. If the internal bonding of  the cluster is 
stronger than the external field, it has greater 
probability to survive. The other way, smaller 
cluster with few member will dissolve and come to 
an end which is known as open cluster remnant 
(OCR). This kind of object is characterized by low 
surface density and high binary fraction. 

Bica et al. (2004) predicted that there are about 
500 OCR in Galactic disc, but difficult to find 
since they are almost mingle with another field 
stars. One of well-known OCR which have been 
discussed by several authors is NGC 1901, an 
observational template of open cluster remnant 
(Carraro et al., 2007). 

Standing on SOS (Simulation-Observation-
Simulation) scheme, author make direct N-body 
model using Starlab 4.4.4 (Portegies-Zwart et al., 
2001) since star cluster evolution, especially open 
cluster with few members, not only dynamical 
matter but also include stellar evolution of its every 

member. The model will be created based on 
observational data from literatures. 

Model-cluster’s population characterized by its 
initial mass function (IMF) and present day mass 
function (PDMF) would be the main consideration 
of this study recalling that OCRs tend to have 
fewer low-mass stars (de la Fuente Marcos, 1998). 
Another considered parameter are binary fraction 
and cluster’s structure. 

2 OPEN CLUSTER REMNANTS 

There are about 2140 visible open clusters in 
Milky Way (Dias et al., 2002, recent update in 
November 2010). Open cluster contains hundreds 
to thousands members which are born and evolve 
together. Internal dynamic of open cluster, 
combined to external perturbation tend to break up 
cluster’s gravitational bound, dissolve in relatively 
short time leaving OCR. Open cluster with more 
members has higher probability to survive and 
longer life time. 

According to theoretical analysis and 
observational data, there are some features belong 
to a group of stars that categorized as OCR: 

 Low surface density. As dissolved star 
cluster, OCRs are hardly distinguished among 
field stars since they have low stellar density, a 
bit higher than their vicinity. Around Solar 
neighborhood, the value approximately is 
0.044 M /pc3. But, to survive in Galactic tidal 
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field, it must be more than 0.08 M /pc3. 
Intermediate clusters with 200-500 members 
contain 10-20% members during the OCR 
stage, whereas bigger clusters with 750-1000 
stars will consist only 7% of their initial 
members (de la Fuente Marcos, 1998). 

 Lack of low-mass stars. Open clusters may 
experience mass-loss through evaporation 
during their dynamical evolution which tends 
to eject low-mass stars. The consequence of 
this process is that OCRs will have smaller 
number of low-mass stars than expected. 

 High binary fraction. Binaries, especially 
strong primordial binaries can be regarded as 
bound system with greater mass that harder to 
be expelled from the cluster. Finally, OCR 
with fewer members contain binaries with 
higher fraction. From simulation, de la Fuente 
Marcos (1998) acquired that N-body model 
with 30% primordial binaries will have 80% 
binary fraction at the last stage of its evolution. 

 Indicating physical group characteristics. 
Member stars of OCR are localized in limited 
space in Galaxy, have their common velocity, 
age, and chemical composition such that give 
clear feature in kinematics and H-R diagram. 

Although characteristics of OCR has been 
defined well, observation of OCR isn’t simple 
work. Determining whether any star group is OCR 
or not is analogous to observing young crescent of 
the Moon. Contrast parameter is needed to 
distinguish OCR and field stars. 

3 NGC 1901 AS AN OCR 

NGC 1901 is group of stars in constellation of 
Doradus, precisely at α = 5h18m15s and δ = 
−68°26′12” (l = 279.022° and b = −33.603°). Bok 
& Bok (1960) first consider this group as a loose 
group with Large Magellanic Cloud as the 
background. This object was observed in more 
depth by Sanduleak & Philip (1968), Murray et al. 
(1969), Pavani et al. (2001), and Carraro et al. 
(2007). Some physical parameters of NGC 1901 
are summarized in Table 1. 

Position of NGC 1901 in the Galaxy is not so 
far from Solar orbit and little bit southward of 
Galactic disc. Considering Galactocentric distance 
of the Sun dG = 8.5 kpc, Cartesian coordinate of 
the OCR is X = 8.55 ± 0.05, Y = 0.30 ± 0.05, and Z 
= −0.22 ± 0.05 kpc (Carraro et al., 2007), where X 
is measured from Galactic center toward the Sun, Y 
perpendicular to X axis in the same direction of 
Galactic rotation, and Z is perpendicular to 
Galactic disc. 

As evolved open cluster, NGC 1901 has typical 
structure. Using fitting of King profile, Piskunov et 
al. (2007) got that core radius of this cluster is rc = 
0.3 pc while its tidal radius is rt = 6.2 pc. This 
result shows that NGC 1901 has a big halo 
compared to its core. Rather different result comes 
from study by Carraro et al. (2007). With core and 
tidal radius of 0.23 and 1.0 pc, this cluster regard 
as relaxed system with small halo. 

Stellar population in NGC 1901 also shows 
feature of OCR. Carraro et al. (2007) found 13 
members which are A-F stars. Lack of late-type 
star in NGC 1901 proves that this cluster 
experiences selective evaporation, eject all of its 
low-mass stars from the cluster region. Besides 
that, 8 of 13 members are confirmed binary. 
Thereby, NGC 1901 is truly open cluster remnant 
with high binary fraction, up to 62%. 

Initial member of NGC 1901 can be predicted 
by fitting of PDMF with IMF (Carraro et al., 
2007). Using power-law IMF, predicted cluster 
member is about 30000 with 10600 M . Using 
Salpeter IMF (1955), this cluster may had 2750 
members with total mass 1100 M , while using 
two-part (Pflamm-Atenburg & Kroupa, 2006) 
NGC 1901 initially consists of 820 stars with total 
mass 328 M . 

4 DESCRIPTION OF THE MODEL 

Based on physical parameters gained from 
observational data, 15 model are created (see Table 
2) that vary on number of member (N), initial mass 
function (IMF), density parameter (W0), and 
primordial binary fraction (fb). 

Space and velocity distribution of stars inside 
the cluster is governed by anisotropy King 
distribution (Heggie & Ramamani, 1995) that 
influenced by tidal field of Galactic disc at radius 
8.5 kpc where the value of Oort constant are A0 = 
14.4 km/s/pc, B0 = -12.0 km/s/pc, and the adopted 
local density is ρ = 0.11 M /pc3. Initially, cluster 
is in virialized condition with virial radius of 2.5 
pc. Mass of stars in the cluster follow Scalo IMF 

Table 1. Summary of physical parameters of NGC 
1901 gathered from some sources. 

distance 
[pc] E(B-V) 

age 
[Myr] [Fe/H] reference 

330 0.065 - - Sanduleak&Philip (1968) 
480 0.06 - - Murray et al. (1969) 
415 0.06 830 - WEBDA database 
450 0.04 600 - Pavani et al. (2001) 
409 0.02 850 - Kharchenko et al. (2005) 
400 0.04 400 -0.08 Carraro et al. (2007) 
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(1986) and Kroupa IMF (2001) with lower and 
upper limit of 0.1 and 100 M . A fraction of stars 
are chosen as primary component of binary system, 
while the secondary will be determined randomly 
with mass range between 0.1 M  to the mass of 
primary component. Orbital eccentricity of the 
binaries will have thermal distribution, while their 
separation are calculated based on system energy 
(between 1 to 1000 kT). These limit give the 
widest orbital separation 104 AU. 

Every model is evolved until the cluster reaches 
750 tdyn or completely dissolved leaving only 50 
members. Either dynamic or stellar evolution is 
taken into account here. 

5 RESULT AND ANALYSIS 

Models with Kroupa IMF experience a little bit 
faster dissolving process compared to another 
models that use Scalo IMF. This can be happened 
because Kroupa IMF gives more massive stars 
which evolve and suffer heavy mass-loss during 
the first stage of cluster evolution. Fast dissolution 
also happen in models with low density parameter 
W0 = 4 that reach OCR stage at age less than 1 
Gyr. On the other side, number of members 
doesn’t give any significant variation of dissolution 
rate. This can be the effect of back scattering 
(Baumgardt, 2001) where a star that moves with 
escape velocity and almost kicked-out from the 
cluster can be turned back by another stars’ 
attraction before reaching stripping radius. 

One of the model, B84-600 is interesting to be 
analyzed deeper because this model reach OCR 
stage at 700 Myr, then at age 800 Myr it consists < 
10% initial member with 50% binary fraction. This 

model also exhibits typical core-halo structure of 
OCR. 

For suppressing any statistical bias, additional 4 
simulation is done for B84-600. The result can be 
seen in Figures 1 and 2. 

Similar to another models with IMF Kroupa, 
this model experiences heavy mass-loss at the 
early stage of its evolution. Mass-loss rate 
decreases up to OCR stage where Mgugus  Minti. It 
also shows mass function of selectively evaporated 
cluster (Figure 2). 

At age 800 Myr, there is only 7% member left 
with total mass of 33 M . A half of the survived 
member are primordial binary with quite strong 
binding energy. The increase of binary fraction is 
lower than the result of de la Fuente Marcos (1997) 
that got fb = 57% from 33% primordial binary 

Tabel 2. Input parameter of NGC 1901 model. 

model fb IMF W0 N M tdyn tf fb (tf) 
A34-600 0,3 Scalo 4 600 443 2,790 1100 - 
A34-800 0,3 Scalo 4 800 569 2,461 1000 - 

A34-1300 0,3 Scalo 4 1300 975 1,879 1200 - 
A36-600 0,3 Scalo 6 600 443 2,790 >2000 - 
A36-800 0,3 Scalo 6 800 569 2,461 >1800 - 

A36-1300 0,3 Scalo 6 1300 975 1,879 >1400 - 
A84-600 0,3 Kroupa 4 600 435 2,814 900 0,40 
A84-800 0,3 Kroupa 4 800 573 2,454 1000 0,62 

A84-1300 0,3 Kroupa 4 1300 974 1,880 900 0,38 
A86-600 0,3 Kroupa 6 600 435 2,814 1700 - 
A86-800 0,3 Kroupa 6 800 573 2,454 1700 - 

A86-1300 0,3 Kroupa 6 1300 974 1,880 1400 - 
B84-600 0,4 Kroupa 4 600 444 2,786 1100 0,55 
B84-800 0,4 Kroupa 4 800 576 2,445 1000 0,00 

B84-1300 0,4 Kroupa 4 1300 969 1,885 1400 0,45 
 

 
Figure 1. Cluster’s total mass (top) and core mass 
bottom) of  model B84-600 as function of time. Thick 
line represents average mass from 4 simulations 
accompanied by the deviation. 
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fraction. But, mass ratio of the binary component 
are diverse. It is true for intermediate age open 
cluster remnant. 

The structure of the model cluster shows that it 
is evolved. With core radius rc = 1.9 pc and tidal 
radius rt = 5.6 pc, this model has a low density 
parameter, e.g. c = log(rt/rc) = 0.45. This result is 
slightly different to observational result from 
Carraro et al. (2007) who got c = 0.64 yang 
diperoleh Carraro et al. (2007). Further analysis 
must be done to bridge structural result from 
simulation and observation. 
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Figure 2. Mass function model B84-600 at age 0 and 
800 Myr show the effect of selective evaporation. 
Averaging calculation is done for 4 simulations. 
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ABSTRAK 
Pemeriksaan terhadap properti khas galaksi E+A (EW Hδ) dan hubungannya dengan beberapa parameter interaksi (SFR, 
lopsidedness pada isophotes, dan  gaya pasang surut interaksi (tidal force)) memungkinkan kita mempelajari  
kemungkinan peran interaksi pada karakter galaksi E+A. Pekerjaan ini memeriksa korelasi indikator interaksi galaksi-
galaksi dengan beberapa properti intrinsik galaksi E+A, dan membandingkannya dengan properti galaksi elips normal. 
Diperiksa pula hubungan antara EW Hδ galaksi E+A dengan properti  galaksi pasangan, pada kasus galaksi E+A yang 
ditemukan berpasangan. Kesimpulan sementara yang diperoleh adalah bahwa properti khas galaksi E+A (EW Hδ) 
berkorelasi positif dengan beberapa parameter interaksi galaksi (SFR, lopsidedness, dan tidal force), meskipun belum 
tajam secara statistik. Pemeriksaan terhadap properti galaksi pasangan memberikan hasil yang serupa, yaitu bahwa 
galaksi pasangan mempengaruhi karakterisitik galaksi E+A yang terbentuk. Juga ditunjukkan bahwa beberapa 
parameter interaksi (SFR, lopsidedness, dan warna) pada galaksi-galaksi E+A lebih tinggi dibandingkan pada galaksi 
elips normal. 
 
Kata Kunci: Galaksi: morfologi, spektrum, warna – Interaksi galaksi 
 

1 PENDAHULUAN 

Galaksi E+A adalah galaksi dengan morfologi 
elips, namun pada spektrumnya (Gambar 1) 
terdapat garis absorpsi Balmer Hδ kuat (ciri bintang 
kelas A) yang tidak lazim ditemui pada galaksi 
elips yang bintang-bintang penyusunnya telah 
memasuki tahap evolusi lanjut. Namun sangat 
lemahnya garis emisi [OII] menunjukkan tidak 
adanya bintang kelas O dan B yang berarti 
pembentukan bintang tidak berlanjut sejak kurang 
dari semilyard tahun lalu (misalnya Dressler et al. 
2004). 

Salah satu interpretasi adalah bahwa galaksi 
E+A merupakan galaksi post-starburst: galaksi 
yang mengalami penambahan laju pembentukan 
bintang dalam tempo singkat dan atau yang 
pembentukan bintangnya terhenti secara tiba-tiba. 
Pertanyaannya adalah bagaimana evolusi galaksi 
elips normal berbeda dari galaksi E+A?  

 

Ada beberapa skenario yang diusulkan untuk 
menjelaskan pembentukan galaksi E+A, seperti 
interaksi galaksi-medium antar galaksi  (misal 
Poggianti et al. 2008), dan interaksi galaksi-galaksi  
(antara lain Yang et al. 2008). Semua usulan 
tersebut menunjukkan bahwa pembentukan galaksi 
E+A  boleh jadi bergantung pada lingkungan 
terdekatnya. Pekerjaan riset ini mengidentifikasi 
indikasi interaksi pada galaksi-galaksi E+A dan 
kemudian memeriksa korelasinya dengan karakter 
ke-E+A-annya.  

2 DATA 

Kami memanfaatkan galaksi-galaksi E+A dari 
SDSS Data Release 7 (Abazajian et al. 2009) 
dengan  S/N > 3 yang telah diperiksa oleh Goto 
(2007) dan Yamauchi  et al. (2008) dengan kriteria  
galaksi E+A yang ketat, yakni pada lebar ekivalen 
(Equivalent Width = EW):  EW Hδ > 5Ǻ, EW Hα > 
−3Ǻ, dan EW [OII] <−2Ǻ. Keketatan ini untuk 
memastikan bahwa sampel yang diperoleh 
merupakan galaksi post-starburst, bukan yang 
SFRnya turun sedikit lebih cepat daripada normal 
ataupun yang garis emisi tak muncul karena 
banyaknya debu di sekitar bintang baru (Balogh et 
al. 2005).  Seleksi ini menghasilkan 660 galaksi 
E+A. Sebagai sampel pembanding, kami gunakan 
11267 galaksi elips normal dalam rentang 
pergeseran merah yang sama, yakni 0.01< z <0.34. 
Data Yamauchi et al. (2009) berupa sampel galaksi 
E+A yang diketahui memiliki pasangan. 

 

 
Gambar 1. Spektrum khas galaksi E+A. 
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Selain itu kami juga memanfaatkan data Laju 
Pembentukan Bintang (Star Formation Rate) dari 
Brinchmann et al. (2004) sebagai indikator 
sekunder adanya interaksi galaksi-galaksi. 

3 METODE KERJA 

Pencapaian tujuan riset ini diupayakan dengan 
melaksanakan serangkaian pemeriksaan sebagai 
berikut: (1) kecenderungan perbedaan harga 
parameter intrinsik (warna u-r) galaksi E+A dari 
galaksi pembanding (galaksi elips normal); (2) 
indikasi interaksi: (2a) isophotes galaksi dan 
lopsidedness galaksi E+A, (2b) besar gaya pasang 
surut interaksi  jika ditemui galaksi pasangan, dan 
(2c) Keaktifan/Laju pembentukan bintang (SFR = 
Star Formation Rate); (3) korelasi antara karakter 
E+A dengan parameter intrinsik galaksi, dan 
dengan karakter galaksi pasangan. Kami 
menyadari bahwa penghitungan lopsidedness ini 
sulit jika galaksi tidak berada pada posisi face-on 
terhadap arah pandang (Gambar 2).  

Pemeriksaan ada tidaknya galaksi pasangan 
pada tiap galaksi E+A dalam sample Goto dengan 
menerapkan kriteria galaksi pasangan: berada pada 
jarak maksimal 50 kpc dari galaksi galaksi target, 
dan dengan selisih kecepatan radial kurang dari 
600 km/s.  Diperoleh E+A: galaksi berpasangan 97 
dari total 660; galaksi elips normal berpasangan: 
791 dari total 11267. 

Gambar 3 menunjukkan galaksi E+A 
mendominasi warna yang lebih biru daripada 
galaksi pembanding yang berupa galaksi elips 
normal, yang berarti melimpahnya bintang yang 
lebih muda daripada kelas K pada galaksi E+A. 

4 HASIL 

Karena jumlah data yang sedikit, pemeriksaan 
korelasi hanya dilakukan dengan pendekatan linier 
yang kami sadari terlalu simplistik. Indikasi 
kecenderungan sudah dinilai cukup untuk tujuan 
pekerjaan ini; analisa statistik yang canggih baru 
akan memberi nilai jika kualitas dan kuantitas data 
memadai. 

4 a. Korelasi antara karakter E+A dengan 
parameter intrinsik galaksi 

4 b. Korelasi antara indikator interaksi galaksi 
dengan parameter  intrinsik galaksi 

 
 

 

 

Gambar 2.  

 
Gambar 3. Distribusi galaksi elips dalam (u-r). 

 
Gambar 4a.  

 
Gambar 4b1.  



 
Peran Pembentukan Galaksi K. Anggivirgo dan P. W. Premadi 
 

50 
 

 

4 c. Korelasi antara indikator  interaksi galaksi 
dengan karakter galaksi  E+A 

4 d. Autokorelasi antara indikator-indikator 
interaksi galaksi-galaksi 

Pemeriksaan autokorelasi antara berbagai 
indikator interaksi galaksi-galaksi dilakukan lebih 
untuk memeriksa metode yang digunakan daripada 
untuk pemeriksaan galaksi E+A. Autokorelasi 
yang positif mengkonfirmasi penggunaan 
lopsidedness, gaya pasang surut, dan SFR sebagai 
indikator interaksi galaksi-galaksi. 

 
4 e. Korelasi antara karakter galaksi  E+A 

dengan parameter intrinsik galaksi 
pasangan 

Gambar 4b2.  

 
Gambar 4b3.  

 
Gambar 4c1.  

 
Gambar 4c2.  

 
Gambar 4d1.  

Gambar 4d2.  

Gambar 4e1.  
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Tampak bahwa massa dan SFR galaksi 
pasangan berkorelasi positif dengan EW Hδ galaksi 
E+A, dan galaksi pasangan yang lebih biru 
berpasangan dengan galaksi E+A dengan SFR 
yang lebih tinggi. 

5 RANGKUMAN 

Ditelaah dua kelompok galaksi E+A: (1) yang 
dipastikan memiliki pasangan, dan (2) yang tidak 
menunjukkan adanya pasangan pada citra. 

Galaksi E+A rata-rata berwarna lebih biru dan 
menunjukkan laju pembentukan bintang yang lebih 

tinggi daripada galaksi elips normal dan pada masa 
sekarang masih terdapat banyak bintang yang lebih 
muda daripada kelas K. 

Galaksi E+A yang memiliki pasangan 
menunjukkan karakter E+A yang lebih menonjol 
(lebar ekivalen Hδ), lebih biru, dan dengan laju 
pembentukan bintang yang lebih tinggi. Untuk 
warna u-r yang sama, galaksi E+A yang 
berpasangan menunjukkan laju pembentukan 
bintang yang lebih tinggi daripada galaksi E+A 
yang sendirian.  

Indikator morfologis interaksi (lopsidedness 
pada isophotes) dan indikator dinamik interaksi 
(gaya pasang surut)  berkorelasi positif dengan laju 
pembentukan bintang yang merupakan proses fisis 
yang sangat didorong oleh interaksi antar galaksi.  

Korelasi positif antara fisis galaksi pasangan 
(massa dan laju pembentukan bintang) dengan laju 
pembentukan bintang dan lebar ekivalen Hδ pada 
galaksi E+A, juga mendukung adanya peran 
interaksi galaksi pada pembentukan galaksi E+A. 
Namun demikian perlu diingat bahwa interaksi 
minor mungkin tak terdeteksi oleh indikator 
lopsidedness maupun ketiadaan pasangan yang 
tampak, seperti antara galaksi besar dengan 
satelitnya. Artinya galaksi E+A yang tidak nampak 
berpasangan belum tentu sungguh tidak 
berpasangan atau pernah berinteraksi dengan 
galaksi lain dalam waktu kurang dari 1 milyard 
tahun sebelum saat pengamatan. 
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On the Study of Possible Co-evolution of AGNs and Their Host Galaxies 

P. W. Premadi1,2* and  A. Meidina2 
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2Institut Teknologi Bandung, Indonesia 
*E-mail: premadi@as.itb.ac.id 
 
ABSTRACT  
Even though most galaxies that have been observed in detail show the presence of massive black holes at their centers, it is 
curious that just a small percentage of them become active enough to emit large amount of energy from the nucleus, i.e. 
become AGNs. The abundance of material ready to be accreted to the central region is one factor, the feeding mechanisms 
driving material from elsewhere to the center is another. In this work we examine the possible correlation between the 
physical properties of host galaxies and their AGNs, in particular we focus on the examination of the possible role of bar 
structure present in many of AGN host galaxies on the luminosities of the AGNs. We find that bar may ease the flow of 
matter from the outer disk to the inner region and that the evolution stage of the host galaxies when the nuclei are active is 
related to the AGNs energy output. Although detailed processes are not yet clear, it is quite indicative that there is a co-
evolution between the black holes at the centers of the AGNs and their host galaxies.  
 
 
 
 
Effects of Elliptical Orbits on the WIMP-Capture and Annihilation by Stars in the 
Galactic Center 

Sulistiyowati1*, H. R. T. Wulandari1, and B. Dermawan1 

1Astronomy Research Division, Faculty of Math. and Nat. Sci. – ITB, Bandung, Indonesia 
*E-mail: al_ienz@yahoo.co.id 
 
ABSTRACT  
We will report results of study on the influence of capture and annihilation of WIMP (Weakly Interacting Massive Particle) 
dark matter on the structure and evolution of S-stars, young stars which are located very close to the Supermassive Black 
Hole in the Galactic center. Annihilations of WIMPs in stellar cores are thought to be able to significantly alter the 
structure and extend the main sequence life time of low mass stars (Scott, Fairbairn, & Edsjö, 2008). In the case of S-stars 
whose mass are in the order of 10 M  or more, impacts of dark matter should not be significant if the stars follow circular 
orbits around the SMBH. In reality, the orbits of these stars are highly eccentric. We will show to what level the elliptical 
orbits can boost WIMP-capture and annihilation rates and whether the structure and evolution of the stars are significantly 
influenced. Darkstar Code (Scott, Edsjö, & Fairbairn (2009)) has been employed to follow the evolution of these stars. 
Constraints from several current dark matter experiments on the value of WIMP mass and cross sections have been used.  
 
References: 
Scott, P., Fairbairn, M., & Edsjö, J. 2008, Proc. of Science (IDM2008), 073  
Scott, P., Edsjö, J., & Fairbairn, M. 2009, MNRAS, 394, 82
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Possible Evidence of Inner Disk Obscuration in GRS 1915+105 
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ABSTRACT  
GRS 1915+105 is the only X-ray source in our Galaxy that persistently shines at a luminosity greater than 20% of the 
Eddington luminosity. This source has thus been known to be the best example of super-Eddington source. Theoretical 
study of super-Eddington accretion is far from being complete due to the complex interaction between radiation and matter. 
Observational study is therefore very important to constrain the theoretical model. The recent study on GRS 1915+105 
shows an interesting feature in the so-called X-ray Hertzsprung-Russell (X-ray HR) diagram: there seemed to be two 
branches of thermal-dominated data, which has never been observed in any other black hole binaries. We attempt to explain 
this interesting feature under the notion of slim disk model, one plausible model for super-Eddington accretion, by studying 
the observational signatures of the relativistic slim disk of 10 M  black hole, in a wide range values of mass accretion rate, 
dimensionless black hole spin parameter, and viewing angle. We find that the slim disk model may produce the similar 
interesting feature as observed from GRS 1915+105 in X-ray HR diagram when the mass accretion rate and the viewing 
angle are moderately high. Interestingly, GRS 1915+105 is known to have a moderately high viewing angle, i ~ 70 . The 
feature is caused by the obscuration of the inner disk by the surrounding cooler part due to the change in the disk geometry 
as the mass accretion rate increases. That is, for a moderately high viewing angles, as the mass accretion rate increases, the 
disk luminosity and temperature increase up to a certain value of mass accretion rate above which the geometrical change 
of the disk becomes significant and the obscuration effect becomes important. Due to obscuration of the inner part of the 
disk, we observed lower values of inner disk temperature and luminosity, producing the unique feature in X-ray HR 
diagram. We also support a high spin parameter (> 0.9), for GRS 1915+105 since otherwise the high value of inner disk 
temperature and small size of the emitting region, found from observations, cannot be explained. 
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Tinjauan Kandungan Uap Air di Atmosfer untuk Penentuan Situs Astronomi di 
Indonesia 
 
T. Hidayat1* 
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ABSTRAK 
Suatu program untuk menyeleksi lokasi calon observatorium multi-wavelength di Indonesia telah diusulkan dewasa ini 
(Hidayat et al. 2010). Beberapa parameter dasar telah dievaluasi. Studi ini menyarankan bahwa daerah di Nusa 
Tenggara Timur memberikan kondisi meteorologis yang paling memadai (Hidayat et al. 2010, Dermawan et al. 2010), 
terutama dari studi cakupan awan. Untuk melengkapi studi pendahuluan tersebut, dalam makalah ini, kami melakukan 
studi lanjutan untuk mengevaluasi variabilitas uap air di beberapa daerah tertentu di Indonesia berdasarkan data satelit 
meteorologi yang diperoleh dari instrumen MODIS dari platform NASA’s Terra untuk data level 2. Pengukuran 
parameter atmosfer di Lembang digunakan untuk menurunkan nilai kandungan uap air, untuk dibandingkan dengan data 
satelit (termasuk dengan data level 3, Hidayat 2011). Transparansi atmosfer di daerah panjang gelombang radio 
millimeter kemudian diturunkan dengan menggunakan model transfer radiatif garis-demi-garis (Pardo dan Cernicharo 
2001). 
 
Kata Kunci: Uap air – Data satelit – Situs astronomi 
 

1 PENDAHULUAN 

Keberhasilan suatu observatorium multi-
wavelength sangat bergantung pada kondisi 
transparansi langit. Untuk mendapatkan sebuah 
situs astronomi dengan kualitas langit yang baik 
berbagai parameter perlu diperhatikan, khususnya 
menyangkut parameter-parameter klimatik dan 
meteorologis, yang selanjutnya harus didukung 
pula oleh faktor-faktor topografis, geologis, dan 
aksesibilitas situs tersebut.  

Studi pendahuluan untuk wilayah Indonesia 
telah dilakukan dengan meninjau parameter 
outgoing longwave radiation (OLR), temperatur, 
presipitasi (curah hujan), kelembaban relatif, 
kandungan uap air, dan profil angin (Hidayat et al. 
2010). Hasil studi ini menunjukkan bahwa daerah 
Nusa Tenggara Timur memiliki kondisi atmosfir 
yang cukup menjanjikan dibandingkan dengan 
daerah-daerah lain di Indonesia. Site survey serta 
inisiasi pengukuran seeing di wilayah Timor juga 
mendukung kesimpulan tersebut (Dermawan et al. 
2010).  

Perlu dicatat bahwa studi pendahuluan Hidayat 
et al. (2010) menggunakan data satelit cuaca 
dengan resolusi spasial yang rendah namun untuk 
rentang waktu yang cukup panjang (~30 tahun), 
sehingga bagaimanapun pola kecenderungan relatif 
tergambarkan dengan baik. Selanjutnya pola 
tutupan awan juga telah dipelajari menggunakan 
data satelit dengan resolusi spasial yang lebih 
tinggi (~10 km) juga telah dilakukan, dan sesuai 
dengan kesimpulan tersebut (Hidayat et al. 2009).    

Sebagaimana diketahui, uap air di atmosfer 
Bumi sangat mempengaruhi transparansi langit 
terutama di rentang panjang gelombang 
inframerah, radio miliometer, dan submilimeter. 
Uap air adalah senyawa yang variabilitasnya 
sangat tinggi di atmosfer. Perubahan sebesar 1-2 
mm precipitable water vapor (pwv) saja dapat 
membuat jendela submilimeter menjadi opaque. 
Demikian pula, perubahan cepat uap air dapat 
mempengaruhi turbulensi di atmosfer, yang pada 
akhirnya juga sangat mengganggu transparansi di 
jendela optik. Oleh karena itu, mengetahui 
variabilitas uap air ini merupakan keharusan di 
suatu observatorium multi-wavelength modern.  

Studi pendahuluan untuk kandungan uap air di 
Indonesia bagi penentuan situs astronomi ini juga 
telah dilaporkan oleh Hidayat (2011) 
menggunakan data satelit. Makalah ini merupakan 
kelanjutan dari studi tersebut dengan tujuan untuk 
mendapatkan pola sebaran uap air di beberapa 
wilayah di Indonesia.   

2 DATA 

Secara umum, mengetahui variabilitas uap air 
di atmosfer sangat penting untuk memahami iklim 
dan budget energi di atmosfer Bumi. Oleh karena 
itu, pwv merupakan salah satu parameter yang 
dimonitor secara kontinu oleh satelit-satelit cuaca. 
Data dengan rentang waktu lebih dari tiga 
dasawarsa dewasa ini sudah tersedia dalam public 
domain. Untuk keperluan kami di sini, mengingat 
belum adanya pengukuran-pengukuran di tempat, 
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maka data satelit sekali lagi kami gunakan untuk 
mendapatkan gambaran tersebut.  

2.1 Data Satelit 
Data yang digunakan dalam pekerjaan ini 

berasal dari pengamatan oleh instrumen MODIS 
(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) 
yang berada pada platform Aqua dan Terra dari 
NASA.  Data yang dikumpulkan oleh pengamatan 
satelit selanjutnya diproses melalui suatu algoritma 
tertentu, yang akhirnya menghasilkan produk data, 
yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi 
penginderaan jauh, khususnya untuk studi iklim 
dan meteorologi.     

Produk data tersebut antara lain memberikan 
profil temperatur atmosfer, fraksi awan, aerosol, 
pwv, albedo, dan sebagainya, yang disimpan dalam 
format data hirarkis (hierarchical data format, hdf) 
dengan resolusi spasial dan temporal tertentu, yang 
dibedakan lagi oleh level data mulai dari Level 0 
sampai dengan Level 3 (lihat, misalnya pada 
http://people.cs.uchicago.edu/~yongzh/papers/CM
_In_Lg_Scale_Production.doc untuk penjelasan 
mengenai tingkatan data tersebut; data Level 0 
adalah data mentah dari satelit). Untuk data Level 
2, terdapat dua MODIS Water Vapor data product, 
yaitu MOD05_L2 yang didapat dari platform Terra 
dan MYD05_L2 yang diperoleh dari platform 
Aqua. Data Level 2 ini memberikan resolusi 
spasial 1-km melalui near-infrared algorithm 
untuk siang hari dan resolusi piksel 1-km 5×5 (~5 
km) untuk siang dan malam hari menggunakan   
infrared algorithm (Gao & Kaufman 1998). Data 
Level 3 merupakan data yang diolah lebih lanjut 
dalam arti mengalami geolocated, resampled, dan 
dirata-rata dalam ruang, serta diinterpolasi dalam 
waktu. Akibatnya resolusi spasialnya menurun 
menjadi 1°×1° (Hubanks et al. 2008).  

Data yang dipelajari dalam pekerjaan ini adalah 
data Level 3 rata-rata bulanan, yaitu MOD08_M3 
(http://modis.atmos.gsfc.nasa.gov/MOD08_M3/ind
ex.html), selama 5 tahun, 2005 – 2009.  Dalam hal 
ini kami menganalisis data “mean” dan “high 
mean” (lihat, sebagai contoh, Gambar 1).   

 Data “mean” terkait dengan pwv total yang 
dintegrasikan dari permukaan ke atmosfer bagian 
atas sampai kontribusinya nol. Data “high mean” 
terkait dengan kontribusi dari level tekanan 700 
mbar sampai dengan 300 mbar (atau terkait dengan 
altitude sekitar 3100 m sampai dengan 9200 m. 
Oleh karena itu, data ini digunakan untuk 
memberikan gambaran situasi pada daerah 
pegunungan yang cukup tinggi.  

Untuk data Level 2, karena volume data yang 
sangat besar, dalam pekerjaan ini, hanya diambil 
rentang 3 tahun saja, yaitu 2007-2009, untuk data 
dengan resolusi 5 km (lihat contoh data pada 
Gambar 2). 

 

  
 
Gambar 2. Contoh data granule Level 2 yang didapatkan pada tanggal 1 April 2009 untuk sebagian wilayah 
Indonesia: resolusi spasial 5 km (kiri) dan 1 km (kanan). 

 

 
 
Gambar 1. Contoh data pwv level 3 (dalam satuan 
cm) untuk seluruh globe, yang didapatkan dari 
pengamatan pada tanggal 1 Juni 2010. Tampak bahwa 
daerah ekuator sangat basah dibandingkan dengan 
daerah lain. 
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2.2 Situs yang Dipilih 
Sebanyak 35 lokasi di Indonesia, tersebar di 

pulau-pulau besar (kecuali Kalimantan) dan 
kepulauan di Nusa Tenggara, telah dipelajari 
secara terperinci dari sisi tutupan awan (Hidayat et 
al. 2009). Untuk studi sebaran uap air di sini, 
hanya lima lokasi yang dipilih (lihat Tabel 1), 
untuk mendapatkan gambaran kecenderungan nilai 
kandungan uap air (Hidayat 2011). 

Perhatikan bahwa Kupang, suatu lokasi di tepi 
pantai (altitude 25 m), dipilih di sini sebagai situs 
rujukan untuk perbandingan relatif terhadap 
wilayah/situs yang berada di daerah pegunungan, 
yang tentunya lebih tepat sebagai lokasi untuk 
observatorium astronomi. Kupang, menurut studi 
terdahulu, menunjukkan beberapa kecenderungan 
klimatik yang relatif baik, misalnya ditinjau dari 
sisi tutupan awan, presipitasi, kestabilan 
temperatur, dan sebagainya (Hidayat et al. 2010). 
Lembang juga dipilih di sini sebagai reassessment 
kondisi klimatik bagi Observatorium Bosscha, 
termasuk sebagai rujukan perbandingan bagi 
wilayah pegunungan yang lain. 

3 ANALISIS DAN DISKUSI 

Hidayat (2011) telah melakukan analisis 
pendahuluan distribusi uap air berdasarkan pada 
data Level 3 dari MODIS untuk lima lokasi seperti 
ditunjukkan pada Tabel 1. Studi pendahuluan 
tersebut mengambil Mauna Kea sebagai referensi, 
dan diperoleh bahwa Mauna Kea secara sistematik 
menunjukkan kandungan uap air yang kecil (rata-
rata kurang dari 3 mm), yang berarti sesuai dengan 
situasi Mauna Kea sebagai salah satu lokasi situs 
astronomi yang sangat baik (lihat pula hasil 
pengukuran Naylor et al. 2000). Hal ini juga 
menunjukkan konsistensi serta validasi data satelit 
yang kita gunakan di sini, sekalipun resolusi 
spasialnya relatif rendah. Studi Hidayat (2011) 
memberikan variasi bulanan dari kelima lokasi 
tersebut untuk tahun 2007-2009, yaitu suatu 
periode dengan rentang waktu 3 tahun. 

Dalam analisis berikut ini, kita hanya 
mengambil nilai rata-rata tahunan dan mencari 
nilai minimum pada periode data yang dianalisis, 

mengingat nilai rata-rata di Indonesia atau daerah 
tropis pada umumnya berkisar antara 50 sampai 
100 mm. Standar deviasi dari nilai rata-rata dapat 
dilihat pada Hidayat (2011) dan Farid (2011). 

3.1 Distribusi Uap Air Rata-rata dari Data 
Level 3 

Tabel 2 menunjukkan hasil sebaran uap air rata-
rata dari data Level 3. Rata-rata selama 5 tahun di 
Sinabung adalah 47.38 mm; Lembang 46.37 mm; 
Rinjani 48.94 mm; Kupang 44.71 mm; Puncak 
Jaya 35.68 mm.  

Kupang, walau berada pada altitude rendah, 
memiliki nilai tak jauh berbeda dengan wilayah 
lain, sementara Puncak Jaya memiliki nilai terkecil 
yang menunjukkan efek dari ketinggian. 

3.2 Distribusi Uap Air Rata-rata dari Data 
Level 2 

Tabel 3 memberikan rata-rata tahunan dari data 
Level 2. Rata-rata selama 3 tahun di Sinabung 
adalah 42.80 mm; Lembang 35.55 mm; Rinjani 
39.54 mm; Kupang 41.92 mm; Puncak Jaya 18.56 
mm. 

 

Sekali lagi, efek ketinggian terlihat pada 
Puncak Jaya yang memiliki nilai pwv terkecil. 
Kupang tidak jauh berbeda dengan Rinjani, yang 
justru nilainya lebih tinggi daripada Lembang.  

3.3 Uap Air Minima 
Untuk mendapatkan situasi “terbaik” 

(terkering), yaitu nilai pwv terkecil, Tabel 4 
memberikan nilai minimum pwv dari data Level 3 
dan 2, untuk kelima lokasi yang ditinjau. Terlihat 
bahwa data Level 2 umumnya memberikan nilai 
yang lebih kecil. Namun, Puncak Jaya tidak selalu 

Tabel 1. Lima situs yang dipilih untuk perbandingan. 
No Situs Lon (°) Lat (°) Alt (m) 
1. Sinabung 98.4 E +3.2 2400 
2. Lembang 107.6 E -6.8 1300 
3. Rinjani 116.5 E -8.4 3520 
4. Kupang 123.6 E -10.2 25 
5. Puncak Jaya 137.2 E -4.1 4700 
 

Tabel 2. Rata-rata tahunan PWV di lima situs antara 
tahun 2005-2009 (dalam mm) dari data Level 3. 

No Situs 2005 2006 2007 2008 2009 
1. Sinabung 47.89 47.24 48.43 46.42 46.93 
2. Lembang 48.48 44.62 46.40 46.37 45.99 
3. Rinjani 48.24 47.88 50.29 50.03 48.25 
4. Kupang 44.24 44.60 45.00 45.74 43.95 
5. Puncak Jaya 36.57 36.48 36.34 32.93 36.06 

Tabel 3. Rata-rata tahunan PWV di lima situs antara 
tahun 2007-2009 (dalam mm) dari data Level 2. 
No Situs 2007 2008 2009 
1. Sinabung 43.99 40.98 43.43 
2. Lembang 35.67 35.28 35.70 
3. Rinjani 39.97 38.95 39.61 
4. Kupang 43.03 41.74 41.00 
5. Puncak Jaya 18.92 17.86 18.89 
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memberikan nilai terkecil, dan angka di bawah 10 
mm pernah dicapai tahun 2008.    

3.4 Uap Air Minima di Altitude Tinggi 
Selanjutnya Tabel 5 memberikan nilai 

minimum yang pernah dicapai untuk level pressure 
di atas 700 mbar (yang tersedia untuk Level 3). 
Nilai di bawah 3 mm tercatat untuk Lembang, 
Rinjani, dan Kupang. Puncak Jaya justru lebih 
basah. Catat juga bahwa Sinabung di Sumatera 
Utara secara sistematik selalu basah. Hasil ini 
menunjukkan bahwa uap air di Indonesia 
umumnya terkonsentrasi pada level tekanan lebih 
besar dari 700 mbar, atau di bawah ketinggian 
3100 m.  

4 PENUTUP  

Hidayat (2011) memberikan estimasi pwv 
permukaan di Lembang berdasarkan pengukuran 
temperatur, tekanan, dan kelembaban relatif, 
melalui sensor meteorologi (pendamping GPS), 
dan mendapatkan nilai rata-rata sekitar 25 mm. 
Angka ini sekitar 40% lebih kecil dibandingkan 
dengan hasil pengukuran satelit.  

Dengan menelaah data pada Pasal 3, terlihat 
bahwa kondisi terkering pada 5 wilayah di 
Indonesia umumnya hanya berkisar antara 13-16 
mm, sementara nilai rata-ratanya merentang antara 
30-45 mm. Puncak Jaya, secara umum, karena 
merupakan situs tertinggi, menunjukkan nilai pwv 
rata-rata terkecil. Namun, studi terdahulu (Hidayat 
et al. 2009) menunjukkan bahwa cakupan awannya 
sangat besar. Oleh karena itu, dengan menilik hasil 

di Kupang dan Rinjani, pencarian dapat lebih 
difokuskan ke daerah Nusa Tenggara, khususnya 
di daerah timur.  

Dengan hasil ini, kurva transparansi dapat 
dihitung menggunakan model Pardo et al. (2001), 
ditunjukkan pada Gambar 3. Perhitungan 
mengasumsikan kondisi rata-rata Lembang dan 
kondisi “terbaik” di Rinjani. Dengan demikian, 
jangkauan sampai ke frekuensi 115 GHz 
kemungkinan masih dapat dipertimbangkan.   
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Tabel 4. Nilai minimum pwv tahun 2007-2009 (dalam 
mm) dari data Level 3 dan 2 untuk perbandingan. 

Situs 2007 2008 2009 
L3 L2 L3 L2 L3 L2 

Sinabung 29.19 28.68 30.73 25.89 27.31 28.82 
Lembang 19.23 13.82 21.98 16.42 22.20 15.09 
Rinjani 22.18 16.38 26.96 15.59 25.32 20.72 
Kupang 18.02 16.55 19.80 19.32 20.51 18.93 
Puncak Jaya 13.70 18.87 9.88 7.96 13.24 14.09 
 

Tabel 5. Nilai minimum pwv (dalam mm) di atas 
tekanan 700 mbar  dari data Level 3. 
No Situs 2007 2008 2009 
1. Sinabung 6.01 6.88 7.15 
2. Lembang 2.35 2.86 3.00 
3. Rinjani 1.47 2.79 2.31 
4. Kupang 1.01 1.61 1.05 
5. Puncak Jaya 6.38 7.19 4.94 

 
Gambar 3. Transparansi atmosfer pada jendela radio 
untuk kondisi Lembang (biru) dan Rinjani (merah). 
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ABSTRAK 
Pengukuran kecerahan langit sangat diperlukan karena kecerahan langit merupakan acuan utama dalam penentuan 
kualitas langit malam suatu situs pengamatan atau observatorium. Selain itu juga dapat memberikan kontribusi galat 
(error) dalam pengamatan fotometri atau pengukuran kuat cahaya objek-objek langit. Ada sepuluh objek langit yang 
digunakan dalam pengukuran kecerahan langit ini yang mengacu pada bintang-bintang standar fotometri pada katalog 
bintang UBVRI Johnson, epoch 2000.  Dari hasil pengukuran yang dilakukan dalam rentang 6-9 Juli 2011 dengan 
menggunakan teknik fotometri bukaan diperoleh nilai koefisien ekstingsi sebesar kv = 0,24594 ± 0,01821, kbv = 0,07052 
± 0,03727, kvr = 0,01948 ± 0,02009 dan kvi = 0,09052 ± 0,02269. Nilai kecerahan langit terhadap jarak zenit 
menunjukkan nilai yang semakin mengecil dalam nominalnya (semakin terang) dengan semakin bertambahnya jarak 
zenit, sedangkan terhadap jarak azimut menunjukkan menunjukkakan nilai yang juga mengecil dalam nominalnya 
(semakin terang) dengan semakin dekatnya area langit pengamatan dengan pusat kota Lembang. 
 
Kata Kunci: Fotometri bukaan – Koefisien ekstingsi – Kecerahan langit 
 

1 PENDAHULUAN 

Fotometri merupakan cabang sains yang 
berkenaan dengan pengukuran energi foton. Dari 
sini, yang dimaksud dengan fotometri astronomi 
adalah peneraan akurat radiasi elektromagnet objek 
langit pada panjang gelombang tertentu 
(monokromatik). 

Pengukuran kecerahan langit merupakan 
kegiatan untuk memperoleh informasi mengenai 
seberapa besar kecerahan langit latar belakang dari 
objek pengamatan astronomi pada suatu situs 
pengamatan atau observatorium guna mengetahui 
batas kemampuan detektor astronomi menangkap 
sinyal objek yang paling redup di situs pengamatan 
atau observatorium tersebut. 

Dari hasil pengukuran kecerahan langit yang 
pernah dilakukan sebelumnya, yakni Senja (1999) 
menggunakan data pengamatan Malasan (1994), 
dengan menggunakan teleskop reflektor GOTO 45 
cm melalui metode fometri fotoelektrik diperoleh 
sebesar 15,96 mag./(“)2 untuk jarak zenit z = 25,1o. 
Pengukuran kecerahan langit selanjutnya dilakukan 
oleh Nugroho (2006) menggunakan teleskop 
Celestron Nexstar GPS 8” dan CCD ST-7XE, 
diperoleh sebesar 18 mag./(“)2 untuk z = 40o.  

Studi secara kuantitatif mengenai kecerahan 
langit malam di Observatorium Bosscha diperlukan 
untuk menjadi bahan acuan mengenai kualitas 
langit malam di situs pengamatan tersebut. Jadi 
yang ingin diketahui disini adalah mengenai berapa 
kecerahan langit Observatorium Bosscha saat ini 

dan bagaimana nilainya dibandingkan dengan hasil 
pengukuran sebelumnya. 

2 METODE 

Metode yang dipilih dalam melakukan 
pengamatan bintang standar adalah fotometri 
absolut dengan teknik aperture photometry. Ide 
dasar yang Penulis kerjakan adalah mengamati 
bintang standar yang tersebar mewakili berbagai 
massa udara (air mass). Dalam setiap pengamatan 
harus memperhitungkan pengaruh ekstingsi, yaitu 
pelemahan cahaya bintang oleh atmosfer bumi. 

2.1 Teknik Pengukuran 

Karena langit tidak memiliki kecerahan standar, 
maka langit latar belakang yang akan diukur 
kecerahannya tidak berjauhan dengan objek 
langitnya. 

Setiap pengamatan bintang akan selalu 
mengandung informasi terang langit latar belakang 
di samping terang bintangnya. Hal ini karena 
ukuran diafragma yang melewatkan cahaya bintang 
ke detektor pada fokus teleskop tidak mungkin 
hanya melewatkan cahaya bintangnya saja, tetapi 
termasuk juga cahaya langit latar belakangnya. 
Oleh karena itu pengukuran terang bintang selalu 
disertai pengukuran terang langit latar 
belakangnya.  

Untuk memisahkan fluks cahaya bintangnya 
(Istar), dilakukan dengan mengurangkan fluks 
cahaya langit latar belakangnya (Isky) terhadap fluks 
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cahaya bintang dan langit latar belakangnya 
(Istar+sky). 

2.2 Koreksi Ekstingsi Atmosfer Bumi 
Tujuannya koreksi ini adalah mengeliminasi 

efek ekstingsi atmosfer bumi dengan cara 
memperoleh nilai koefisien ekstingsi k dalam 
satuan mag./massa udara. 

,)()()( 0 zkXmm  (1) 

Dalam Persamaan (1), m(λ)0 merupakan magnitudo 
“ekstra-atmosfer” dan  X(z) adalah massa udara. 

2.3 Transformasi ke Sistem BVRI Johnson 

Magnitude yang diperoleh masih merupakan 
magnitudo instrument, sehingga perlu dilakukan 
kalibrasi ke sistem UBVRI Johnson dan 
menurunkan koefisien transformasi magnitudo, 
indeks warna standard, dan konstanta titik nol. 
Untuk magnitudo dan indeks warna instrumen 
yang telah dikoreksi terhadap ekstingsi atmosfer, 
maka persamaan untuk transformasi magnitudo ke 
sistem UBVRI Johnson adalah: 

di mana B, V, R, I merupakan magnitudo katalog, 
v0, (b-v)0, (v-r)0, (v-i)0 merupakan magnitudo 
ekstra-atmosfer yang diperoleh melalui persamaan 
(1), ε, μ, ψ, χ adalah koefisien transformasi, dan ζv, 
ζbv, ζvr, ζvi merupakan konstanta titik nol (zero 
point). Nilai koefisian transformasi dan konstanta 
titik nol ini yang selanjutnya akan digunakan untuk 
menentukan magnitudo standar langit latar 
belakang. 

3 PELAKSANAAN PENELITIAN 

3.1   Waktu dan Lokasi 

Penelitian dilakukan di Observatorium Bosscha 
FMIPA ITB, Lembang (107° 37' Bujur Timur dan 
6° 49' Lintang Selatan) dengan ketinggian 1310 
meter di atas permukaan laut. Pengamatan 
dilakukan tanggal 6-9 Juli 2011 dan fase Bulan saat 
pengamatan adalah 25–50% (waxing crescent-first 
quarter). Ada 10 bintang terekam selama waktu 
pengamatan yang mengacu pada katalog bintang 
standar fotometri Johnson (epoch 2000). 

3.2   Instrumen Penelitian 
 Detektor: kamera CCD SBIG-ST7XME 

 Temperature CCD saat pengamatan: ~ -10o C. 

 Kolektor: teleskop Vixen VMC200L 
 Analisator: filter Bessel BVRI 
 Mounting Vixen Sphinx SXW Equatorial 
 Dew cap 

4 PENGOLAHAN DATA 

Dari citra bintang yang telah direduksi dapat 
ditentukan magnitudo semu dan warna instrumen 
dengan metode fotometri bukaan. Metode ini 
mudah diterapkan sekaligus berpresisi tinggi, 
terutama bila medan tidak terlalu rapat. Prinsip dari 
metode ini adalah mendefinisikan suatu 
cincin/lingkaran digital dengan radius yang dapat 
diatur untuk mengukur magnitudo suatu sumber 
cahaya titik. Cincin tersebut diletakkan sedemikian 
rupa sehingga mengurung objek guna mendapatkan 
informasi intensitas sinyal bintang dan sinyal langit 
sekaligus dalam satuan ADU (Analog Digital 
Unit).  

Dalam pengolahan data ini digunakan tiga 
buah cincin digital sekaligus dengan radius yang 
berbeda-beda. Cincin terdalam memberikan nilai 
intensitas bintang, sementara cincin terluar untuk 
intensitas langit. Cincin yang terletak di tengah 
(cincin ke dua), berperan sebagai pembatas 
wilayah untuk meyakinkan tidak adanya sinyal dari 
objek yang akan ”mengotori” estimasi sinyal langit 
atau sebaliknya. Intensitas bintang yang telah 
diperoleh tersebut kemudian digunakan untuk 
memperoleh magnitudo instrumen bintang yang 
selanjutnya akan digunakan dalam Persamaan (1) 
untuk mengoreksi efek ekstingsi atmosfer. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan 
transformasi magnitudo instrumen ke magnitudo 
standar menggunakan Persamaan (2). Tabel 1 dan 
Gambar 1 menyediakan informasi magnitudo hasil 
perhitungan dan magnitudo standar katalog. 

V – v0 = ε(B – V) + ζv 
(B – V) – (b – v)0 = (1 – 1/μ) (B – V) + ζbv/μ 
(V – R) – (v – r)0 = (1 – 1/ψ) (V – R) + ζvr/ψ 
(V – I) – (v – i)0 = (1 – 1/χ) (V – I) + ζvi/χ    (2) 

 
Gambar 1. Grafik magnitudo perhitungan terhadap 
magnitudo standar katalog. 



 
Pengukuran Kecerahan Langit Observatorium Bosscha F. Azzahidi et al. 
 

63 
 

 

 

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa magnitudo 
standar katalog dan magnitudo perhitungan 
memiliki perbedaan yang sangat kecil, hal ini 
berarti persamaan tranformasi yang dibangun dapat 
mereproduksi nilai-nilai katalog dengan baik. 
Sementara dari Gambar 2 

5 HASIL DAN DISKUSI 

Untuk mendapatkan nilai magnitudo langit 
ekstra-atmosfer harus dilakukan koreksi terhadap 
ekstingsi. Koreksi terhadap ekstingsi dilakukan 
dengan menerapkan nilai koefisien ekstingsi yang 
telah diperoleh sebelumnya kedalam Persamaan 
(1) untuk m( 0)sky. Setelah mendapatkan nilai 
magnitudo langit ekstra-atmosfer maka langkah 
selanjutnya adalah mendapatkan nilai magnitudo 
standar langit dalam sistem UBVRI Johnson (epoch 
2000) dengan cara menerapkan nilai koefisien 
transformasi dan konstanta titik nol yang telah 
diperoleh pada perhitungan sebelumnya kedalam 
Persamaan (2) untuk mendapatkan Vsky. Hasil 
perhitungan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 
2 telah dikonversi ke dalam satuan mag./(“)2. 

Untuk melihat kecenderungan dari nilai 
kecerahan langit yang telah diperoleh terhadap 

jarak zenit (z) dan azimut, dibangun dua buah 
grafik yang ditunjukkan dalam Gambar 2 dan 3. 

Gambar 2 menunjukkan kecenderungan nilai 
Vsky yang mengecil dalam nominalnya dengan 
semakin bertambahnya jarak zenit. Artinya langit 
yang semakin terang dengan membesarnya jarak 
zenit. Untuk melihat bagaimana pengaruh cahaya 
kota terhadap nilai pengukuran kecerahan langit, 
grafik pada Gambar 3 dipetakan ke dalam diagram 
polar. Dari Gambar 3 dan 4, dapat dilihat bahwa 
bintang-bintang pengamatan rata-rata berada di 
rentang azimut 270o-300o (barat laut), yang artinya 
mengarah ke pusat kota Lembang yang padat 

Tabel 1. Perbandingan nilai magnitudo dan indeks warna perhitungan dengan nilai catalog. 
HR Vkatalog Vhitung (B−V)katalog (B−V)hitung (V−R)katalog (V−R)hitung (V−I)katalog (V−I)hitung 

6629 3,75 3,72 0,04 0,04 0,04 0,002 0,04 0,019 
6629 3,75 3,70 0,04 −0,02 0,04 −0,004 0,04 −0,01 
718 4,29 4,30 −0,06 0,02 0,02 0 −0,03 −0,09 

8781 2,48 2,45 −0,04 −0,14 0,01 −0,02 −0,02 −0,06 
45 4,8 4,79 1,57 1,61 1,34 1,28 2,47 2,46 

7235 2,99 2,96 0,01 −0,05 0,01 −0,05 0,01 −0,04 
6175 2,56 2,60 0,02 0,14 0,10 0,08 0,06 0,09 
7377 3,36 3,44 0,32 0,30 0,25 0,36 0,41 0,54 
7178 3,24 3,25 −0,05 0,01 −0,03 0,05 −0,04 0,05 
7602 3,72 3,71 0,86 0,80 0,66 0,75 1,15 1,13 
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Gambar 3. Grafik Vsky terhadap azimut. 

Tabel 2. Nilai kecerahan langit dalam satuan 
mag./(“)2  

Vsky Z ( o ) Azimut ( o ) S/N 
16,11 36 284,58 0,59 
16,19 51 279,27 0,62 
17,86 63 76,92 0,65 
15,55 23 14,80 0,64 
18,30 29 23,18 0,62 
15,67 74 286,62 0,61 
15,68 54 261,85 0,65 
16,55 28 290,72 0,65 
16,34 63 312,60 0,65 
16,61 45 286,48 0,58 
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Gambar 2. Grafik Vsky terhadap jarak zenit (z). 
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penduduk. Untuk rentang azimut 0o-90o (timur 
laut) diperoleh kecerahan langit yang lebih besar,  
yang artinya langit lebih gelap. Hal ini dapat 
dipahami mengingat daerah tersebut merupakan 
wilayah yang relatif menjauhi pusat kota. Gambar 
4 menunjukkan bahwa cahaya kota sangat 
berpengaruh secara langsung terhadap tingkat 
kecerahan langit saat pengukuran. 

Perbandingan nilai kecerahan langit terhadap 
hasil yang diperoleh peneliti sebelumnya, yakni 
Senja (1999) dan Nugroho (2006), perlu dilakukan 
untuk melihat perubahan kecerahan langit yang 
terjadi. 

 Gambar 4 menunjukkan perbandingan hasil 
yang diperoleh dalam penelitian ini dan penelitian 
sebelumnya. 

Dari Gambar 5 dapat dilihat bahwa nilai 
kecerahan langit Observatorium Bosscha FMIPA 
ITB semakin besar (semakin gelap). Hal ini 

bertolak belakang dengan dugaan awal bahwa 
kecenderungan kecerahan langit yang akan 
berubah semakin terang, mengingat wilayah sekitar 
Observatorium Bosscha FMIPA ITB yang dari 
tahun ke tahun mengalami perkembangan. Akan 
tetapi bila mengacu pada besarnya nilai galat 
pengukuran, maka kecenderungan yang dihasilkan 
tersebut dapat diartikan sebagai akibat galat dalam 
pengukuran yang dilakukan. Gambar 5 menun-
jukkan nilai kecerahan langit terbesar untuk arah 
selatan, kemudian arah barat laut, dan paling kecil 
di arah timur laut untuk masing-masing 
pengukuran. Masing-masing area langit pengama-
tan akan memberi kontribusi cahaya kota yang 
berbeda-beda yang secara langsung mempengaruhi 
nilai pengukuran. Arah selatan dari Observatorium 
Bosscha FMIPA ITB merupakan kawasan kota 
Bandung, arah barat laut merupakan pusat kota 
Lembang, dan untuk arah timur laut merupakan 
pinggiran kota Lembang. 

6 KESIMPULAN 

 Variasi nilai kecerahan langit di wilayah 
Observatorium Bosscha FMIPA ITB terhadap 
jarak zenit dari hasil pengukuran diperoleh dengan 
kecenderungan yang menunjukkan langit yang 
semakin terang dengan bertambah besarnya jarak 
zenit. Sementara itu, variasi nilai kecerahan langit 
terhadap azimut menunjukkan kecenderungan 
langit yang semakin terang dengan arah azimut 
yang bersesuaian dengan pusat kota Lembang. 
 Dari perbandingan nilai pengukuran kecerahan 
langit ini terhadap hasil pengukuran tahun-tahun 
sebelumnya, diketahui adanya penurunan 
kecerahan langit (langit yang semakin gelap) dari 
hasil pengukuran pada tahun 1999. Hal ini karena 
adanya kontribusi galat dalam pengukuran terbaru 
yang telah dilakukan. 

7 PUSTAKA 
Malasan, H. L., 1995, Atmospheric Extinction 

Coeffiecients Over Lembang Based On 
Astronomical Photometry, ITB 

Nugroho, H. D., 2006, Pengukuran Kecerahan Langit 
Malam di Observatorium Bosscha  

Senja, M. A., 1999, Penentuan Kecerahan Langit 
Malam di Observatorium Bosscha-Lembang: 
Observasi dan Model. Tugas akhir, ITB 
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Penentuan Konstanta Hartmann Teleskop Fotografis Zeiss 60 cm 

L. M. K. Wijayanti1*, M. Irfan2, J. A. Utama1, dan M. Yusuf2 

1Jurusan Pendidikan Fisika, FPMIPA – UPI, Bandung, Indonesia 
2Observatorium Bosscha, FMIPA – ITB, Bandung, Indonesia 
*E-Mail: mei.auralia@gmail.com 
 
ABSTRAK  
Penelitian  untuk  mengetahui kualitas sistem optik teleskop fotografis Zeiss 60 cm di Observatorium Bosscha telah 
dilakukan dengan metode Hartmann test. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil citra bintang Antares pada berbagai 
skala bacaan fokus, yaitu dengan rentang 100,0 mm hingga 220,0 mm dengan menggunakan teleskop fotografis Zeiss 60 
cm yang telah dipasangi Hartmann screen. Dari penelitian ini diperoleh fokus terbaik teleskop fotografis Zeiss berada pada 
skala bacaan fokus 158,2 ± 1,90 mm. Nilai konstanta Hartmann sebuah teleskop yang memiliki kualitas optik baik adalah 
kurang dari 0,5. Dari hasil penelitian diperoleh konstanta Hartmann sebesar 0,37. Berdasarkan hasil penelitian ini teleskop 
fotografis Zeiss memiliki kualitas sistem optik yang baik.  
 
Kata kunci : Hartmann Test – Hartmann Screen – Konstanta Hartmann 

 
 

1 PENDAHULUAN 

Teleskop Ganda Zeiss 60 cm merupakan 
teleskop terbesar dan tertua di Observatorium 
Bosscha. Teleskop ini merupakan jenis refraktor 
(menggunakan lensa sebagai pengumpul), terdiri 
dari 2 teleskop utama dan 1 teleskop pencari 
(finder). Diameter teleskop utama adalah 60 cm 
dengan panjang fokus hampir 11 m, dan teleskop 
pencari berdiameter 40 cm. Medan pandang 
teleskop pencari adalah 1,5° atau sekitar 3 kali 
diameter citra Bulan purnama. Medan pandang 
langit yang luas ini memudahkan untuk 
mengidentifikasi objek langit berupa titik cahaya 
seperti bintang yang hendak diamati. 

Dua buah teleskop utama teleskop ganda Zeiss 
ini peka pada panjang gelombang berbeda. Teleskop 
ini terdiri dari sebuah refraktor visual dan sebuah 
refraktor fotografis. Refraktor visual merupakan 
teleskop yang sensitif pada panjang gelombang 
warna hijau (sekitar 5,500x10-7 m), sedangkan 
refraktor fotografis merupakan teleskop yang peka 
pada panjang gelombang warna biru (sekitar 4,500 
x 10-7 m). Salah satu kelemahan teleskop refraktor 
adalah tidak dapat dipisahkan dari aberasi kromatis, 
karena variasi indeks bias lensa untuk panjang 
gelombang yang berbeda. Panjang fokus sebuah 
lensa bergantung pada indeks biasnya, sehingga 
panjang fokus akan berbeda untuk panjang 
gelombang yang berbeda.  

Aberasi kromatis pada teleskop Zeiss telah 
dikurangi dengan menggunakan dua buah lensa 
yang terbuat dari bahan crown glass dan flint glass 
yang dipasang secara permanen dengan 
menggunakan pengait khusus untuk mencegah 
pergeseran letak keduanya jika dibersihkan. Kedua 
buah lensa ini terpisah sejauh 16,5 cm. Meskipun 
demikian, masih terdapat aberasi kromatis pada 
panjang gelombang tertentu karena aberasi kedua 
bahan ini hanya mampu memfokuskan panjang 
gelombang tertentu saja.  

Sebuah eksperimen dilakukan pada tahun 1904 
oleh J. Hartmann yang diberi nama Hartmann test 
dengan menggunakan refraktor Potsdam, di 
Belanda, yang memiliki diameter 80 cm dengan 
tujuan memperoleh sebuah besaran yang 
menyatakan kualitas optik secara kuntitatif. 
Hartmann test dilakukan menggunakan Hartmann 
screen/Hartmann plate yang dipasangkan di muka 
lensa objektif dan mengambil citra pada posisi di 
dalam fokus (in-focus) dan posisi di luar fokus (out-
focus).  Koordinat dari setiap titik pada masing-
masing detektor akan digunakan untuk 
mensimulasikan jalur cahaya (ray trace) pada 
sistem teleskop, untuk selanjutnya dapat digunakan 
untuk menentukan fokus terbaik sistem optik 
teleskop. 

Sebuah detektor untuk memperoleh citra 
ditempatkan di posisi in-focus dan out-focus dengan 
asumsi cahaya akan melewati bidang meridian. 
Bidang meridian merupakan bidang khayal yang 
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membentang dari kutub ke kutub dan melalui zenit 
pengamat/teleskop. 

Konstanta Hartmann merupakan besaran yang 
menyatakan kemampuan lensa objektif sebuah 
teleskop untuk memfokuskan berkas cahaya di satu 
titik fokus. Konstanta Hartmann (T) didefinisikan 
sebagai diameter rata-rata terbobot terkecil dari 
kerucut cahaya yang dihasilkan oleh Hartmann test. 
Nilai d (circle of least confussion) ini yang nantinya 
digunakan dalam menentukan kualitas sistem optik 
melalui persamaan (Wilson, 1999): 

y

y

f
1000002T my

2

ss
,          

y
dy

f
100000T , (1) 

dengan  
f

y2d my ss
 (2) 

Dalam persamaan di atas, T menyatakan 
konstanta Hartmann, y setengah diameter buka-an 
(mm), d sebagai diameter circle of least confussion 
(mm), dan f fokus teleskop (mm). 

Sistem optik teleskop yang baik memiliki 
konstanta Hartmann lebih kecil daripada 0,5 (Fox, 
1908). Pada dasarnya, semakin kecil nilai T maka 
akan semakin baik sistem optik yang diuji. Jika nilai 
T semakin kecil, besar diameter circle of least 
confussion pada fokus terbaiknya semakin kecil, 
artinya lensa objektif teleskop yang diuji mampu 
memfokuskan cahaya yang memiliki panjang 
gelombang berbeda di satu titik fokus. Begitu juga 
cahaya yang datangnya tidak sejajar sumbu utama 
dan jauh dari sumbu utama juga mampu difokuskan 
pada titik fokus yang sama atau berdekatan. 

2 METODE 

2.1 Instrumen 
Hartmann test yang dilakukan pada teleskop 

fotografis Zeiss 60 cm menggunakan Hartmann 
screen dari bahan tripleks dengan jarak antarlubang 
40 mm dan diameter lubang 40 mm. Instrumen lain 
yang digunakan CCD ST8-XME, filter Bessel B, 
dan komputer. Bintang program yang digunakan 
adalah bintang Anteres, salah satu bintang terang di 
langit malam pada saat memiliki jarak zenit yang 
kecil. Hal ini dimaksudkan agar cahaya yang datang 

dari bintang tersebut sejajar dengan sumbu utama 
lensa objektif teleskop. 

3     HASIL  

Pengolahan data dilakukan dengan 
mengggunakan perangkat lunak IRAF untuk 
mengetahui Xcenter dan Ycenter masing-masing 
spot citra yang diperoleh. Sebelumnya dilakukan 
reduksi sebagaimana biasa dilakukan terhadap citra 
yang dipilih, yaitu citra dengan kriteria merupakan 
titik dan tidak menampakkan ketidakteraturan yang 
terjadi akibat kesalahan tracking dan gerakan 
teleskop akibat gangguan lain. Jika pada penetuan 
titik pusat spot biasanya digunakan fungsi 
Gaussian, pada pengolahan data ini digunakan 
centroid atau pusat berat. Artinya, mencari pusat 
kesetimbangan sebaran intensitas setiap piksel di 
masing-masing spot. 

Setelah mendapatkan koordinat Xcenter dan 
Ycenter (data yang digunakan adalah citra bintang 
Antares pada skala bacaan fokus 220,0 mm dan 
100,0 mm), selanjutnya dilakukan perhitungan jarak 
antara pasangan spot yang terekam oleh detektor 
dan menghitung pada skala bacaan berapa fokus 
terbaik teleskop tersebut berada. Dilanjutkan 
dengan menghitung besar circle of least confusion 
yang terbentuk di titik fokus terbaik dan 
menghitung besar konstanta Hartmann teleskop 
tersebut. 

Pengolahan data memberikan nilai fokus pada 
skala bacaan 158,2 ± 1,90 mm. Sementara konstanta 
Hartmann yang ditentukan melalui Persamaan (1) 
menghasilkan nilai 0,38. Apabila hasil ini 
dibandingkan dengan nilai T berdasarkan literatur, 
maka hasil di atas menunjukkan kualitas sistem 
optik yang termasuk dalam kategori baik. 

4     KESIMPULAN  

Menggunakan Hartmann test fokus terbaik 
teleskop fotografis Zeiss 60 cm diperoleh pada skala 
bacaan 158,2 ± 1,90 mm dengan konstanta 
Hartmann sebesar 0,37 yang mengindikasikan 
kualitas sistem optik dalam katagori baik.  

PUSTAKA  

Fox, P. 1908, ApJ, 27, 237-235  
Wilson, R. N. 1999, Reflecting Telescope Optics II, 

Springer, New York
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Pengembangan Prototipe Bosscha Computer Cluster dan Gadget-2 
 
M. Yusuf1* 
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*E-mail: muhammad.yusuf@gmail.com 
 
ABSTRAK 
Computer cluster merupakan sebuah kumpulan komputer yang bekerja bersama-sama sedemikian sehingga sistem 
tersebut dapat dianggap sebagai sebuah komputer. Bosscha Computer Cluster mengambil desain beowulf yang 
disederhanakan (microwulf), di mana terdapat satu komputer server dan tiga komputer simpul. Microwulf menawarkan 
rasio terbaik antara performa dan harga jika dibandingkan dengan superkomputer jenis lainnya Dalam 
pengembangannya Bosscha Computer Cluster kini memiliki efesiensi komputasi sebesar 50% dengan daya komputasi 
sebesar 9.6 Gflops. Sistem ini kemudian digunakan untuk mensimulasikan tabrakan dua galaksi dengan menggunakan 
aplikasi Gadget-2. Masing-masing galaksi memiliki 20.000 partikel pada piringannya dan 40.000 partikel di bagian 
halo-nya 
 
Kata Kunci: Computer cluster – Beowulf – Gadget-2 
 

1 PENDAHULUAN 

Semakin besarnya tuntutan atas performa 
komputasi memunculkan ide pemrograman 
paralel. Salah satu implementasi pemrograman 
paralel yang semakin popular di dunia sains 
adalah penggunaan Computer Cluster. Sistem ini 
merupakan kumpulan dari beberapa komputer 
yang bekerja bersama-sama sehingga dapat 
dianggap sebagai sebuah komputer. Penggunaan 
computer cluster diharapkan dapat meningkatkan 
performa komputasi baik dari segi kecepatan 
maupun kapasitas. 

Bosscha Computer Cluster ditujukan sebagai 
eksperimen dalam pengembangan komputasi 
paralel di bidang astronomi. Eksperimen ini 
ditujukan untuk membangun sebuah protipe yang 
sederhana, mudah diaplikasikan, dan mudah untuk 
dikembangkan di masa depan.  

Salah satu desain computer cluster yang paling 
popular adalah Beowulf. Sistem ini pertama kali 
dibangun pada tahun 1994 di NASA Goddard 
Space Flight Center, memiliki 16 buah prosesor 
Intel 80486 dengan kecepatan 55 MHz 
menghasilkan daya komputasi sebesar 74 Mflops. 

Ciri-ciri paling menonjol dari sistem Beowulf 
adalah: 
• Dibangun dengan menggunakan perangkat 

keras yang lazim tersedia di pasaran 
• Biasanya terdiri dari sebuah simpul server dan 

beberapa simpul klien yang terhubung melalui 
jaringan internet local 

• Menggunakan perangkat lunak open source 
• Semua simpul dan jaringan yang 

menghubungkan mereka didedikasikan untuk 
Beowulf 

Ciri-ciri di atas memberikan keunggulan 
tersendiri dari segi tingginya rasio antara 
performa dan biaya. Penggunaan perangkat keras 
yang tersedia di pasaran menjamin skalabilitas 
dan penggantian komponen yang mudah di masa 
depan. 

2 BOSSCHA COMPUTER CLUSTER 

2.1 Desain 
Bosscha Computer Cluster menggunakan 

desain Microwulf yang dikembangkan oleh Joel 
Adams. Desain ini merupakan bentuk sederhana 
dari system Beowulf. 

Sistem ini terdiri atas satu simpul server dan 
tiga simpul komputasi yang terhubung melalui 
jaringan Ethernet LAN 100 Mbps. 

Sistem hanya dapat mengakses jaringan 

 

 
 
Gambar 1. Desain Bosscha Computer Cluster. 
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internet melalui simpul server, tiga simpul 
komputasi tidak terhubung langsung dengan 
jaringan internet. 

2.2 Perangkat Keras 
Perangkat keras yang digunakan adalah 

perangkat keras yang dikumpulkan dari berbagai 
komputer yang sudah tidak digunakan lagi di 
Observatorium Bosscha. Sebagian besar 
komponen yang didapatkan adalah komponen 
produksi sekitar tahun 2004. 

Spesifikasi simpul server: 
 Prosesor: Intel Pentium 3.2 GHz 
 Memory: DDR2 1GB PC 5300 
 HDD: 80 GB + 1 TB 

Spesifikasi simpul (1,2,3): 
 Prosesor: Intel Pentium 2.4 GHz 
 Memory: DDR1 512MB 

Komponen simpul (1, 2, 3) dibuat sangat 
sederhana, tanpa harddisk, optical drive, monitor, 
mouse, dan keyboard. Data dan sistem operasi 
disimpan di harddisk yang terletak di simpul 
server. 

2.3 Perangkat Lunak 
Bosscha Computer Cluster menggunakan 

sistem operasi LINUX Ubuntu versi 10.10. 
Simpul server menggunakan versi desktop untuk 
memudahkan pengguna mengontrol sistem. 
Sementara simpul lainnya menggunakan versi 
server (minimal) tanpa GUI. Komunikasi antar 
simpul menggunakan library OPEN MPI. 

Untuk kebutuhan pengembangan aplikasi 
saintifik, Bosscha Computer Cluster juga 
dilengkapi dengan berbagai library standar seperti 
GCC, g++, gfrotran, FFTW, BLAS, GSL, GDL, 
dan PGPLOT. 

3 PERFORMA 

Performa super-komputer seringkali diukur 
dengan besaran flops, yaitu besaran yang 
menggambarkan operasi floating point per detik. 
Performa Bosscha Computer Cluster diukur 
dengan menggunakan benchmark HPL (High 
Performance Linpack). Benchmark HPL dari 
Bosscha Computer Cluster menghasilkan nilai 
sebesar 9.6 Gflops. 

Efesiensi komputasi didapatkan dengan 
membandingkan nilai antara performa sebenarnya 
dengan performa teoritis 

efesiensi = rmax/rpeak (1) 

di mana rmax adalah performa benchmark dan rpeak 
adalah performa teoritis. rpeak dapat ditentukan 
dengan formula 

rpeak = #nodes × #cores-per-node × floating-
point-units-per-core × clock-speed (2) 

Dengan menggunakan formula (1) dan (2) 
diperoleh efesiensi komputasi Bosscha Computer 
Cluster sebesear 50%. Adams (2007) menyatakan 
bahwa efesiensi yang baik adalah jika bernilai > 
50%. 

4 APLIKASI GADGET-2 

Untuk menguji sistem Bosscha Computer 
Cluster digunakan perangkat lunak Gadget-2 
(GAlaxies with Dark matter and Gas intEracT). 
Gadget-2 merupakan simulasi N-body/SPH yang 
tersedia secara gratis. Perangkat lunak ini dapat 
digunakan dalam berbagai problem astrofisika dan 
kosmologi (http://www.mpa-garching.mpg.de/gadget/). 

Sebagai contoh disimulasikan tabrakan dari 
dua buah piringan galaksi dengan masing-masing 
galaksi memiliki 20.000 partikel di piringannya 
dan 40.000 partikel di bagian halonya. Salah satu 
snapshot dari hasil simulasi dapat dilihat di 
gambar 2.  

5 KESIMPULAN DAN RENCANA 
SELANJUTNYA 

Bosscha Computer Cluster sebagai prototipe 
computer cluster memiliki desain yang sangat 
sederhana. Performa yang dihasilkan dari sistem 
ini cukup baik, yaitu sebesar 9.6 Gflops dan 
memiliki efesiensi sebesar 50%. Bosscha 
Computer Cluster sudah dapat digunakan untuk 
menjalankan simulasi N-body/SPH dengan 
menggunakan perangkat lunak Gadget-2. 

Perkembangan teknologi baik di perangkat 
keras maupun lunak serta semakin murahnya 
teknologi membuka kemungkinan untuk 
menambah performa dan penggunaan Bosscha 
Computer Cluster. 

6 PUSTAKA 
Adams, J., 2007, Microwulf: A Personal, Portable 

Beowulf Cluster, <http://www.calvin.edu/~adams/ 
research/microwulf/> 
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Gambar 2. Snapshot hasil simulasi interaksi dua galaksi pada waktu tertentu. Kolom kiri untuk arah x-y, kolom 
tengah untuk x-z, kolom kanan untuk arah y-z. 
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Teleskop Radio JOVE pada Pengamatan Solar Flare 15 Februari 2011 di 
Observatorium Bosscha 

A. Nasrulloh1* dan T. Hidayat1,2 

1Observatorium Bosscha, FMIPA – ITB, Bandung, Indonesia 
2Program Studi Astronomi, FMIPA – ITB, Bandung, Indonesia 
*E-mail: alfan.nasrulloh@gmail.com 
 
ABSTRAK  
Teleskop Radio JOVE yang baru dikembangkan beberapa tahun terakhir di Observatorium Bosscha (Hidayat et al. 2009) 
sudah mengalami beberapa testing percobaan. Percobaan yang paling sukses yaitu ketika berhasil mendeteksi Solar Flare 
tanggal 15 Februari 2011. Solar flare merupakan salah satu indikasi aktifitas Matahari. Salah satu rentang panjang 
gelombang yang bisa digunakan untuk mendeteksi solar flare ini adalah panjang gelombang radio frekuensi rendah dimana 
teleskop radio JOVE ini bekerja, yaitu pada frekuensi 20,1 MHz.  
 
 
 
Penggunaan Flatbed Scanner Komersil untuk Digitasi Plat Fotografi di 
Observatorium Bosscha 

E. I. Akbar1* 

1Observatorium Bosscha, FMIPA – ITB, Bandung, Indonesia 
*E-mail: evan@as.itb.ac.id 
 
ABSTRAK  
Observatorium Bosscha memiliki koleksi lebih dari 17.000 plat fotografi. Namun kumpulan data pengamatan selama lebih 
dari tujuh dekade ini rawan rusak. Plat yang terbuat dari kaca mudah pecah dan kandungan uap air di udara dapat memicu 
tumbuhnya jamur dan hidrolisis. Dua solusi ditawarkan untuk mengatasi masalah ini: 1) mencetak seluruh plat fotografi, 2) 
mendigitasi plat dan mengumpulkannya dalam satu database. Solusi kedua memiliki beberapa keunggulan, yakni biaya 
yang lebih murah, kemudahan dalam penyimpanan dan duplikasi data, serta memungkinkan analisis data menggunakan 
bantuan peranti lunak. Dengan memanfaatkan flatbed scanner komersil yang ada di Observatorium Bosscha, usaha men-
digitasi plat ini mulai dilakukan. Makalah ini akan memaparkan hasil awal dan mendiskusikan pengembangan instrumen 
yang dipakai.  
 
 

Pembuatan Rotator dan Focuser Teleskop GOTO 45-cm 

A. Setiawan1*, A. Rosana1, M. Sulaeman1, M. Irfan1, dan H. L. Malasan1 

1Observatorium Bosscha, FMIPA – ITB, Bandung, Indonesia 
*E-mail: agus@as.itb.ac.id 
 
ABSTRAK  
Kami akan memaparkan tahap desain bentuk, pemilihan material serta proses pembuatan rotator dan focuser teleskop 
GOTO 45-cm yang amat diperlukan pada pengamatan spektroskopi menggunakan spektrograf Bosscha Compact 
Spectrograph (BCS). Uji kestabilan struktur (agar dapat menanggung beban BCS yang berat) serta akurasi hasil akhir akan 
dikemukakan pula. Seluruh proses pembuatan dilakukan menggunakan fasilitas bengkel di Observatorium Bosscha ITB. 
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SP: Solar & Stellar Physics 
 
 
 
   

   

   

   
   



Prosidings Seminar Himpunan Astronomi Indonesia 
Aula Barat – ITB, Bandung 27 Oktober 2011 (Dermawan et al., Eds.) P. Mahasena et al. 

73 
 

Core Mass of  3 – 9 M  Stars Determined Using Binding Energy Criteria 
 
P. Mahasena1*, P. Irawati1, D. Herdiwijaya1, and F. P. Zen2 
 
1Astronomy Research Group, Faculty of Math. and Nat. Sci. – ITB, Bandung, Indonesia 
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ABSTRACT 
Cataclysmic variables (CVs) are systems in which a white dwarf (WD) is accreting mass from a low-mass late-type 
Roche-lobe filling secondary star. In our recent numerical population synthesis of CVs at the post-common-envelope 
phase we found a white dwarf mass distribution that is consistent with that obtained observationally from Sloan Digital 
Sky Survey (SDSS). An interesting feature is a small peak around 0.9 M . Previously we have investigated further 
systems producing white dwarfs mass of that size, and found that during their evolution, stars with initial mass around ~ 
3 – 9 M  will have an episode of decreasing core mass, when hydrogen exhausted layer is used to estimate the core 
mass. In this paper we discuss the results of using other criteria, related to the envelope binding energy, for core mass 
estimation and a possible link to the initial-final mass relation of WDs. 
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1 INTRODUCTION 

Cataclysmic variables (CVs) are binary systems 
in which a white dwarf (the primary star) is 
accreting mass from a low mass, late type 
companion through the Lagrangian 1L  point. 
Orbital periods of these systems range from 80~   
minutes to 10~  hours, implying that their 
dimension is comparable to the solar dimension. 
For a comprehensive review on cataclysmic 
variables, see e.g. Warner (1995). 

Paczynski (1976) proposed, in what is now 
usually called ‘standard scenario of CV formation,’ 
that this system evolves from a main-sequence 
binary progenitor, consisting of a more massive 
primary and a low mass secondary. When the 
primary expands into red giant branch (first giant 
branch, FGB), or later, into asymptotic giant 
branch (AGB), it will fill its Roche lobe and trigger 
an unstable mass transfer to the secondary. Both 
stars will move closer as their separation reduced, 
leading up to a common-envelope (CE) phase. The 
secondary star loses its angular momentum due to 
friction inside the giant’s envelope. As a 
consequence, it spirals in and disrupts the outer 
envelope of the primary in a short time. The 
physics of the CE phase is not well understood, 
despite some 3D fluid dynamic models. 

We refer the system after CE phase as a post 
common-envelope binary (PCEB), in which a 
white dwarf star is accompanied by a low mass 
secondary in close orbit. The low mass secondary 
is usually asumed to stay as a main sequence star, 
not significantly evolved, during the evolution 
from binary progenitor to the CE phase. 

In the standard scenario the PCEB system will 
continue its evolution into a more compact binary 
system, owing to gravitational radiation and 
magnetic braking for its angular momentum 
removal. When the secondary fills its Roche lobe it 
starts the second mass transfer, now to the white 
dwarf. This final stage is what is called a CV. Our 
main interest in the present work is the 
evolutionary process from main-sequence binary 
progenitors to the post common-envelope stage. 

Various population syntheses on CV formation 
or evolution had been performed by several 
authors, e.g., Politano (1996), Han (1998), Kolb 
(1993), and Howell et al. (2001). To obtain good 
statistical significance they all adopted some 
`approximate evolution'. Politano (1996) and 
Howell et al. (2001), for example, used analytic 
approach to calculate the stellar evolution. Kolb 
(1993) and Davis et al. (2008), for other example, 
used stellar evolution tracks which were 
interpolated from predefined stellar evolution grid. 
Our work use a different method by following the 
evolutionary track in detail for each system. This 
method allows us to trace every changes during the 
evolution. One of our result is the white dwarf 
mass distribution of the post common-envelope 
systems where we find a ‘bump’ on the high-mass 
region. This result is in agreement with the recent 
observational data from Sloan Digital Sky Survey 
obtained by Rebassa-Mansergas et al. (2007, 2010) 
for white-dwarf-main-sequence (WDMS) system. 
The distribution of white dwarf mass in SDSS data 
also shows a small peak ~0.8 – 1.0 M  (Figure 1). 

Our main motivation  is to study the high-mass 
region of the white dwarf distribution using 
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binding energy prescription to define the core 
mass, which will be explained in section 2. Similar  
prescription is used in Han et al. (1994) to study 
the envelope ejection in FGB and AGB.      

In line with our research, it is known that 
massive white dwarf (WD) are frequently found in 
CVs rather among single star (e.g. Warner 1973, 
Robinson 1976, Livio and Soker 1984). As 
prescribed in the standard scenario, CVs are the 
result of second mass transfer in PCEBs. 
Therefore, our study will try to confirm the 
observational result of why CV systems tend to 
have massive white dwarf. 

2 METHOD 

We use the “EV” stellar evolution code for 
binary developed by P.P. Eggleton (Eggleton 
1971) to calculate stellar structure and 
composition. This code has been updated over the 
last three decades (Han et al. 1994, Pols et al. 
1998, Nelson and Eggleton 2001). The code solves 
the structure and composition simultaneously, 
using adaptive, non-Lagrangian meshpoint 
distribution. Convective and semi-convective 
mixing are included as diffusion processes in the 
calculation. 

We choose seven stellar model  of single stars 
with initial mass between 3 to 9 M . The evolution 
begins from the zero age main sequence phase 
(ZAMS), then following the hydrogen and helium 
burning process until the star reach the end of its 
evolution. The evolution will stop at the tip of  
asymptotic giant branch (AGB) phase because the 
code is unable to follow a drastic change into 
planetary nebula or supernova. For all stellar 
models, we assumed a solar composition of  
hydrogen fraction X = 0.70, helium fraction Y = 
0.28 and metallicity Z = 0.02.  

In our previous work, we use the hydrogen-
exhausted criteria to define the core of the star. 
This criteria will calculate the core on the 

hydrogen-exhausted layer with 10% hydrogen 
fraction. In this paper, we use different prescription 
using the gravitational binding energy definition 
(Eb):  

1i

i

M

b i M
i

GmE (r ) = dm
r

 (1) 

where m is the mass contained within certain layer  
ri. Mi is the mass from the center up to radius i, 
Mi+1 is the mass inside radius i+1 and G is the 
universal gravitational constant. We calculate the 
amount of binding energy per unit mass at certain 
radius and define the core as the layer with the 
highest value of binding energy. 

3  RESULT 

In the previous work, our population synthesis 
shows a double peak profile which has a massive 
Mcore tail. Figure 2 shows the plot of CE age as a 
function of Mcore. In the figure we show that the 
high-mass tail appear because of the  accumulation 
of the systems which has Mcore > 0.8 M .  

A more thorough study of the evolution of our 
model stars shows that that the size of Mcore is 
decreasing when the star is climbing up the 
asymptotic giant branch (AGB) phase. The second 
dredge-up brings the material inside to outer layer. 
As a result, the core loses some of its mass. We 
observed this phenomenon in our PCEB data 
because of the occurrence of CE during AGB 
phase. Figure 3 presents the core mass evolution  
for the hydrogen-exhausted core. The decrease of 
the core mass is more significant in the evolution 
of a star with intermediate mass (4 – 7 M ). 

Using the binding energy prescription, we find 
that the decrease in core mass will be deeper than 
the hydrogen-exhausted core. For each stellar mass 

 
 
Figure 1. The white dwarf mass distribution of 
WDMS systems from Sloan Digital Sky Survey. The 
distribution has the peak ~ 0.5 M with long tail on the 
massive white dwarf region (Rebassa-Mansergas et al. 
2010). 

 
Figure 2. The CE age – Mcore distribution from the 
population synthesis result. The plot clearly present  the 
tail on the high core mass  region. 
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in our model, we compare the core evolution  of 
the two criterion in Figure 4.  

Both definition have similar profile until the 
star experience the core burning phase and second 
dredge-up which   change the size of the core. 
Hydrogen-exhausted core, represented with solid 
line, shows a deep decrease only for 5.2 and 6.2 
M  model while the binding energy definition 
(dashed line) shows deeper decrease with 
increasing stellar mass.  

Figure 4 also shows that the reduced core mass 
will has the size ~ 0.8 – 1.0 M  after experiencing 
the core depletion. This result agrees with the high-
mass 'bulge' on white dwarf mass distribution. 

As a comparison, we present previous work by 
Han et al. (1994), implementing the same code 
from P. P. Eggleton. Han et al. (1994) use similar 
prescription where they adopt the binding energy 
definition to calculate the core mass. The 
difference is the internal energy (U) added in the 
calculation of binding energy of the envelope 
(ΔW): 

 Δ W = ∫
Mc

M s

(− Gm
r

+ U )dm  (2) 

where Mc and Ms are core mass and surface 
mass, subsequently. They then define that the core 
mass is the mass at the point on the AGB where 
the binding energy changes from negative to 
positive. The initial to final mass relation obtained 
from their work is presented in Figure 5. The result 
from Han et al. (1994) gives an increasing trend for 
the relation of the initial to the final mass, which is 
in agreement with other works. 

4 DISCUSSION 

In this work, we find that the growth of the core 
is not linear with the evolution of the star, as 
commonly assumed in many works. Our work 
shows that the star will experience a core mass 
reduction during its evolution on the first giant 
branch and asymptotic giant branch. Using two 
different prescription to calculate the core mass, 
our result shows that the binding energy core will  
decrease deeper than the hydrogen-exhausted core. 
The reduced core mass also appears on all of our 
stellar model with binding energy definition. For 
increasing stellar mass, the amount of reduction 
will be larger for each core. The hydrogen-
exhausted prescription shows significant core mass 

 
Figure 3. The Mcore – age shows the evolution of  the 
core for the hydrogen-exhausted criteria. The 'drop' on 
the graphic represent the episode of the decreasing 
core mass. The model of 4.3, 5.2 and 6.2 M  have a 
deeper curve where the core mass is reduced 
significantly. 

 
Figure 4. The Mcore – age shows the evolution of  the 
core for both hydrogen-exhausted (solid line) and 
binding energy criteria (dashed line). The 'drop' on the 
graphic represent the episode of the decreasing core 
mass. The model of 4.3, 5.2 and 6.2 M  have a deeper 
curve where the core mass is reduced significantly. 

 
Figure 5. The initial-final mass relation for Population 
I (diamond) and Population II (filled square). The 
dashed line represent the observational initial-final 
mass relation by Weidemann and Koester (1983) (Han 
et al., 1994). 
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reduction only in two models, which are 5.2 and 
6.5 M . 

Apart from the theoretical work, recent 
observational data from SDSS shows that the white 
dwarf mass distribution of WDMS also has a small 
'bump' on the high-mass region (Rebassa-
Mansergas et al., 2007, 2010), which is in good 
agreement with our result. We assume that the 
small peak appear in the WD distribution from 
SDSS might be the reflection of core mass 
evolution of 4 – 6 M  where dredge up takes 
place.  

Becker and Iben (1979) study the asymptotic 
giant branch evolution of intermediate-mass stars 
prior to the onset of of thermal pulses and give a 
matching result with our work. They find that the 
inward advance of the base of the convective 
envelope will results in a reduction in the size of 
the hydrogen-exhausted core for specific range of 
stellar masses.  

Further more, they explain that if the initial size 
of the hydrogen-exhausted core is less than 0.85 
M , the helium-burning shell does not transfer 
entropy rapidly enough to have the base of 
convective envelope touches the hydrogen-
exhausted core. Therefore such core will not 
experience the reduction.  

 For the binding energy definition, despite using 
similar prescription, Han et al. (1994) does not 
give the same finding as our work. Their work 
shows no reduction in the core mass during FGB 
and AGB phase.  

Our result suggest that both hydrogen-
exhausted core and the binding energy core will 
experience an episode of mass reduction during the 
star evolution on the AGB. We propose to study 
more thoroughly the binding energy description to 
define the core mass as it will provide a good 

explanation for the CVs systems with massive 
white dwarf.  
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ABSTRAK 
Penelitian  tentang Red Giants diawali oleh Retter (2003) yang meneliti tentang zona konveksi Red Giants dengan 
menggunakan satelit WIRE. Kemudian penelitian ini dilanjutkan Barban (2007) dengan mengggunakan satelit MOST.  
Dari data satelit tersebut dikembangkan  metode CoRoT dan Kepler dimana akan ketahui properti osilasi dari Red 
Giants dan kemiripannya dengan osilasi matahari. Untuk mendiskripsikan osilasi bintang perlu adanya anggapan ruang 
keadaan adiabatik. Dalam makalah ini saya akan me-review secara teoritis dan komputasi perjalanan evolusi Red Giants 
dengan  ilustrasi karakteristik frekuensi dan ketergantungannya pada keadaan evolusi model 1 M . Serta menjelaskan 
secara sederhana solar-like oscillation dan non radial pulsation  yang terjadi pada permukaan Red Giants.  
 
Kata Kunci: Red Giants– Evolusi – Pulsation 
 

1 PENDAHULUAN 

Red Giants adalah salah satu kategori Giants 
Star yang mempunyai luminositas rendah atau 
massa 0,5 – 1 M  pada fase terakhir evolusi 
bintang. Penampakan Red Giants dalam diagram 
H-R antara orange kekuning-kuningan sampai 
merah termasuk dalam tipe spektral K dan M, 
tetapi masih termasuk klaster bintang S dan 
sebagian besar merupakan bintang Carbon.  Bisa 
dikatakan red giants adalah bintang-bintang yang 
hampir mati pada saat bintang-bintang itu setengah 
baya, massanya sebesar massa matahari. Matahari 
adalah calon Red-Giants.  

Bertambah tahun semakin banyak ilmuwan 
yang melakukan penelitian solar-like oscilation 
pada Red Giants diantaranya analisa data CoRoT 
dan Kepler permukaan Red-Giants (Christensen-
Dalsgaard, 2004; Aerst, 2010), model 
komputasinya dikembangkan dengan Aarhus 
STellar Evolution Code ASTEC (Christensen-
Dalsgaard, 2008), sedangkan non radial pulsation-
nya masih diteliti secara intensif oleh Noels (2011) 
dan Hekker (2007).  

Untuk mengetahui ada tidaknya non radial 
pulsation dalam permukaan Red-Giants ada 
baiknya kita mengetahui terlebih dahulu properti 
osilasi yang dimiliki oleh Red Giants. Properti 
osilasi bintang ditentukan dalam ruang keadaan 
adiabatik dan tidak menghiraukan redaman 
maupun loncatan modes. Apabila ρ densitas 
sebagai fungsi jarak (r) dari pusat bintang, Г 
properti osilasi, dan tekanan p dapat 
diformulasikan sebagai berikut. 

ln
lnΓ1

p , (1) 

dimana tekanan p sangat terpengaruh oleh 
perubahan  keadaan adiabatik. 

1.1 Solar-Like Oscillation Pada Permukaan 
Red Giants 

Solar-like oscillation terjadi pada zona 
konveksi Red Giants. Frekuensi pada zona 
konveksi mempunyai daya maximum skala solar-
like oscillations dengan jarak-2. Tenaga maksimum 
terjadi pada saat frekuensinya rendah yaitu pada 
periode terlama (order jam) bila dibandingkan 
dengan matahari (order menit). Karakteristik 
frekuensi ini dipengaruhi oleh frekuensi Lamb (Sl), 
frekuensi Bouyancy (N), dan frekuensi ambang 
akustik ( c). 

Variasi nilai azimuth (l) dengan l = 1, 2, 3 
dengan perbandingan komponen-komponen yang 

 
Gambar 1. Perjalanan evolusi red giants model 1 M . 
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mempengaruhi frekuensi karakteristik dapat 
digambarkan dalam grafik seperti di bawah ini. 

Jika efek nonadiabatik dilibatkan dalam 
perhitungan, frekuensi osilasi mempunyai nilai real 
yang lebih panjang. Apabila ketergantungan waktu 
diformulasikan dalam exp(-i t) dan ditulis dalam 
bentuk real dan imaginernya menjadi  = r + i i, 
dimana r frekuensi mode, dan i kenaikan dan 
penurunan damping, jika i > 0 dikatakan damping 
mode. Maka akan didapatkan grafik seperti 
Gambar 3. 

Dalam artikel yang lain, analisa data dari 
CoRoT menunjukkan adanya bentuk osilasi 
universal dari Red Giants (Augverne et al. 2009). 
Nilai dari fungsi keadaan dalam permukaan Red 
Giants dirumuskan sebagai berikut (Tousul,1980) 

l
l

ln n 02, Δ , (2) 

dengan fungsi keadaan n,l, dan  derajat angular 
l, dalam kenyataannya selalu terjadi noise dalam 
osilasinya, sehingga nilai noise tidak dapat 

diabaikan, metode menghilangkan nilai noise 
dalam persamaan (2) dalam ruang tidak berdimensi 
diformulasikan menjadi sebagai berikut 

)Δ()Δ(
Δ 02

,
l

lln dn  (3) 

Untuk mengatasi noise pola osilasi karena derajat 
kebebasan gradien, persamaan (3) dijabarkan lagi 
menjadi  

2
max

02
,

Δ2
)Δ()Δ()Δ( ndn l

l
lln  (4) 

1.2 Radial & Non Radial Pulsations pada Red 
Giants 

Red Giants tidak semuanya memiliki non radial 
pulsation, salah satu Red Giants yang memiliki 
non radial pulsation adalah  Hydrae. De Ridder et 
al. (2009) yang pertama kali secara jelas 
mendemonstrasikan keberadaan nonradial dengan 
pengamatan CoRoT. 

Perbedaan properti pada mode nonradial Red 
Giants skala Merah dan Kuning adalah akibat 
perbedaan kedalaman zona konveksi pada masing-
masing jenis Red Giants. Penampakan radial dan 
non radial pada Red Giants diilustrasikan dalam 
Gambar 5 berikut ini. Permodelan ξ Hya yang 
melibatkan luminositas dan temperatur efektif 
ditunjukkan pada Gambar 6 dimana bintang-
bintang akan naik melewati fase Red Giants 
selama itu terjadi pembakaran Hydrogen pada kulit 
terluar dan kebanyakan berupa inti Helium 
isothermal. Sehingga massa inti meningkat, hal ini 
mengakibatkan luminositas dan temperatur inti 
juga meningkat.  

 
Gambar 2. Variasi nilai azimuth (l) model 1, 2, 3 
pada frekuensi Lamb (Sl), frekuensi Bouyancy (N), 
dan frekuensi ambang akustik ( c). 

Gambar 3. Fungsi keadaan yang terskala pada deret 
evolusi Red Giants model 3 (l = 3) 1 M . 

 
Gambar 4. Spektrum daya G7 Giants  Hydrae 
pengukuran dilakukan selama 1 bulan kecepatan 
Dopler. Frandsen et al. (2002). 
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Temperatur tertinggi  menjadi 108 K sehingga 
terjadi  Fusi He menjadi unsur yang lebih berat 
seperti C, O2 & Ne. Fase ini dinamakan fase 
pembakaran helium. 

2 TABEL DAN GRAFIK 

Untuk membuktikan adanya solar-like 
oscillations pada permukaan Red Giants digunakan 
beberapa parameter dibawah ini yang diperoleh 
dari data Kepler dan CoRoT. Parameter ini terdiri 
dari nilai rata-rata separasi ruang keadaan 
frekuensi beserta dengan gradiennya.  

Persamaan (3) dan (4) di atas dimasukkan 
elemen parameter pada Tabel 1, maka akan 
didapatkan grafik pada Gambar 7. 

 Puncak-puncak  dalam Hz dalam grafik 
tersebut diturunkan secara otomatis dari fungsi 
keadaan frekuensi dari keadaan tinggi ke bawah 
dengan perbandingan lebih besar dari 3. Masing-
masing warna menunjukkan derajat mode yang 
berbeda (mode radial  warna merah, mode dipole 
dalam biru tua,  l = 2 mode nya hijau, l = 3 
modenya biru muda. Sedangkan garis abu-abu tua 

yang dilapiskan pada masing-masing puncak 
menunjukkan radialnya masing-masing terkait 
dengan fitting n (dengan n radial order), fitting d01, 
d02 and d03 dilapiskan pada puncak –puncak secara 
berurutan. (titik-titik kecil, titik-titik, dan garis 
putus-putus menunjukkan l = 1, 2 dan 3 (Mosser et 
al. 2010). 

Gambar 8 menjelaskan tentang skala luas fase 
evolusi dimana ada bagian yang menyinggung 
bagian terluar gumpalan  merah, sehingga 
menyebabkan ketergantungan komplek dari ε 
(parameter Tasoul) dengan lebih banyak parameter 
daripada separasi luas.  Ketidaksetujuan ini 
menguatkan properti homogen Red Giants. 
Sehingga secara jelasnya pola yang diamati,  rata-
rata ketebalan garis pada mode lebih kecil daripada 
separasi  pasangan ganjil dan hal ini membuat 
mode waktu hidup pendek jenis Red Giants tidak 
mirip (Stello et al. 2004). 

 
Gambar 5. Radial dan Non Radial pulsations Red 
Giants. 

 
Gambar 6. Evolusi perjalanan Red Giants ξ 
Hydrae dengan massa 2,5 M  dengan kelimpahan 
elemen berat Z = 0,019. 

Tabel 1. Parameter puncak  dalam Hz. 

 

Gambar 7. Puncak-puncak  dalam Hz. 

Gambar 8. Variasi massa bintang dan jarak sebagai 
fungsi separasi frekuensi . 
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3 KESIMPULAN 

Kami telah menunjukkan dengan pengamatan 
CoRoT tentang osilasi red giant yang menyerupai 
osilasi mirip matahari (solar-like oscillations) 
dengan spektrum yang sangat teratur dan bisa 
diskripsikan dari pola osilasi  yang universal. 
Setiap bintang dengan massa antara 0,5 -10 kali 

massa matahari akan memasuki fase Red Giants. 
Hanya fase Red Giants merah saja yang 
mengalami fase Carbon dan banyak unsur berat 
terbentuk pada fase ini, yang merupakan fase dasar 
kehidupan sehingga fase Red Giants ini merupakan 
fase yang penting. Red Giants merupakan target 
yang ideal dalam studi osilasi bintang. Karena 
dalam Red Giants ini terdapat atmosfer yang 
bergejolak dimana solar-like oscillations 
dipancarkan. Frekuensi maximum daya solar-like 
oscillations mempunyai skala radius-2. Deteksi 
solar-like oscillations pada red giants sebagian 
besar memberikan pengukuran separasi frekuensi  

 dan frekuensi maximum νmax mempunyai daya 
maksimum..  
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ABSTRAK 
Dalam pekerjaan ini, kelimpahan dua Planetary Nebulae (PN), NGC 2440 dan IC 2501 dihitung dengan menggunakan 
dua metode. Data yang digunakan adalah data pengamatan spektroskopi optik yang dilakukan oleh Sharpee et al. (2007) 
dengan menggunakan MIKE Echelle Spectograph pada rentang panjang gelombang 3500 Å – 7500 Å. Metode 
penentuan kelimpahan secara empiris dilakukan dengan metode Ionization Correction Factor (ICF) yang dihitung dari 
intensitas garis emisi PN yang dapat diidentifikasi. Metode yang kedua adalah menggunakan model numerik 
fotoionisasi PN. Code yang digunakan untuk perhitungan model fotoionisasi adalah Cloudy C08 (Ferland et al., 1998). 
Perhitungan dengan menggunakan model fotoionisasi diharapkan dapat memberikan hasil kelimpahan yang lebih 
akurat. Model fotoionisasi NGC 2440 dan IC 2501 dapat di-fit dengan data observasi dengan baik dan kelimpahan yang 
diperoleh dari model menunjukkan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan metode ICF. 
 
Kata Kunci: planetary nebulae – kelimpahan kimia 
 

1 PENDAHULUAN 

Planetary nebulae (PN) NGC 2440 dan IC 2501 
merupakan PN tipe II menurut klasifikasi tipe 
Peimbert. PN tipe II Peimbert adalah PN yang 
diduga berasal dari bintang progenitor dengan 
massa 1.2-2.4 M  (Peimbert, 1990) dan memiliki 
kelimpahan He dan N yang mirip dengan 
kelimpahan Matahari. 

Studi kelimpahan kimia PN merupakan salah 
satu kontributor yang penting dalam studi evolusi 
kelimpahan kimia di galaksi. Untuk itu berbagai 
metode penentuan kelimpahan kimia terus 
berkembang sesuai dengan perolehan hasil 
observasi PN yang semakin baik. Data pengamatan 
NGC 2440 dan IC 2501 dari spektroskopi optik 
oleh Sharpee et al. (2007) digunakan untuk 
menentukan kelimpahan delapan elemen dasar PN, 
yaitu Helium (He), Karbon (C), Nitrogen (N), 
Oksigen (O), Ne (Neon), S (Sulfur), Chlorine (Cl), 
dan Argon (Ar). Terdapat dua metode penentuan 
kelimpahan yang digunakan dalam pekerjaan ini. 
Yang pertama adalah metode empiris yang dikenal 
dengan metode Ionization Correction Factor 
(ICF). Metode ini pada prinsipnya menggunakan 
suatu konstanta koreksi yang diperoleh dari elemen 
yang memiliki potensial ionisasi yang hampir sama 
dan dikembangkan pertama kali oleh Torres-
Peimbert dan Peimbert (1977). Penentuan 
kelimpahan dengan metode ICF memiliki banyak 
keterbatasan. Selain tidak akuratnya nilai 
kelimpahan, metode ini juga tidak mampu 
memperkirakan nilai kelimpahan unsur-unsur yang 
lebih berat. Metode kedua adalah menggunakan 
model fotoionisasi PN untuk menentukan 

kelimpahannya. Code yang digunakan dalam 
pembuatan model PN adalah CLOUDY C.08 
(Ferland et al., 1998). Data dasar untuk NGC 2440 
dan IC 2501 diberikan dalam Tabel 1. 

2 PROPERTI NEBULA 

Besaran fisis yang diperlukan untuk 
perhitungan kelimpahan PN secara empiris adalah 
temperatur elektron (Te) dan kerapatan elektron 
(Ne). Te dan Ne dihitung melalui perbandingan 
intensitas garis terlarang dari ion tertentu.  Kedua 
nilai besaran tersebut dihitung dengan 
memecahkan secara numerik persamaan 
kesetimbangan untuk n-level atom dengan 
menggunakan code dari STSDAS/IRAF 
menggunakan sub rutin temden. Ion yang 
digunakan sebagai penentuan  Te dan Ne adalah ion 
yang berasal dari garis terlarang, yaitu [O I], [O II], 
[O III], [N II], [S II], dan [Ne III] untuk Te. 
Sedangkan ion untuk penentuan Ne adalah ion [S 
II], [O II], [Cl III], dan [Ar IV]. Tabel 2 dan Tabel 
3 menampilkan hasil Te dan Ne untuk kedua PN. 

Tabel 1. Data dasar untuk NGC 2440 dan IC 2501. 

NGC 2440 IC 2501 
α =   7h 41m 22s  (2000) 
δ = -18o 12  29  (2000) 

α =  9h 38m 47s  (2000)  
δ = -60o 05  29  (2000) 

Diameter ≈ 18.4  Diameter ≈ 2  
F (Hβ) ≈ 3.16 x 10-11 erg 
cm s-1 

F(Hβ) ≈ 2.14 x 10-11 erg 
cm s-1 

Bintang pusat: 
   mV ≈ 17.63 

Bintang pusat: 
   mV ≈ 14.5 

   T* ≈  222000 K (model)    T*  ≈ 60000 K (model) 
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Nilai dua besaran yang digunakan untuk penentuan 
kelimpahan adalah nilai rata-rata dari masing-
masing besaran.  

3 KELIMPAHAN PN 

Dalam pekerjaan ini, kelimpahan PN dihitung 
dengan dua metode. Selanjutnya hasil dari kedua 
metode tersebut dibandingkan untuk menguji 
keakuratannya. 

3.1  Metode Empiris 
Penentuan kelimpahan total secara empiris 

dihitung dari penjumlahan nilai kelimpahan ion 
yang berasal dari garis terlarang atau garis 
rekombinasi yang dapat diidentifikasi. Dalam 
pekerjaan ini, elemen He dan C dihitung dari garis 
rekombinasi, sedangkan elemen yang lain 
menggunakan garis terlarang. Secara umum 
penentuan kelimpahan total masing-masing elemen 
dapat dituliskan dengan formula berikut, 
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Untuk mengakomodasi tidak teridentifikasinya 
ion di tingkat ionisasi tertentu maka diperlukan 
suatu konstanta koreksi untuk memperkirakan nilai 
kelimpahannya dengan kelimpahan ion yang bisa 
diamati dan memiliki potensial ionisasi yang 
hampir sama. Metode ini dikenal dengan metode 
ICF dan telah dibuktikan secara empiris oleh 
Torres-Peimbert dan Peimbert (1977) dan Barker 
(1978). 

Nilai kelimpahan untuk ion dari garis terlarang 
(N, O, Ne, S, Ar, Cl) dihitung dengan 
menggunakan bantuan dari paket STSDAS/IRAF 
dengan menggunakan sub rutin ionic. Sedangkan 
ion He dan C dihitung dengan menggunakan 
rumusan penentuan kelimpahan dari garis 
rekombinasi yang ditunjukkan pada persamaan 2, 
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di mana α adalah koefisien rekombinasi yang 
nilainya diambil dari Osterbrock (1989) untuk 
asumsi kasus B. Hubungan yang serupa seperti 
persamaan 2 juga digunakan untuk mendapatkan 
kelimpahan C. Tabel 4 menunjukkan hasil 
kelimpahan total masing-masing elemen beserta 
nilai konstanta ICF yang digunakan dalam 
pekerjaan ini. Di mana kelimpahan total 
dinyatakan relatif terhadap kelimpahan Hidrogen. 

3.2 Model Fotoionisasi 
Model fotoionisasi NGC 2440 dan IC 2501 

dibangun untuk memperoleh gambaran fisis PN 
dengan detil sehingga diharapkan kelimpahan yang 
dihasilkan akan lebih akurat. Code yang digunakan 
untuk pembuatan model adalah CLOUDY C08. 
Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk 
mensintesis garis-garis spektral pada objek nebula 
gas dengan memecahkan persamaan transfer 
radiasi, kesetimbangan ionisasi, dan 
kesetimbangan energi secara simultan dan melalui 
proses iterasi. 

PN adalah sebuah nebula gas yang memiliki 
dua komponen utama, yaitu bintang pusat dan 
nebula gas. Untuk merekonstruksinya diperlukan  
informasi dari dua komponen tersebut. Beberapa 
asumsi digunakan dalam pembuatan model 
fotoionisasi karena keterbatasan code yang 
digunakan. 

Tabel 2. Temperatur elektron. 

NGC 2440 IC 2501 
Ion Te (K) Ion Te (K) 
[O I] 7959.4 [O I] 6906.5 
[O II] 12337.3 [O II] 10464.1 
[O III] 14819.4 [O III] 9541.3 
[N II] 13243 [N II] 10989.1 
[S II] 8232.5 [S II] 9694.1 
[Ne III] 15441.2 [Ne III] 10828.7 

Tabel 3. Kerapatan elektron. 

NGC 2440 IC 2501 
Ion Ne (cm-3) Ion Ne (cm-3) 
[S II] 3152.13 [S II] 13006 
[O II] 1657.81 [O II] 3513.86 
[Cl III] 6483.44 [Cl III] 15276.7 
[Ar IV] 6765.97 [Ar IV] 12909 

 

Tabel 4. Kelimpahan total 8 elemen dengan metode 
ICF. 

Elemen NGC 2440 IC 2501 
ICF N(X)/N(H) ICF N(X)/N(H) 

He - 0.13 - 0.11 
C 1.2 6.29 x 10-4 1.3 1.34 x 10-3 
N 6.1 1.85 x 10-3 4.6 2 x 10-4 
O 1.6 1.39  x 10-3 1 1.12 x 10-3 
Ne 1.2 5.52 x 10-4 1.3 1.73 x 10-4 
S 5.4 2.19 x 10-5 4.6 1.87 x 10-5 

Ar 1 1.11 x 10-5 2 6.04 x 10-6 
Cl 1 2.52 x 10-7 1 1.38 x 10-7 
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Informasi yang diperlukan dari bintang pusat 
PN adalah distribusi energi spektral bintang (SED/ 
Spectral Energy Distribution). SED bintang pusat 
PN dapat dihitung dengan menggunakan model 
atmosfer. Dalam pekerjaan ini digunakan model 
atmosfer Rauch (1997 & 2003) yang merupakan 
model NLTE (non-Local Thermodynamic 
Equilibrium) untuk bintang dengan temperatur 
tinggi sehingga sesuai dengan bintang pusat yang 
dimodelkan. Temperatur bintang pusat yang 
digunakan sebagai masukan awal model adalah 
temperatur yang dihitung menggunakan metode 
Zanstra dengan menggunakan garis He (TZ (He)). 
Geometri PN diasumsikan sebagai simetri bola dan 
radius paling luar nebula diperoleh dari diameter 
sudut yang diperoleh dari pengamatan Zhang 
(1995). Jarak kedua PN juga diadopsi dari 
kompilasi oleh Zhang (1995). Komposisi dan 
ukuran bulir debu dalam PN diasumsikan sesuai 
dengan ukuran dan distribusi bulir debu di materi 
antar bintang, dengan perbandingan Mdebu/Mgas ~ 
0.005. Kelimpahan awal yang digunakan untuk 
model adalah kelimpahan dari hasil perhitungan 
menggunakan metode ICF. Fraksi total volume 
yang dihuni oleh gas yang terionisasi atau dikenal 
dengan filling factor diasumsikan konstan untuk 
model PN yang ditinjau kali ini. Kerapatan 
Hidrogen (nH) juga diasumsikan homogen pada 
kedua PN. Detil parameter untuk NGC 2440 dan 
IC 2501 diberikan pada Tabel 5 dan Tabel 6. 

Dalam pekerjaan ini kami menggunakan 
metode optimasi garis  untuk melakukan fitting 
antara model dengan hasil observasi. Beberapa 
garis emisi dari hasil observasi yang dipilih 
sebagai constraint model adalah garis He II λ4686, 
[O III]  λ5007, [N II] λ6584, He I λ5876, [Ne III] 
λ3869, [S II] λ6731, dan [Ar III] λ7136. Tujuh 
fluks intensitas garis dari observasi dipilih karena 

garis tersebut relatif kuat dengan error intensitas 
garis dari observasi ~ 0.06.  Fitting model dengan 
observasi dilakukan dengan menggunakan metode 
optimasi subspace-searching simplex (subplex). 
Setelah mencapai 70 kali iterasi, model terbaik 
diperoleh untuk masing-masing PN. Model terbaik 
diberikan pada Tabel 7 di mana fluks intensitas 
garis hasil model dapat dibandingkan terhadap 
fluks intensitas garis hasil observasi. Semua 
intensitas garis dinyatakan relatif terhadap Hβ = 
100. 

Dari model PN yang terbaik, delapan 
kelimpahan PN diharapkan dapat lebih akurat 
nilainya. Agar mengetahui perbandingan nilai 

Tabel 5. Detil model NGC 2440. 

Parameter Nilai 
Bintang Pusat  
Model Atm Rauch (1997) 
Teff 205 000 K (TZ (He)) 
Log g 8 
Luminositas 2020 L  
Radius (r*) 9.39 (log cm) 
Nebula  
Kerapatan H (nH) 6.8 x 103 cm-3 
Ukuran PN 18.4  (diameter) 
Jarak PN 1.57 kpc 
Mdebu/Mgas 0.005 
Filling factor 1 

 

Tabel 6. Detil model IC 2501. 

Parameter Nilai 
Bintang Pusat  
Model Atm Rauch (2003) 
Teff 60 000 K (TZ (He)) 
Log g 6 
Luminositas 742 Lʘ 
Radius (r*) 10.24 (log cm) 
Nebula  
Kerapatan H (nH) 5.2 x 104 cm-3 
Ukuran PN 2  (diameter) 
Jarak PN 3.21 kpc 
Mdebu/Mgas 16 (log cm) 
Filling factor 16.68 (log cm) 

 

Tabel 7 Fluks garis emisi hasil model. 

Ion λ (Å) NGC 2440 IC 2501 
Obs. Mod. Obs. Mod. 

[OII] 3727 100 35.7 38 17.6 
[NeIII] 3869 140 127 68 55.5 
Hδ 4101 26 25.9 24 25.8 
Hγ 4340 46 46.9 45 46.7 
[OIII] 4363 29 12.2 4.9 4.7 
HeI 4471 4 3.3 5.6 7.2 
HeII 4686 60 82.4 - - 
[ArIV] 4740 8.1 13.7 0.3 1.1 
[OIII] 5007 1500 1496.9 880 1062.6 
[NI] 5200 5.2 1.1 0.14 0.03 
[ClIII] 5518 0.63 0.34 0.32 0.09 
[ClIII] 5538 0.84 0.53 0.57 0.29 
[NII] 5755 18 5.1 1.4 1.9 
HeI 5876 12 9.7 17 21.7 
[OI] 6300 22 4.7 4.6 5.9 
[SIII] 6312 2.1 2.1 1.3 2.5 
Hα 6563 300 285.9 300 285.7 
[NII] 6584 550 493.6 60 51.9 
HeI 6678 3.2 2.6 4.4 5.6 
[SII] 6717 7.1 6.4 1.9 1.5 
[SII] 6731 11 12 3.8 3.4 
[ArIII] 7136 28 29.8 17 14 
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kelimpahan dari dua metode yang berbeda, pada 
Tabel 8 ditunjukkan hasil kelimpahan 8 elemen PN 
dari dua cara tersebut. Kelimpahan pada Tabel 8 
dinyatakan dengan ε ≡ 12 + log N(X)/N(H). 

4 DISKUSI 

4.1 Perbandingan Spektrum Model dengan 
Observasi 

Model NGC 2440 dan IC 2501 berhasil di-fit 
dengan spektrum hasil observasi dengan kualitas 
yang relatif baik. Apabila dikuantisasi dengan 
rumusan pada persamaan 3, maka nilai rms2-nya 
diberikan pada Tabel 7. 

,)(1
2

2
2

i

ii
i O

MOW
N

rms  (3) 

di mana N adalah jumlah garis yang dimasukkan 
dalam perhitungan, Wi merupakan pembobotan 
garis dengan nilai 1 apabila Oi/Hβ > 0.5, 0.5 jika 
0.1 < Oi/Hβ < 0.5, dan 0.25 bila 0.01 < Oi/Hβ < 
0.1. Oi adalah intensitas garis dari pengamatan dan 
Mi merupakan intensitas garis dari model. Akan 
tetapi dari Tabel 7 dapat dilihat pula beberapa 
intensitas garis model menyimpang jauh dari 
intensitas garis hasil pengamatan diantaranya 
adalah garis [N I] λ5200 dan [O I] λ6300. Hal ini 
kemungkinan terjadi karena kompleksnya proses 
fisis di daerah dekat ionization front, sehingga 
code tidak bisa mewakilinya dengan baik. 
Pembahasan lebih detil diberikan oleh Bohigas 
(2008). 

4.2 Perbandingan Kelimpahan Hasil Model 
dengan Penentuan secara Empiris 

Kelimpahan NGC 2440 dan IC 2501 dengan 
dua metode dapat dibandingkan pada Tabel 8. Dari 
delapan elemen yang dihitung kelimpahannya 
terdapat beberapa elemen yang konstanta ICF-nya 
mampu mengoreksi kelimpahan dari ion yang tidak 
dapat diidentifikasi, yaitu N dan Cl. Sedangkan 
konstanta ICF untuk elemen yang lain masih perlu 
dikoreksi. Untuk menguji keakuratan dua metode 
tersebut, kami memakai kriteria Quireza et al. 
(2007) dalam pembagian kelas Peimbert PN. 
Dengan memakai kriteria tersebut, kelimpahan 
yang diperoleh dari model dapat memenuhi semua 
kriterianya sehingga NGC 2440 dapat dimasukkan 
dalam kelas IIa. Begitu pula dengan IC 2501 
termasuk dalam kelas IIa dalam pembagian kelas 
Peimbert PN. Sedangkan kelimpahan dengan 
metode ICF tidak dapat memisahkan keduanya 
dengan tegas karena sebagian kelimpahan 
memenuhi kriteria kelas I dan sebagian lainnya 
kelas II. 

Penggunaan model fotoionisasi selain dapat 
menentukan kelimpahan dengan akurat juga dapat 
menentukan kelimpahan elemen yang lebih berat 
yang tidak dapat dihitung dengan metode empiris.  

Perbaikan kualitas model dapat dilakukan 
dengan menggunakan asumsi yang lebih tepat 
sesuai dengan objek yang ditinjau. Konstrain yang 
lebih lengkap dari observasi merupakan faktor 
yang penting pula untuk menghasilkan model yang 
lebih baik. 
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Tabel 8. Perbandingan nilai kelimpahan pada NGC 
2440 dan IC 2501. 

Elemen NGC 2440 IC 2501 
ICF Model ICF Model 

He 11.12 11.09 11.06 11.12 
C 8.79 9.21 9.13 9.79 
N 9.27 9.27 8.3 8.3 
O 9.14 9.14 9.05 8.97 
Ne 8.74 8.51 8.24 8.11 
S 7.34 7.29 7.27 7.26 

Ar 7.04 6.93 6.78 6.39 
Cl 5.4 5.4 5.14 5.14 
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ABSTRAK 
Medan magnet Bumi dan lapisan ionosfer yang melindungi Bumi selalu mengalami perubahan akibat pengaruh dari 
aktivitas matahari, salah satunya adalah Lontaran Massa Korona (Coronal Mass Ejection–CME). Badai geomagnet kuat 
yang terjadi di magnetosfer Bumi pada bulan Oktober dan November 2003 diakibatkan oleh kejadian CME di Matahari. 
Sementara itu, respon ionosfer terhadap kejadian CME tidak secara langsung, melainkan melalui proses kopling 
magnetosfer–ionosfer. Koefisien korelasi antara indeks badai geomagnet untuk semua kelas dengan badai ionosfer 
memiliki rentang nilai  0,2 sampai 0,8. Dalam selang waktu kurang dari satu jam, kejadian badai ionosfer dapat 
menyertai kejadian badai geomagnet sangat kuat. Kejadian badai ionosfer juga dapat terjadi hingga selang 10 jam 
setelah terjadinya badai geomagnet menengah maupun badai geomagnet lemah.   
 
Kata Kunci: Badai Magnetik – Badai Ionosfer – CME 
 

1 PENDAHULUAN 

Salah satu ciri aktivitas Matahari ditandai 
dengan kemunculan bintik Matahari. Bintik 
Matahari yang muncul di permukaan Matahari 
dapat memicu timbulnya ledakan Matahari berupa 
flare maupun lontaran massa korona (Coronal 
Mass Ejection–CME). CME yang terdiri atas 
plasma dan medan magnet bergerak menuju ruang 
antarplanet dengan kelajuan berkisar antara 50 
km/detik sampai 2000 km/detik dapat 
menimbulkan tekanan terhadap magnetosfer Bumi 
hingga mengakibatkan badai magnet dan gangguan 
di lapisan ionosfer di ketinggian 60 km sampai 
6000 km. 

Peristiwa CME diketahui dapat merusak 
jaringan listrik, mengganggu komunikasi, dan  
mengakibatkan sejumlah alat penerima GPS 
(Global Positioning System) menjadi beroperasi 
dengan tidak akurat. Misalnya dalam kejadian 
CME pada bulan Oktober dan November tahun 
2003, yang dikenal sebagai badai Halloween, yang 
mengakibatkan kegagalan komunikasi radio dan 
rusaknya jaringan listrik di Swedia (Lang, dalam 
Yatini et al. 2009). 

Hasil pengamatan mengindikasikan adanya 
keterkaitan antara CME dan badai geomagnet 
dengan badai ionosfer. Faktanya, ionosfer dapat 
mengalami pengaruh positif dan negatif sebagai 
respon terhadap badai geomagnet. Pengaruh pada 
ionosfer ini dapat ditelusuri melalui pengamatan 
foF2 (frekuensi kritis lapisan ionosfer F2). Secara 
umum telah dipahami bahwa penyebab badai 
ionosfer negatif di lintang tinggi dan menengah 
adalah karena penurunan perbandingan konsentrasi 

[O]/[N2] di daerah yang mengalami gangguan 
selama badai geomagnet (Namgaladze, dalam 
Kesumaningrum & Mumpuni 2009). Berangkat 
dari hal tersebut di atas, keterkaitan antara 
peristiwa badai geomagnet dengan badai ionosfer, 
sekaligus mengetahui seberapa kuat korelasi yang 
ada, menjadi fokus kajian penelitian ini dalam 
upaya membangun sistem peringatan dini bagi 
sistem komunikasi landas Bumi.  

2 DATA DAN METODE 

Data CME hasil pengamatan SOHO/LASCO 
selama kurun waktu Oktober–November 2003 
diunduh dari http://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list/. 
Informasi terkait CME yang diperlukan dalam 
penelitian ini adalah data kelajuan CME. 
Sementara itu data geomagnet berupa indeks Dst 
(Disturbance Storm Time) yang berkaitan dengan 
badai geomagnet diperoleh dari situs 
http://swdcwww.kugi.kyoto-u.ac.jp. Data frekuensi 
kritis ionosfer f0F2, diperoleh dari SPD 
Tanjungsari–LAPAN Bandung.  

Menggunakan metode statistik, dihitung 
koefisien korelasi antara variabel yang ditinjau, 
yaitu badai geomagnet yang direpresentasikan oleh 
nilai indeks Dst dan badai ionosfer oleh nilai 
frekuensi kritisnya. Adanya gangguan geomagnet 
terlihat dari fluktuasi nilai indeks Dst yang 
menurun tajam hingga mencapai minus ratusan 
nano Tesla.  

Untuk dapat mengetahui adanya pengaruh 
aktivitas geomagnet terhadap ionosfer, diperlukan 
pemisahan dari dominasi pengaruh Matahari 
dengan cara melihat kenaikan (badai positif) atau 
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penurunan (badai negatif) nilai frekuensi kritis 
foF2 relatif terhadap nilai mediannya. Frekuensi 
relatif yang diperoleh ini memberikan gambaran 
gangguan ionosfer yang sudah terbebas dari 
dominasi pengaruh Matahari (Ruhimat et al. 2002). 

3 HASIL DAN ANALISIS 

3.1 Keterkaitan Badai Geomagnet dengan 
Badai Ionosfer 

Badai geomagnet kuat yang dianalisis adalah 
yang memiliki nilai indeks Dst ≤ –100 nT. Dari 
data SOHO/LASCO badai geomagnet kuat pada 
bulan Oktober 2003 terjadi pada tanggal 29–30 
Oktober 2003, dengan nilai minimum yang dicapai 
masing-masing –363 nT dan –401 nT. Dari 
penelusuran diketahui sumber gangguan 
geomagnet ini adalah dua kejadian CME yang 
pada tanggal 28 Oktober 2003 pukul 11:30:05 UT 
dan CME tanggal 29 Oktober 2003 pada pukul 
20:54:05 UT. Waktu kejadian badai geomagnet 
kuat yang berhasil diamati dimulai setelah 30–60 
jam pascakejadian CME. 

Sementara itu badai geomagnet kuat pada bulan 
November 2003 terjadi pada tanggal 20 November 
2003, dengan nilai minimumnya –472 nT. Dari 
data SOHO/LASCO diperoleh bahwa sumber 
gangguan geomagnet ini adalah CME yang terjadi 
pada tanggal 18 November 2003 pada pukul 
09:50:05 UT. Waktu kejadian badai geomagnet 
kuat yang tercatat dimulai setelah 50 jam 
pascakejadian CME di Matahari. 

Pada tanggal 26–29 Oktober 2003, teramati 
nilai indeks Dst menurun hingga –50 nT dan 
terjadi badai ionosfer negatif sebanyak dua kali 
dengan nilai foF2 mencapai –4 MHz. Mulai 
tanggal 29–31 Oktober 2003, terjadi badai 
geomagnet menengah dan kuat. Pada tanggal 29 
Oktober 2003 pukul 09.00 UT terjadi badai 
geomagnet menengah dengan nilai indeks Dst 
minimum yaitu –100 nT. Pada 30 Oktober 2003 
terjadi pula badai geomagnet kuat dengan indeks 
Dst minimum mencapai –380 nT pada pukul 23.00 
UT. Selang 6 jam kemudian, pada tanggal 31 
Oktober 2003 pukul 06.00 UT terjadi badai 
ionosfer negatif yang ditandai dengan penurunan 
nilai foF2 hingga lebih dari –5 MHz.  

Badai ionosfer negatif di atas terkait dengan 
badai geomagnet kuat dan terjadi dalam waktu 
yang hampir bersamaan. Ketika terjadi badai 
geomagnet kuat pada 30 Oktober 2003 pukul 17.00 
UT, dalam waktu bersamaan terjadi badai ionosfer 
negatif besar dengan nilai foF2 mencapai –10 
MHz. Dalam Gambar 1 ditunjukkan bahwa badai 
geomagnet kuat yang terjadi pada tanggal 29–31 
Oktober 2003 masih berlangsung hingga tanggal 1 
November 2003. Badai geomagnet ini 
mengakibatkan terjadinya badai ionosfer pada 1 
November 2003 pukul 00.00 UT.  

3.2 Korelasi Indeks Dst dengan Deviasi f0F2 
Berdasarkan data yang digunakan, pada bulan 

Oktober–November 2003 didominasi oleh kejadian 

 

 

 
 
Gambar 1. Variasi indeks Dst terhadap deviasi foF2 pada rentang waktu 28 Oktober–3 November 2003 (atas). 
Variasi nilai foF2 (garis penuh) terhadap mediannya (garis putus-putus). Nilai foF2 pada grafik bernilai negatif. 
Tanda panah menunjukkan kejadian badai ionosfer negatif (bawah). 
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badai geomagnet lemah. Meskipun demikian, 
dalam rentang waktu tersebut dijumpai empat 
kejadian badai geomagnet ekstrem atau sangat kuat 
yang terjadi pada akhir Oktober dan akhir 
November 2003. Pengaruh gangguan badai 
geomagnet lemah terhadap ionosfer relatif minim, 
hal mana tecermin dari nilai faktor korelasi yang 
kecil antara indeks Dst dengan f0F2. Pada badai 
geomagnet lemah, koefisian korelasi menun-
jukkan nilai yang relatif rendah, yaitu antara 0,2 
sampai 0,4 dengan rentang waktu kejadian mulai 
dari 0 hingga 10 jam. 

Koefisien korelasi antara indeks badai 
geomagnet menengah terhadap deviasi foF2 berada 
dalam rentang nilai  0,2–0,6. Jeda waktu sejak 
dimulainya badai geomagnet menengah sampai 
terjadinya badai ionosfer negatif adalah 1 hingga 
10 jam kemudian. Dalam satu kasus dijumpai 
terjadinya badai ionosfer negatif bersamaan 
dengan kejadian badai geomagnet. 

Badai geomagnet sangat kuat didapati memiliki 
pengaruh yang besar dalam memicu kejadian badai 
ionosfer dalam waktu yang relatif singkat sejak 
awal kejadian badai geomagnet. Koefisien korelasi  
yang diperoleh memiliki nilai 0,5 hingga 0,7. 
Terlihat bahwa badai geomagnet sangat kuat 
memiliki pengaruh langsung terhadap ionosfer 
dibandingkan badai geomagnet lemah dan 
menengah. Rentang waktu sejak dimulainya badai 
geomagnet sangat kuat sampai terjadinya badai 
ionosfer negatif adalah 0 hingga 4 jam kemudian. 
Dalam penelitian ini, jeda waktu kejadian badai 
ionosfer yang lebih besar dari 10 jam dianggap 
bukan lagi dipengaruhi oleh badai geomagnet.   

Dalam penelitian ini ditemui beberapa kasus di 
mana respon dari badai ionosfer negatif terjadi 

secara bersamaan baik untuk badai geomagnet 
menengah maupun lemah, sehingga perlu adanya 
kajian lebih lanjut mengenai keterkaitan dari 
peristiwa badai geomagnet kelas di atas dengan 
badai ionosfer. 

4 KESIMPULAN 

Semakin kuat badai geomagnet, semakin cepat 
respon dari ionosfer untuk terjadinya badai 
ionosfer. Koefisien korelasi dari keterkaitan ini  
semakin besar untuk badai geomagnet kuat atau 
sangat kuat dan berkurang untuk badai geomagnet 
menengah dan lemah.  

Badai ionosfer dapat terjadi secara bersamaan 
ketika terjadi badai geomagnet kuat, dengan selang 
waktu kejadian kurang dari satu jam hingga paling 
lama 4 jam. Kejadian badai ionosfer yang dimulai 
bersamaan hingga 10 jam kemudian setelah 
terjadinya badai geomagnet, diamati dalam kasus 
kejadian badai geomagnet menengah. Kejadian 
badai ionosfer yang terjadi setelah 10 jam 
pascakejadian badai geomagnet hanya dijumpai 
pada badai geomagnet lemah.  
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Study of Line Variation in Be Stars Based on High-Resolution Spectroscopy at 
Bosscha Observatory 

H. L. Malasan1* and M. Irfan2 

1Astronomy Research Division and Bosscha Observatory, FMIPA – ITB, Bandung, Indonesia 
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ABSTRACT  
Be stars have been defined as B-
neutral helium, without the presence of any sharp absorption component, while  Be-shell stars beside exhibiting early 
Balmer emission lines also show shell line in the middle of Balmer series lines until H30, and also in several metal lines. 
Under the collaboration between Gunma Astronomical Observatory in Japan and Institut Teknologi Bandung signed in 
2002, new instruments for professional researches and science education have been set up and one of them, the Bosscha 
Compact Spectrograph has been used to support researches in Be stars. More than 40 Be stars situated in the southern 
hemisphere have been observed using the 45-cm GOTO cassegrain reflector and Zeiss 60-cm double refractor equipped 
with the Bosscha Compact Spectrograph operating at high resolution and an ST-8XME CCD camera. Observations were 
carried out from 2007 to 2009. The collected spectra can be serve as the basis to comprehensively model the southern Be-
stars . We present the current database of Be stars spectra and some analysis of these.  
 
 
 
 

Pengukuran Bintang Ganda Visual Tahun 2011 di Observatorium Bosscha, 
Lembang 

M. Irfan1*, H. Khair2, L. M. K. Wijayanti2, dan D. O. A. Irawan1 

1Observatorium Bosscha, FMIPA – ITB, Bandung, Indonesia 
2Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia 
*E-mail: m.irfan@as.itb.ac.id 
 
ABSTRAK  
Kami akan melaporkan hasil pengukuran separasi sudut dan sudut posisi bintang ganda visual yang diamati selama tahun 
2011.  
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Kepler’s Constant and WDS Orbit 
 
S. Siregar1* and R. N. Pratama 
 
1Bosscha Observatory and Astronomy Research Division, Faculty of Math. and Nat. Sci. – ITB, Bandung, Indonesia 
*E-mail: suryadi@as.itb.ac.id 
 
ABSTRACT 
The aim of this work are to find a Kepler’s constant by using polynomial regression of the angular separation   = (t) 
and the position angle  = (t). The Kepler’s constant obtained is used to derive the elements of orbit. As a case study 
the angular separation and the position angle of the WDS 00063 +5826 and the WDS 04403-5857 were investigated. 
For calculating the element of orbit the Thiele-Innes van den Bos method is used. The rough data of the angular 
separation (t) and the position angle (t) are taken from the US Naval Observatory, Washington. This work also 
presents the masses and absolute bolometric magnitudes of each star. These stars include into the main-sequence stars 
with the spectral class G5V for WDS 04403-5857 and the type of spectrum G3V for WDS 00063 +5826. The life time 
of the primary star and the secondary star of WDS 04403-5857 nearly equal to 2×1010 years. The life time of the 
primary star and the secondary star of WDS 00063+5826 are 2×1010 years and 1.9×1010 years, respectively. 
 
Keywords: Visual Binary Orbit – Method of Thiele-Innes van den Bos – Two Body Problem 
 

1 INTRODUCTION 

Since 1928 the Bosscha Observatory is engaged 
in visual double stars studies, with the main 
purpose to develop new observational techniques 
in order to obtain results with accuracy greater than 
that attained till now. Two different observing 
techniques in the last decade have been developed 
for double star researches: the photographic 
multiple exposures method and the CCD 
measurements. On the other hands theoretical 
studies on the wide double stars are also in 
progress. The importance of visual double stars to 
astronomy needs to be emphasized. A study of 
their orbit  permits the calculation of the sum of the 
masses of the components if we also have the 
parallax of the system. The first stage of orbit 
computation consists of the calculation of the 
apparent orbit of the secondary with respect to the 
primary, usually the brighter of the two 
component. A measurement of visual double stars 
comprises two components: the angular separation 
between the components, , the position angle   
of the secondary with respect to the primary, as 
function of the time observation. According to 
two-body problem the angular momentum of this 
system is constant given by the second Kepler’s 
law: 

2 dC
dt

= constant     (1) 

In this investigation we utilized the data from 
the Washington Double Star Catalog 
(http://ad.usno.navy.mil/wds) that provides all of 
the information of the position angle   and the 
angular separation . 

To determine the orbits of visual double stars 
there are several methods that can be used, for 
examples, the method of Thiele-Innes-van den 
Bos, the method of Kowalsky, and the method of 
Glassnap. In this work visual double star orbits 
will be sought by the method of Thiele-Innes van 
den Bos. In this case the Kepler’s constant C plays 
an important role. Changes in the value of C will 
lead to a fairly significant error in determining the 
orbital elements. Therefore Kepler’s  constant C 
must be determined accurately before deriving 
orbital elements. 

2 METHODOLOGY 

2.1 Calculating the Kepler’s Constant 
Data used in this work for WDS 00063 +5826 

starts with the data taken  in 1823 and the last data 
is from 2010 while for WDS 04403-5857 the first 
data taken in 1835 and last in 2002. To discover  
the constant C, we use the following algorithm. 
1. Determine the polynomial regression of  = (t) 

and  = (t). By taking the assumption of the 
current measurement technique is better than 
the past, then for the last data given greater 
weight than previous data. 

2. Based on polynomial regression derived by the 
method of "Least Square" Kepler’s constant C, 
and standard deviation can be calculated. If the 
standard deviation is relatively small the 
process is stopped, otherwise proceed to step 3. 

3. By using the constants C and take the time 
interval t find the new value of  = (t), and  
= (t). 

4. Calculate the new Kepler‘s constant C, and 
compare with the previous value. And if the test 
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Ci+1 – Ci    is satisfied the process 
terminates, otherwise return to step 3 by taking 
the value of t is smaller. 
Figure 1, 2, 3 and 4 presents the data of the 

angular separation and the position angle of   WDS 
04403-5857 and WDS 00063 +5826. 

Kepler’s constant obtained for two pairs of 
visual double stars WDS 04403-5857 and WDS 
00063 +5826 are presented in Table 1. 

2.2 Thiele-Innes van den Bos Method 
Because the procedure is relatively easy, many 

people have used the method of Thiele-Innes van 
den Bos for calculating the orbits of visual double 
stars. We have used this method to calculate some 
of the double star orbits. For example, that 
conducted by Siregar (1988), Siregar & Hadi 
Nugroho (2006), Siregar & Kuncarayakti (2007) 
and Siregar (2008). In this method we define the 
following notation. 

The symbols: P, T, e, a, i, ,  have their usual 
meaning for orbits;  = 2 /P mean annual motion, 
ti = time at which the secondary star occupies its i-
th position, Ei = anomaly eccentric at time ti. 

ij j it t t   (2)  

ij j iE E E   (3) 

12 23V E ; U E   and  12W E  (4) 

i, i: coordinates of the secondary star at time 
ti. 

ij i j j isin   (5) 

Table 1. Kepler’s constant C, for the pair WDS 04403-
5857 and WDS 00063 +5826. 
 

WDS 04403-5857 WDS 00063 +5826 
Epoch 2000 Epoch 2000 

C  C  
0.005 .00000017 0.079 .00000017 

The symbols C and  represents Kepler’s constant and 
standard deviation in [rad arcsec2yr-1], respectively. 

 
Figure 1. The angular separation of WDS 04403-5857 
as function of the epoch of observation. 

 
Figure 2.  The position angle  of WDS 04403 -5857 as 
function of the epoch of observation. 

 
Figure 3. The angular separation of WDS 00063 
+5826 as function of the epoch of observation. 

 
Figure 4. The position angle of WDS 00063+5826 as 
function of the epoch of observation. 
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ij
ij ij ijE sin E t

C
  (6) 

From the equation (6) the value of  calculated 
by using the method of the trial & error by 
condition E31 – (E32 + E21)   , the symbol  is 
the relative precession. Furthermore to determine 
the orbital elements we are able to transform the 
angular separation (t) and the position angle (t) 
to the orbital elements. For more details 
explanations see Alzner (2003). 

3 RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Element of Orbit 
The elements of orbit calculated by Thiele 

Innes van den Bos method are presented in Table 
2. 

3.2 Mass and Absolute Bolometric Magnitude 
The apparent magnitude of the test stars are 

taken from the U.S. Naval Observatory, 
Washington. Primary and secondary of WDS 
04403-5857 (type G5V spectrum) are, 
respectively, 7.33 and 7.45 mag, while those for 
WDS 00063 +5826 (G3V) are 6.42 and 7.32 mag. 
To obtain apparent bolometric magnitude we used 
the bolometric correction proposed by Flower 
(1996), and by using (7), (8) and (9) 
simultaneously. The masses and the absolute 
bolometric magnitudes of the stars can be derived 
by iteration. The results are presented in Table 3. 

23
1 2

ap
P M M  

 (7)    

log(M/M ) = 0.1(4.6 – Mbol), 0  Mbol  7.5  (8) 

log(M/M ) = 0.145(4.6 – Mbol),  
 7.5  Mbol  11 (9) 

These stars belong to the main sequence stars. If 
the life time of the Sun is t0 and M  is mass of the 
Sun, the life time of the star can be determined 
from the well-known relation: 

t = t0 (M/M )-2.5 (10) 

By considering t0  1010 the life time of the  
primary star and the secondary star of WDS 
04403-5857 nearly equal to 2×1010 years, almost 
twice longer. For the system of WDS 00063+5826 
the life time of the primary star and the secondary 
star of WDS 00063+5826 are 2×1010 years and 
1.9×1010 years, respectively.  

4 CONCLUSION 

The quality of the orbits obtained in this way 
still needs to be fixed. Developing other methods 
of determining the Kepler’s constant is needed. 
The future researches on wide double stars in our 
Observatory can be summarized as follows: 
1. Continuing the observing programme of wide 

binary systems obtained by means of new 
techniques using CCD detectors. 

2. Studying the dynamics of wide binary systems 
by means of using the available catalogues, 
parallaxes, and radial velocities. 

3. Performing statistical work concerning with the 
systematic and accidental errors detected in 
visual double star observations, obtained by the 
Zeiss-60cm double refractor, with other 
techniques over sample of well-known orbits. 
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Efek Relativitas Umum pada Evolusi Orbit Asteroid 1566 Icarus 
 
E. Soegiartini1*, I. Radiman1, dan S. Siregar1 
 
1Program Studi Astronomi, FMIPA – ITB, Bandung, Indonesia 
*Email: endang@as.itb.ac.id 
 
ABSTRAK 
Efek Relativitas Umum pada proses integrasi numerik (Relativistik) untuk telaah evolusi orbit asteroid 1566 Icarus 
tidak bisa diabaikan, karena jarak perihelion asteroid 1566 Icarus lebih kecil dibanding jarak perihelion planet 
Merkurius, serta terdapat presesi perihelion akibat efek ini sebesar   10 .073/abad. Dari hasil integrasi numerik 
terhadap evolusi orbit asteroid 1566 Icarus, tidak ada indikasi bahwa asteroid 1566 Icarus akan masuk dan menumbuk 
Matahari atau planet dalam, tetapi juga tidak ada indikasi untuk lepas dari sistem Tata Surya kita. Untuk rentang 
integrasi sebesar 100,000 tahun ke depan dan ke belakang dari epoch 2455200.5 (4 Januari 2010), efek relativitas umum 
memberi pengaruh terhadap jumlah kejadian papasan dekat asteroid 1566 Icarus dengan empat buah planet-dalam 
(yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars), serta menunda waktu kejadian papasan dekat untuk pertama kalinya (sekitar 
3.471336 menit dan 54.331668 menit ). Secara kualitatif, tidak ada perbedaan trend antara evolusi orbit asteroid 1566 
Icarus untuk model Relativistik dan model Newtonian, tetapi secara kuantitatif, perbedaan trend tersebut ada. 
 
Kata Kunci: Asteroid 1566 Icarus  – Evolusi orbit – Efek Relativitas Umum  
 

1 PENDAHULUAN 

Asteroid 1566 Icarus merupakan salah satu 
NEA (Near Earth Asteroid) atau asteroid dekat 
Bumi dari kelompok Apollo, yaitu kelompok 
asteroid dengan orbit memotong orbit Bumi. 
Dengan eksentrisitas orbit yang tinggi, e ≈ 0.827 
dan setengah sumbu panjang orbit a ≈ 1.078 AU, 
maka 1566  Icarus memiliki perihelion q =  0.186 
atau lebih kecil dari qMerkurius (0.3075 AU), 
sedangkan aphelionnya Q = 1.969 AU, yang lebih 
besar dari QMars (1.6659 AU). Konsekuensinya 
adalah asteroid 1566 Icarus merupakan asteroid 
pelintas orbit Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars.  

Dengan jarak perihelion yang kecil dan periode 
orbit terhadap Matahari yang pendek (P ≈ 1.119 
tahun), membawa konsekuensi bahwa asteroid 
1566 Icarus merupakan objek spesial setelah 
Merkurius yang memiliki efek relativitas, di mana 
efek ini tidak boleh diabaikan dalam analisis 
evolusi orbitnya, terutama untuk rentang waktu 
integrasi panjang (lebih dari 100 ribu tahun) 

2 EFEK RELATIVITAS UMUM 

Asteroid 1566 Icarus merupakan benda langit 
kedua setelah planet Merkurius yang diketahui dari 
data pengamatan bahwa perihelionnya 
mencerminkan efek Relativitas Umum (Sitarski, 
1982). Lieske dan Null (1969), dan Shapiro et al. 
(1971) mendapati efek Relativitas Umum pada 
gerak asteroid 1566 Icarus dari perhitungan secara 
numerik. Perhitungan terhadap gerak asteroid 1566 
Icarus menunjukkan bahwa persamaan gerak N-
benda yang memperhitungkan efek Relativitas 
Umum, akan  menggambarkan gerak planet yang 

lebih baik dibandingkan dengan persamaan 
Newton. Oleh karena itu, persyaratan relativistik 
pada persamaan gerak N-benda pada penyelidikan 
gerak planet minor (asteroid) harus diikutsertakan. 
Dari persamaan yang dikemukakan oleh Zhang, et 
al. (1989), di mana presesi perihelion akibat efek 
relativitas umum  mengikuti: 

aPe21
841.3 , (1)   

dengan  dinyatakan dalam detik-busur/abad, e 
adalah eksentrisitas orbit, a merupakan setengah 
sumbu panjang orbit (dalam AU), dan P adalah 
periode orbit planet (dalam tahun), maka   
10 .073/abad. 

Integrasi numerik dilakukan dengan  
menggunakan integrator Mercury_6 (Chambers, 
1999) dengan algoritma Bulirsch-Stoer. Sebagai 
benda pusat adalah Matahari, dengan 8 buah planet 
pengganggu yaitu Merkurius hingga Neptunus, 
serta asteroid 1566 Icarus sebagai benda yang 
diintegrasi.  Integrasi numerik dilakukan untuk 
rentang waktu integrasi sejauh 100 ribu tahun, 
dengan integrasi maju dan mundur dari epoch 
2455200.5 (4 Januari 2010), atau JDT -34803576.5 
hingga  38246423.5. Step size integrasi adalah 0.5 
hari, dengan parameter akurasi 10-12, serta hanya 
memperhitungkan efek papasan dekat. Papasan 
dekat didefinisikan bila jarak antara asteroid 1566 
Icarus dengan sebuah planet tidak melebihi 3 
Radius Hill (Cuntz dan Yeager, 2009).  

3 EVOLUSI ORBIT 1566 ICARUS 

Evolusi orbit asteroid 1566 Icarus untuk 
rentang waktu 100 ribu tahun, dengan integrasi 
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maju dan mundur dari epoch 2455200.5 (4 Januari 
2010) dikerjakan untuk 2 kasus berbeda, yaitu 
kasus Newtonian dan kasus Relativistik yang 
mengikutsertakan efek Relativitas Umum. Dari 
evolusi orbit 1566 Icarus, terlihat adanya 
perbedaan jejak evolusi asteroid 1566 Icarus antara 
kedua kasus tersebut, ditunjukkan oleh Gambar 1. 

Garis yang berwarna hitam menunjukkan jejak 
evolusi orbit asteroid 1566 Icarus untuk kasus 
Newtonian, sedangkan garis berwarna ungu 
menunjukkan jejak evolusi untuk kasus 
Relativistik. Terlihat perbedaan jejak evolusi 
semimajor axis, eksentrisitas, serta inklinasi, tetapi 
baik pada kasus Newtonian maupun Relativistik, 
terdapat lompatan nilai pada elemen-elemen orbit 
1566 Icarus tersebut yang disebabkan oleh adanya 
peristiwa papasan dekat antara asteroid tersebut 
dengan  4 buah planet-dalam.  

Dinamika benda-benda di kawasan dekat Bumi 
(NEO) sangat dipengaruhi oleh peristiwa papasan 
dekat (close-encounter) dengan planet-planet, dan 
setiap papasan dekat yang terjadi memberikan 
kecepatan dorong untuk lintasan benda 
(memperlambat atau mempercepat), yang 
menyebabkan harga semimajor axis ‘melompat’. 

Perubahan semimajor axis berkorelasi dengan 
perubahan eksentrisitas dan inklinasi yang  dapat 
dinyatakan dengan parameter Tisserand, relatif 
terhadap planet Jupiter yang berpapasan 
dengannya (Opik, 1976).  

Untuk orbit benda dengan semimajor axis a, 
eksentrisitas e dan inklinasi i, yang relatif 
mengorbit benda bermassa besar, tunduk pada 
mekanisme Kozai KozaiH berikut : 

ieaHKozai cos1 2  (2)   

yang dikenal sebagai mekanisme Kozai (Kozai, 
1962), yang merupakan gangguan sekuler planet 
pada asteroid. Efek Kozai pada dasarnya 
diperlukan untuk mempertahankan momentum 
sudut selama asteroid mengorbit. Momentum sudut 
dapat memanifestasikan dirinya sebagai 
eksentrisitas orbit atau inklinasi orbit, di mana 
berkurangnya eksentrisitas akan diimbangi dengan 
bertambahnya inklinasi, begitu pula sebaliknya. 
Nilai HKozai cenderung konstan. Mekanisme Kozai 
menyebabkan pertukaran periodik antara sudut 
inklinasi dan eksentrisitas, sehingga dapat 
menyebabkan terjadinya librasi (osilasi di sekitar  
nilai konstan) pada argumen perihelion .  

Bentuk lain dari mekanisme Kozai adalah 
parameter Tisserand. Parameter Tisserand adalah 
sebuah besaran dinamik yang dipertahankan 
selama proses pertemuan antara planet dan benda 
antarplanet (asteroid), dan merupakan sebuah cara 
untuk menghubungkan sifat dinamik pasca-
pertemuan dengan pra-pertemuan, dan dari 
parameter Tisserand, dapat diprediksi kecepatan 
relatif asteroid ketika melintas orbit planet. 
Parameter Tisserand dinyatakan dengan  
persamaan: 

i
a

ea
a
aT

J

J
J cos12

2

, (3)   

di mana aJ adalah semimajor axis planet Jupiter. 
Chamberlin (2007) menyatakan bahwa TJ = 3  
berlaku untuk objek  dengan  a = aJ , e = 0, i = 0. 
Benda-benda yang terikat oleh Jupiter (sebagian 
besar adalah asteroid), biasanya memiliki tipe TJ  
3, yaitu benda-benda yang berada di dalam orbit 
Jupiter, dan mereka bukan merupakan benda-benda 
pelintas orbit Jupiter (Weissman et al. 2002).  

Gambar 2 menunjukkan posisi 1566  Icarus 
terhadap batas daerah pelintas planet. Terlihat 
bahwa 1566 Icarus bukanlah pelintas orbit Jupiter, 

 
 
Gambar 1. Perbandingan  evolusi elemen orbit 
asteroid 1566 Icarus untuk kasus klasik (garis hitam) 
dan untuk kasus relativistik (garis ungu). 

 
Gambar 2. Kurva batas daerah pelintas orbit planet. 
Asteroid 1566 Icarus menempati suatu daerah relatif 
terhadap semimajor axis planet dalam. 
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tetapi pelintas orbit Merkurius, Venus, Bumi, dan 
Mars. Dengan demikian, diyakini bahwa 1566  
Icarus berasal dari sabuk asteroid, dan bukan 
merupakan asteroid comet-like atau pun hasil 
migrasi dari objek luar.  

4 PERISTIWA PAPASAN DEKAT 

Terdapat perbedaan jumlah dan waktu peristiwa 
papasan dekat antara kasus Newtonian dan 
Relativistik, yang dapat dilihat pada Tabel 1.  

Peristiwa papasan dekat yang terjadi untuk 
pertama kalinya baik pada kasus Newtonian 
maupun kasus Relativistik adalah dengan planet 
Bumi untuk integrasi maju, dan dengan planet 
Mars untuk integrasi mundur.  

Untuk integrasi maju, peristiwa papasan dekat 
yang pertama kali terjadi adalah dengan planet 
Bumi, dan pada kasus Relativistik terjadi pada 
97.1819248 tahun setelah epoch 2455200.5 (4 
Januari 2010) dengan jarak 0.02989142 AU atau 
sekitar 4,471,692.784 km, sedangkan untuk kasus 
Newtonian, terjadi pada 97.1819182 tahun setelah 
epoch 2455200.5 (4 Januari 2010) dengan jarak 
0.02989368 AU atau 4,472.030.875 km. Dengan 
demikian peristiwa papasan dekat untuk kasus 
Newtonian lebih cepat sekitar 0.0000066 tahun 
atau sekitar 3.4713360 menit dibanding untuk 
kasus Relativistik, dengan selisih jarak sekitar 
2.2x10-6 AU atau sekitar 339 km. Sedangkan untuk 
integrasi mundur, peristiwa papasan dekat yang 
pertama kali terjadi adalah dengan planet Mars: 
untuk kasus Relativistik terjadi pada 880.3568258 
tahun sebelum epoch 2455200.5 (4 Januari 2010) 
dengan jarak 0.01433958 AU atau 2,145,170.635 
km, dan untuk kasus Newtonian terjadi pada 
880.3567225 tahun sebelum epoch 2455200.5 (4 
Januari 2010) dengan jarak 0.01377893 AU atau 
2,061,298.588 km. Dibandingkan dengan kasus 
Newtonian, peristiwa papasan dekat untuk kasus 
Relativistik dengan integrasi mundur, tertunda 
sekitar 0.0001033 tahun atau 54.331668 menit, 
dengan selisih jarak sekitar 5.6  10-4 AU atau 
84,000 km.  

Pola peristiwa papasan dekat antara asteroid 
1566 Icarus dengan planet-dalam, baik untuk kasus 
Newtonian maupun Relativistik sulit dibedakan, 
terutama secara kuantitatif, karena itu, 
penyelidikan dilakukan dengan memanfaatkan 
teknik DFT (Discrete Fourier Transform), yaitu 
transformasi Fourier yang memetakan deret waktu 
ke dalam deret frekuensi (amplitudo dan fase), 
yang dinyatakan sebagai: 

1

0

21 N

k

Ninkekf
n

nF . (4)   

Dengan membuat selang waktu kejadian 
papasan dekat sebesar 500 tahun untuk rentang 
waktu integrasi 100 ribu tahun dengan integrasi 
maju dan mundur dari epoch 2455200.5 (4 Januari 
2010), dan menerapkan Kolmogorov-Smirnov test  
statistic (Chakravarti et al. 1967) yang 
didefinisikan dengan persamaan 5 berikut: 

ii YF
N
i

N
iYFD ,1max , (5)   

di mana F adalah distribusi kumulatif secara teori 
dan distribusi sampel yang akan diuji, Yi adalah 
variabel yang merupakan frekuensi kejadian, i 
adalah kejadian ke-i yang terjadi, dan D 
merupakan simpangan antara model teoritik 
dengan pengamatan. Diperoleh histogram dan 
frekuensi peristiwa papasan dekat antara asteroid 
1566 Icarus dengan 4 buah planet-dalam, baik 
untuk kasus Newtonian maupun kasus Relativistik 
pada Gambar 3. 

Nilai D untuk tes Kolmogorov-Smirnov bagi 
sistem ini, adalah D = 0.0268204, dengan 
probability Kolmogorov-Smirnov test = 0.999037, 
sementara nilai kritis untuk tes Kolmogorov-
Smirnov Dkritis = 0.061. Dengan demikian, nilai D 

 
 
Gambar 3. Histogram dan frekuensi peristiwa 
papasan dekat antara asteroid 1566 Icarus dengan 4 
buah planet-dalam, baik untuk kasus  klasik maupun 
kasus relativistik. 

Tabel 1. Jumlah peristiwa papasan dekat asteroid 1566 
Icarus dengan 4 planet dalam, antara kasus klasik dan 
relativistik. 

Planet Newtonian Relativistik 
Merkurius 14 9 

Venus 65 87 
Bumi 171 154 
Mars 53 48 
Total 303 298 
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di atas diterima, dan ini berarti bahwa peristiwa 
papasan dekat antara asteroid 1566 Icarus dengan 4 
planet-dalam, baik kasus Newtonian maupun 
Relativistik adalah sama. 

5 PENUTUP  

Secara global, evolusi elemen orbit asteroid 
1566 Icarus stabil untuk rentang waktu sejak 
100,000 tahun, sebelum dan sesudah waktu 0 
(epoch 2455200.5 JD atau 4 Januari 2010). 

Asteroid 1566 Icarus merupakan Mercury, 
Venus, Earth, and Mars crossing object, tetapi 
bukan merupakan asteroid Jupiter - crossing 
object. 

Tidak ada perbedaan evolusi elemen orbit 1566 
secara kualitatif antara kasus Newtonian dan 
Relativistik.  
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B. Dermawan1* 
 
1KK Astronomi, FMIPA – ITB, Bandung, Indonesia  
*E-mail: budider@as.itb.ac.id 
 
ABSTRAK 
Pada Masalah Tiga-benda Terbatas ada tiga tipe gerak ko-orbital dengan planet induk, yaitu horseshoe, tadpole/trojan, 
dan quasi-satellite. Kelompok asteroid Trojan telah dikenal bergerak tadpole dengan Jupiter. Kinoshita dan Nakai 
(2007) menemukan dua komet dan dua asteroid tipe quasi-satellite dengan Jupiter, sedangkan obyek tipe horseshoe 
belum ditemukan. Pekerjaan ini bertujuan untuk mencari kandidat baru obyek yang bergerak ko-orbital tipe non-Trojan 
(horseshoe dan quasi-satellite) dengan Jupiter. Asteroid, komet keluarga-Jupiter, dan Centaur yang berada di dalam 
daerah bola pengaruh gravitasi Jupiter menjadi target pencarian melalui integrasi numerik gerak Newtonian selama 103 
tahun dengan menggunakan integrator SWIFT (Levison dan Duncan, 1994). Sepuluh asteroid (2006 QL39, 2003 WG166, 
2008 GN1, 2010 NN105, 2010 EG150, 2010 OY41, 2010 MP35, 2010 MM38, 2010 BT14, 2010 KO126), tiga komet 
(200P/Larsen, P/2007 T4 (Gibbs), P/2009 U4 (McNaught)), dan satu Centaur (2011 KS21) memperlihatkan tipe ko-
orbital non-Trojan. Ada sejumlah asteroid dan komet lainnya bergerak non-Trojan, namun singkat. Tinjauan stabilitas 
gerak ko-orbital non-Trojan pada kandidat baru ini memerlukan waktu integrasi yang lebih panjang (~104 tahun). 
 
Kata Kunci: Gerak Ko-orbital – Masalah Tiga-benda Terbatas – Jupiter 
 

1 PENDAHULUAN 

Lebih dari satu abad Trojan telah dikenal 
sebagai obyek ko-orbital dengan Jupiter, yang 
dinamika orbitnya bertipe tadpole (TP). Gerak ko-
orbital ini merupakan lingkup solusi Masalah Tiga-
benda Terbatas. Selain tipe trojan/tadpole, terdapat 
tipe horseshoe (HS) dan quasi-satellite (QS). Pola 
gerak ko-orbital ini akan lebih tampak bila 
dipresentasikan dalam kerangka bergerak (atau 
berotasi) dan pada diagram ( , ) (Gambar 1). 
Besaran  adalah jarak relatif obyek ke planet 
induk terhadap orbit planet, dan  adalah selisih 
mean-longitude obyek terhadap planet induknya. 
Dinamika obyek ko-orbital dapat pula berbentuk 
pola gabungan dua atau bahkan tiga tipe (Gambar 
2, Namouni 1999), yang berkaitan dengan energi 
orbit obyek di sekitar planet induk. 

Kinoshita dan Nakai (2007) menemukan empat 
obyek ko-orbital tipe QS dengan Jupiter, yaitu: 2 
komet [P/2003 WC7 (LINEAR-Catalina) dan 
P/2002 AR2 (LINEAR)], dan 2 asteroid [2001 
QQ199 dan 2004 AE9]. Obyek non-Trojan tipe HS 
belum ditemukan di Jupiter. Jumlah obyek ko-
orbital non-Trojan ini jauh lebih sedikit 
dibandingkan ribuan Trojan di sekitar L4 dan L5 
Jupiter (Gambar 1).  

Telaah ini memaparkan hasil survey numerik 
kandidat baru tipe non-Trojan dengan Jupiter (HS, 
QS, atau gabungannya termasuk dengan TP). Data 
dan metode integrasi disampaikan pada Bagian 2, 
hasil dan diskusi di Bagian 3, dan ditutup dengan 
Kesimpulan di Bagian 4. 

2 DATA DAN METODE INTEGRASI 

Obyek ko-orbital memiliki periode orbit yang 
praktis sama dengan planet induknya. Survey 
dinamika orbit obyek ko-orbital mengambil 
batasan daerah yang berada dalam bola pengaruh 
gravitasi Jupiter, yaitu anulus sebesar (mJ/3MS)¹/³  

 

 
Gambar 1. Gerak ko-orbital tipe TP, HS, dan QS pada 
kerangka bergerak/berotasi XY (atas, Mikkola et al. 
2006) dan gerak ketiga tipe tsb pada diagram ( , ) 
(bawah, Namouni 1999). 
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0.068 AU (Connors et al. 2005), dengan mJ dan MS 
adalah massa Jupiter dan massa Matahari. Dengan 
menganggap bahwa Jupiter memiliki nilai elemen 
orbit setengah sumbu-panjang (a) yang  tetap 
sepanjang waktu integrasi orbit pada pekerjaan ini 
(103 tahun), maka obyek yang memenuhi batasan 
tersebut berada pada 4.84  a (AU)  5.56. 
Ekstraksi data elemen orbit obyek dari JPL–NASA 
Small Body Search Engine (http://ssd.jpl.nasa.gov/ 
sbdb_query.cgi) pada 28 Juni 2011 menghasilkan 
152 obyek dengan rincian 118 asteroid, 29 komet 
keluarga-Jupiter, dan 5 Centaur. Ketiga kelas ini 
merupakan kelas dinamika yang secara spasial 
berada dekat dengan orbit Jupiter. Seluruh data 
elemen orbit obyek, semua planet, dan Bulan 
dihitung untuk epoch yang sama, MJD 55600.  

Persamaan gerak Newtonian untuk N-benda 
digunakan untuk mengetahui jelajah orbital semua 
obyek, dengan melibatkan semua planet dan Bulan 
sebagai benda penganggu gerak 2-benda 
(Matahari–obyek). Obyek diasumsikan massless 
dan sesamanya tidak ada interaksi gravitasional. 
Digunakan algoritma standar pada penyelesaian 

numerik persamaan gerak tersebut, yakni metode 
Bulirsch-Stoer (Bodenheimer et al. 2007), yang 
terdapat pada paket integrator Swift (Levison dan 
Duncan, 1994). Sepanjang 103 tahun waktu 
integrasi ini digunakan step integrasi 10-3 tahun 
yang dipandang sangat memadai, bahkan untuk 
benda dengan periode orbit terpendek (Merkurius) 
yang terlibat dalam sistem yang konservatif ini. 

3 HASIL DAN DISKUSI 

Sepanjang waktu integrasi 103 tahun didapati 
sekurangnya 14 obyek, sekitar 9% (= 14/152), 
memperlihatkan pola gerak ko-orbital non-Trojan. 
Pola gerak ko-orbital kandidat ini adalah tunggal 
dan gabungan, yang meliputi semua kelas yang 
disurvey pada daerah spasial di dekat Jupiter. 
Rincian kandidat tersebut adalah 10 asteroid, 3 
komet keluarga-Jupiter, dan 1 Centaur. Dari total 
14 kandidat, 8 di antaranya menunjukkan pola ko-
orbital tunggal, sedangkan sisanya (6 kandidat) 
pola gabungan. Penjelasan dan diskusi pada bagian 
ini disampaikan berdasarkan pola gerak ko-orbital 
tunggal dan gabungan. 

3.1 Pola Ko-orbital Tunggal 

 Tipe QS mendominasi temuan gerak ko-orbital 
non-Trojan pada kelompok ini. Dari 8 pola gerak 
ko-orbital tunggal, 6 di antaranya adalah tipe QS, 
sedangkan tipe HS ada 2. Obyek ko-orbital tipe QS 
terdiri dari 5 asteroid [2003 WG166, 2008 GN1, 
2010 EG150, 2010 OY41, 2010 MP35], dan 1 komet 
[P/2009 U4 (McNaught)]. Sementara itu, 2 obyek 
ko-orbital tipe HS terdiri dari 1 asteroid [2010 
KO126], dan 1 Centaur [2011 KS21]. Gambar 3 
panel atas menampilkan sampel pola ko-orbital 
tunggal pada diagram (X,Y) dan ( , ) untuk tipe 
QS asteroid 2010 MP35 (atas-kiri) dan tipe HS 
Centaur 2011 KS21 (atas-kanan).  
 Pekerjaan ini mengkonfirmasi temuan 4 obyek 
tipe QS oleh Kinoshita dan Nakai (2007). Empat 
obyek tersebut termasuk dalam 152 obyek survey. 
Selain itu, 22 asteroid ditemukan memiliki tipe TP 
pada daerah L4 dan L5, namun hal ini bukan 
menjadi topik pembahasan di sini. 

3.2 Pola Koorbital Gabungan 

  Pola ko-orbital gabungan memperlihatkan 
gerak yang lebih kompleks, yang merupakan 
gabungan dari beberapa pola tunggal seperti pada 
Gambar 2. Pola ini dijumpai pada 6 obyek:  4 tipe 
QS-HS dan 2 tipe QS-TP(-QS). Tipe QS-HS  
terdiri dari 3 asteroid [2006 QL39, 2010 NN105 dan 
2010 MM38], dan 1 komet keluarga-Jupiter 
[200P/Larsen]. Sementara  itu,  tipe  QS-TP(-QS) 

 

 
Gambar 2. Atas: contoh gerak ko-orbital tipe 
gabungan QS-HS pada diagram ( ,waktu) dan ( , ). 
Bawah: contoh tipe gabungan QS-TP pada diagram 
( , ) (Namouni 1999). 
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ditemukan pada 1 asteroid [2010 BT14] dan 1 
komet keluarga-Jupiter [P/2007 T4 (Gibbs)]. 
Gambar 3 panel bawah memperlihatkan sampel 
pola ko-orbital gabungan pada diagram (X,Y) dan 
( , ) untuk tipe QS-HS asteroid 2010 MM38 (panel 
bawah-kiri) dan tipe QS-TP komet P/2007 T4 
(Gibbs) (panel bawah-kanan). 

Survey dinamika orbital ini menemukan 
sekurangnya 23 obyek lainnya (asteroid dan 
komet) mengalami pola ko-orbital gabungan yang 
jauh lebih singkat daripada waktu integrasi. 
Menarik untuk disampaikan bahwa pola gabungan 
tipe TP-TP ditemukan pula. Artinya dimungkinkan 
perpindahan obyek antar titik triangular Lagrange. 
Asteroid 2010 BY38 memperlihatkan perpindahan 
L5-L4-L5, yang melintasi titik L3. Serupa halnya 
dengan perpindahan asteroid 241944 (2002 CU147) 
pada L4-L5, namun melintasi daerah QS.  

Pola ko-orbital gabungan ini sejatinya 
ditemukan lebih banyak daripada pola tunggal 
karena satu pola tunggal dapat terjadi dalam tempo 
ratusan tahun saja untuk kemudian berubah ke pola 
tunggal atau gabungan yang lain. Obyek semacam 
ini misalnya adalah asteroid 2007 GH6, 2010 BP83, 
2010 HX54, 2010 KX83, 2010 HV45, 2010 FE75, dan 
2010 OZ125. Perlu dicatat bahwa hampir seluruh 
obyek survey memiliki eksentrisitas orbit lebih dari 
0.3, yang tidak dapat dikatakan lingkaran. 
Akibatnya pola ko-orbital gabungan lebih 
memungkinkan terjadi daripada pola tunggal. 
Melalui tinjauan ini, telaah kestabilan gerak ko-
orbital menjadi penting. 

3.3 Kestabilan Gerak Ko-orbital 

Mendapati jumlah obyek ko-orbital non-Trojan 
yang jauh lebih sedikit daripada Trojan, 
memberikan indikasi bahwa skala waktu kestabilan 
gerak ko-orbital tipe non-Trojan jauh lebih pendek 
daripada Trojan. Waktu integrasi 103 tahun 
merupakan waktu yang relatif singkat untuk dapat 
menjamin bahwa gerak ko-orbital non-Trojan pada 
kandidat yang ditemukan adalah stabil. Kinoshita 
dan Nakai (2007) memperlihatkan bahwa obyek 
QS yang ditemukan mereka hanya dapat dikatakan 
stabil pada 5  103 sampai +2  103 tahun 
terhadap epoch. Hal ini diperoleh setelah 
menganalisis semua jejak orbital dari sejumlah 
orbital clones untuk masing-masing obyek yang 
diintegrasikan mundur dan maju dalam orde 105 

tahun. Berarti orde waktu integrasi yang cukup 
untuk memeriksa kestabilan ini adalah 104 tahun.  

Pada pekerjaan ini pemeriksaan dinamika orbit 
152 obyek survey untuk waktu integrasi 5  103 
sampai +5  103 tahun terhadap epoch telah 
dilakukan. Hasil awal yang diperoleh 
memperlihatkan bahwa sejumlah obyek 
menunjukkan karakter stabil, namun tidak 
demikian bagi sejumlah obyek lainnya. Untuk 
melengkapi telaah kestabilan ini, selain 
memperpanjang waktu integrasi, telah dilakukan 
pula perhitungan  integrasi orbit orbital clones 
untuk kandidat obyek yang ditemukan, mengikuti 
skema pembuatan orbital clones oleh Kinoshita 
dan Nakai (2007). Hasil pemeriksaan jelajah 
orbital clones ini belum selesai, yang merupakan 
tahap yang lebih komprehensif sebagai lanjutan 
pekerjaan yang dipaparkan di sini.  

4 KESIMPULAN 

Telah dilakukan survey numerik untuk 
menemukan kandidat baru obyek ko-orbital non-
Trojan dengan Jupiter. Dari 152 obyek asteroid, 
komet keluarga-Jupiter, dan Centaur ditemukan 14 
kandidat obyek ko-orbital non-Trojan. Rinciannya 
adalah 10 asteroid [2006 QL39, 2003 WG166, 2008 
GN1, 2010 NN105, 2010 EG150, 2010 OY41, 2010 
MP35, 2010 MM38, 2010 BT14, 2010 KO126], 3 
komet [200P/Larsen, P/2007 T4 (Gibbs), P/2009 U4 
(McNaught)], dan 1 Centaur [2011 KS21], yang 
terbagi ke dalam pola tunggal (QS dan HS) dan 
gabungan (QS-HS dan QS-TP(-QS)).  

Sejumlah asteroid dan komet ko-orbital lainnya 
juga ditemukan namun hanya terjadi dalam waktu 
yang singkat. Untuk itu diperlukan telaah 
kestabilan gerak ko-orbital yang lebih 
komprehensif  (waktu integrasi ~104 tahun). 
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ABSTRAK 
Dinamika lompatan-orbital pada mulanya diketahui terjadi pada komet 39P/Oterma dengan Jupiter yang melompat dari 
resonansi gerak-rerata 2:3 menuju 3:2 Jupiter (Belbruno dan Marsden, 1997). Lompatan ini dapat saja gagal sehingga 
benda-kecil (komet atau asteroid) akan menabrak planet induknya, seperti komet D/Shoemaker-Levy 9 yang menabrak 
Jupiter dan Asteroid 2008 TC3 yang menabrak Bumi (Jenniskens et al., 2009). Pada penelitian ini dilakukan integrasi 
numerik gerak Newtonian selama 200 tahun ke depan dengan integrator SWIFT (Levison dan Duncan, 1994), untuk 
melihat dinamika lompatan-orbital obyek artifisial yang berasal dari daerah resonansi gerak-rerata 3:2 dan 2:3 Bumi. 
Hasil integrasi menunjukkan bahwa asteroid pada daerah resonansi dapat mengalami lompatan-orbital ( 0.25 %) dan 
dapat pula gagal sehingga menabrak Bumi ( 0.1%). Asteroid yang mengalami lompatan-orbital dengan Bumi 
cenderung memiliki nilai eksentrisitas orbit 0.3, berada di ekliptika, dekat dengan garis nodal orbit, dan di sekitar 
perihelion orbitnya. Dinamika lompatan-orbital sangat jarang terjadi, namun perturbasi planet dapat meningkatkan 
peluang terjadinya fenomena tersebut. 
 
Kata Kunci: Asteroid – Resonansi Gerak-rerata – Lompatan-orbital  
 

1 PENDAHULUAN 

Resonansi gerak-rerata merupakan salah satu 
dinamika gerak benda kecil di Tata Surya. 
Resonansi ini merupakan keteraturan lokasi orbital 
tertentu pada populasi benda kecil yang 
dipengaruhi kuat oleh planet. Hal ini disebabkan 
oleh adanya kesesuaian gerak antara planet dan 
benda kecil yang dikenal sebagai lokasi yang ber-
resonansi dengan planet. Lokasi resonansi ini 
terdapat di sepanjang Tata Surya dengan letak dan 
kekuatan resonansinya telah dipelajari dengan baik 
(Gallardo, 2006). Terdapat fenomena perpindahan 
dari satu resonansi gerak-rerata ke resonansi yang 
lain, yang dikenal sebagai resonance-/orbital-
hopping atau lompatan-orbital.  

Lompatan-orbital merupakan proses yang 
terjadi ketika benda kecil bergerak masuk dan 
keluar daerah fuzzy boundary (fb), sehingga 
tertangkap secara lemah (weak capture) dengan 
planet induk, pada saat terjadi resonansi antara 
benda kecil dengan planet induk. Selain itu, pada 
saat proses tersebut terjadi, energi sistem (E) 
bernilai negatif. Berikut ini persamaan energi 
sistem, E = ½|v|2 – Gm/|x| dengan G adalah 
konstanta gravitasi, m adalah massa planet induk, 
sedangkan x dan v adalah vektor posisi dan 
kecepatan benda kecil terhadap planet induk. 
Dinamika lompatan-orbital sangat jarang terjadi 
karena mekanismenya yang sangat kompleks. 
Dinamika lompatan-orbital dibagi menjadi dua 

kategori, yaitu hop jika (E < 0) dan quasi-hop jika 
(E > 0) (Belbruno dan Marsden, 1997). 
 Pada mulanya dinamika lompatan-orbital ini 
teramati dari gerak komet di daerah gangguan 
gravitasi yang kuat di sekitar Jupiter. Salah satu 
contohnya adalah komet 39P/Oterma yang teramati 
mengalami perpindahan dari resonansi 2:3 menjadi 
3:2 Jupiter (Belbruno dan Marsden, 1997). Jejak 
orbit komet 39P/Oterma tersebut ditunjukkan 
seperti pada Gambar 1.  

 Dinamika lompatan-orbital bisa saja gagal 
terjadi sehingga menabrak planet induknya, seperti 
pada komet D/Shoemaker-Levy 9 yang menabrak 
Jupiter dan asteroid 2008 TC3 yang menabrak 
Bumi (Jenniskens et al. 2009).  

 
Gambar 1. Orbit 39P/Oterma dalam kerangka berotasi. 
Panel kiri berdasarkan teoritis (garis tebal hitam 
berpanah) dan panel kanan diturunkan empiris dari hasil 
pengamatan (merah) yang disuperposisi dengan teoritis 
(Koon et al. 2000). 
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2 DATA DAN METODE PERHITUNGAN 

Pada pengolahan data, penulis menentukan 
batasan orbital terlebih dahulu, sebelum kemudian 
melakukan survei, yaitu (1) memilih daerah 
resonansi gerak-rerata 3:2 dan 2:3 Bumi dengan 
pelebaran setengah sumbu-panjang a = 0.01 AU; 
(2) nilai argumen perihelion,  = (1  n /n) 
dengan n  dan n adalah nilai integer yang 
bersesuaian dengan nilai resonansi gerak-rerata. 
 Dalam pengolahan data ini digunakan data 
obyek artifisial dengan kriteria elemen orbitnya 
ditentukan dengan melakukan kombinasi nilai-nilai 
elemen orbit dalam rangka survei orbital yang 
ditunjukkan pada Tabel I. Pengolahan data 
dilakukan secara numerik yaitu dengan metode 
perhitungan numerik standar Bulirsch-Stoer (BS), 
yang memiliki keakuratan yang tinggi 
(Bodenheimer et al. 2007). Dalam pekerjaan ini, 
tingkat kesalahan relatif mencapai  10-13. 
Perhitungan dilakukan untuk waktu integrasi 200 
tahun ke depan terhadap epoch MJD 55400 dengan 
step waktu perhitungan 10-3 tahun. Proses integrasi 
dilakukan dengan menggunakan integrator SWIFT 
(Levison dan Duncan, 1994). Untuk membaca 
hasil keluaran dari integrator SWIFT digunakan 
software untuk visualisasi yaitu SwiftVis. Rahida 
(2011) menyajikan uraian lengkap terkait data dan 
metode kerja.  

3 HASIL DAN ANALISIS 
Hasil pengolahan data pada penelitian ini akan 

diuraikan dalam beberapa sub-bagian yang 
merepresentasikan tahapan pengolahan data dan 
analisis hasil yang didapatkan.  

3.1 Survei Orbital  
Pengolahan data dimulai dengan melakukan survei 
orbital dengan tujuan untuk mendapatkan daerah 
huni asteroid yang dapat mengalami dinamika 
lompatan-orbital. Tahapan lengkap survei yang 
dilakukan dapat dilihat pada Tabel 1. Gambar 2 
menunjukkan kedudukan obyek artifisial dalam 
elemen orbit a terhadap eksentrisitas e dan 
inklinasi i pada waktu integrasi 144 tahun. Obyek 
pada resonansi 3:2 Bumi berwarna cokelat/gelap 
dan pada 2:3 Bumi hijau-muda/kelabu. Garis 
putus-putus menunjukkan daerah resonansi 
sedangkan kurva berwarna menunjukkan aphelion 
dan perihelion planet. Lingkaran besar (biru, hijau, 
dan merah) adalah Venus, Bumi, dan Mars. 

 Survei orbital memberikan hasil berupa 
informasi kecenderungan nilai elemen orbit 
asteroid yang memiliki dinamika lompatan-orbital, 
yaitu asteroid dengan nilai e sekitar 0.3, i di sekitar 
ekliptika, nilai bujur ascending node ( ) dan mean 
anomali (M) sekitar 0 .  

3.2 Perturbasi Planet dan Dinamika Asteroid 
Hasil survei orbital di atas memperlihatkan 

kecenderungan adanya batasan nilai elemen orbit 
obyek artifisial yang dapat mengalami lompatan-
orbital. Pada Gambar 2 tampak kedudukan obyek 
tersebar acak dan beragam. Jika diperhatikan lebih 
teliti, kedudukan obyek yang acak tersebut  berada 
di sekitar daerah perpotongan garis perihelion dan 
aphelion planet Kebumian. Hal tersebut 
menimbulkan kecurigaan bahwa gerak acak dan 
beragam itu dipicu oleh gangguan gravitasional 
dari planet Kebumian.  

Tabel 1. Nilai elemen orbit obyek artifisial pada setiap survei. Subskrip  menyatakan besaran untuk Bumi. 

Survei e i ( )  ( )  ( ) M ( ) Jumlah 

1 0  0.9 0  30 0  360 200 
2 0  0.9 0  30   10 0 0 200 
3 0.3  0.5 0 (   180)  10 0 0 200 
4 0.3  0.5 0 (   180)  10 0 180 200 
5 0  0.45 0   (1  n /n)  10 0 0 200 
6 0  0.45 0   (1  n /n)  10 0 180 200 
7 0.2  0.4 0   (1  n /n)  10 0 0 200 
8 0.2  0.4 0   (1  n /n)  10 0 180 200 
9 0.2  0.4 0  360   (1  n /n)  10 0 0 200 

10 0.2  0.4 0  360   (1  n /n)  10 0 180 200 
11 0.2  0.4 0   (1  n /n)  10 30  330 0 200 
12 0.2  0.4 0   (1  n /n)  10 30  330 180 200 
13 0.2  0.4 0  20   (1  n /n)  10 120  10 180  10 200 
14 0  0.9 0  20 (1  n /n)  1.8 1.8 1.8 12500 
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     Hipotesis ini kemudian diuji dengan melakukan 
integrasi sejumlah obyek artifisial pada beberapa 
daerah perpotongan tersebut. Tahapan pengolahan 
ini merupakan bagian dari survei ke 14 pada Tabel 
1.  

3.1 Analisis Kasus yang Terjadi 

 Hasil integrasi obyek artifisial pada daerah 
perturbasi menunjukkan hasil yang beragam. Hasil 
tersebut antara lain adalah terjadi beberapa kasus 
dinamika asteroid yaitu 0.25% obyek artifisial 
mengalami lompatan-orbital (hop dan quasi-hop); 
dan kurang dari 0.1% obyek artifisial mengalami 
tabrakan dengan planet Kebumian. 

3.1.1 Kasus Lompatan-orbital 

 Berikut ini diberikan sampel obyek artifisial 
yang mengalami hop (Gambar 3) dan quasi-hop 
(Gambar 4).  Gambar 3 menunjukkan jejak orbit 
obyek (panel kiri) dan kaitan energi sistem, E 
dengan jarak terhadap Bumi (panel kanan). 
Lingkaran di pusat dan biru/gelap adalah Matahari 
dan Bumi. Pada kerangka berotasi (panel kiri-atas), 
jejak orbit awal obyek membentuk pola resonansi 
3:2 (warna hijau/kelabu) yang kemudian encounter 
dengan Bumi, setelah itu pola orbitnya berubah 
menjadi pola resonansi 3:4 (warna hitam); 
lompatan-orbital terjadi pada saat orbitnya akan 
membentuk simpul. Untuk tinjauan energi, nilai E 
sejalan dengan peristiwa pada panel kiri. Spikes-
positif pada nilai energi potensial (warna 
ungu/kelabu) berkaitan dengan weak capture pada 
nilai E (spikes-negatif, warna hijau/gelap). Pada 
saat itu obyek memasuki daerah fb dan berhasil 
sehingga terjadi lompatan-orbital. 
 Gambar 4 memperlihatkan jejak orbit obyek 
artifisial yang mengalami quasi-hop melalui 
mekanisme lompatan-resonansi dalam kerangka 
berotasi (panel kiri-atas), sedangkan jejak orbit 
pada kerangka inersial (panel kiri-bawah) dengan 
elemen orbit a setelah quasi-hop bernilai lebih 
kecil daripada sebelumnya. Untuk tinjauan energi, 
nilai E beberapa kali berada pada nilai negatif 
(pada 14.7 dan 16.7 tahun) yang bersesuaian 
dengan jarak minimumnya terhadap Bumi (panel 
kanan-bawah). Weak capture terjadi pada 16.7 
tahun yang ditandai dengan spike sehingga 
lompatan-resonansi terjadi, yaitu dari 3:2 ke 5:3 
interior Bumi. Jejak obyek ini sempat melintasi 
daerah fb, untuk kemudian kembali ke daerah-
kedatangannya (fenomena quasi-hop).  

3.1.2 Kasus Tabrakan dengan Bumi 

 Gambar 5 memperlihatkan sampel obyek 
artifisial yang mengalami tabrakan dengan Bumi, 
yang berasal eksterior Bumi. Pada kerangka 
berotasi (panel kiri-atas), jejak orbit sampel obyek 
yang berasal dari eksterior Bumi ini menabrak 
Bumi pada saat orbitnya akan membentuk simpul. 
Obyek ini berasal dari daerah resonansi 2:3 Bumi. 
Tinjauan energi pada panel kanan menunjukkan 
tabrakan terjadi pada 69.5 tahun dengan E 
bernilai negatif, yang ditandai dengan nilai energi 
potensial menuju asimtotik pada energi kinetiknya 
nol. Pada saat itulah obyek gagal melewati daerah 
fb dan menabrak Bumi.  

4 KESIMPULAN 
Dari pekerjaan ini dapat disimpulkan, bahwa 
daerah orbital resonansi gerak-rerata 3:2 dan 2:3 
Bumi merupakan salah satu daerah orbital 
penyuplai asteroid yang dapat mengalami 
lompatan-orbital ( 0.25%) dan dapat pula gagal 
( 0.1%) dalam jangka waktu 200 tahun. Asteroid 
yang dapat mengalami lompatan-orbital cenderung 
memiliki nilai eksentrisitas sekitar 0.3, berada di 
ekliptika, dekat dengan garis nodal orbit, dan di 
sekitar perihelion orbitnya. Dinamika ini jarang 
terjadi, namun perturbasi planet dapat 
meningkatkan peluang terjadinya fenomena ini. 
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ABSTRAK 
Dinamika orbit benda-kecil yang terletak pada daerah dekat-Bumi (berjarak perihelion kurang dari 1.3 AU) tidak 
bisa dilepaskan dari gangguan planet Kebumian dan Jupiter. Dalam evolusinya dari Sabuk-Utama, asteroid dapat 
berada dalam keadaan resonansi Kozai (Morbidelli et al., 2002). Obyek asteroid yang terletak pada orbit komet 
(Asteroids in Cometary Orbits, ACOs) merupakan orbit obyek yang secara dinamika tidaklah stabil (Licandro & 
Alvarez-Candal, 2006). Dalam pekerjaan ini akan disampaikan hasil integrasi numerik evolusi orbit ACOs 
sepanjang 100 ribu tahun untuk mengetahui lokasi distribusi obyek yang berada pada keadaan resonansi Kozai. 
Terdapat 552 obyek ACOs dekat-Bumi yang berada pada nilai parameter Tisserand kurang dari 3.02, yang 45 obyek 
di antaranya mengalami resonansi Kozai yang terletak pada nilai setengah sumbu-panjang 2.1 hingga 4.3 AU.  
 
Kata Kunci: Asteroid pada orbit komet (ACOs) – Resonansi Kozai  
 

1 PENDAHULUAN 

Komet dan asteroid merupakan benda kecil 
yang berbeda baik ditinjau secara fisis maupun 
orbital. Dari segi fisis, pada komet terdapat 
aktivitas kometari (menguapnya material es yang 
membuatnya tampak berpendar ketika mendekati 
Matahari) di permukaannya, sedangkan pada 
asteroid tidak terdapat aktivitas tersebut. Dari segi 
orbital, Kresák (1979) mendefinisikan orbit komet 
dan asteroid melalui parameter Tisserand yang 
didefinisikan melalui persamaan (1) berikut ini: 

 )( cos/)1(2/ 2 iaaeaaT JJJ , (1) 
dengan a dan aJ secara berturut-turut merupakan 
nilai setengah sumbu-panjang benda kecil dan 
Jupiter, sedangkan e dan i merupakan eksentrisitas 
dan inklinasi orbit benda kecil. Nilai inklinasi 
dihitung dengan mengacu kepada bidang orbit 
Jupiter. Orbit komet memiliki nilai TJ < 3, 
sedangkan asteroid memiliki TJ  > 3. Obyek yang 
berada pada TJ < 3 dan tidak menampakkan 
aktivitas kometari di permukaannya didefinisikan 
sebagai asteroid yang berada pada orbit komet 
(Asteroids in Cometary Orbits, ACOs).  

Dinamika populasi asteroid yang terletak di 
daerah dekat-Bumi sangat dipengaruhi oleh 
resonansi mean-motion yang disebabkan pengaruh 
gravitasi planet Kebumian dan Jupiter. Akibatnya, 
terjadi migrasi orbit asteroid ke bagian 
dalam/terlontar jauh ke tepian luar Tata Surya 
dalam kurun waktu sekurangnya ratusan ribu 
bahkan mencapai jutaan tahun, atau  asteroid 
terperangkap dalam keadaan resonansi Kozai 
(Morbidelli et al., 2002).   

Kozai (1962) menjelaskan bahwa terdapat 
resonansi yang disebabkan oleh pengaruh gravitasi 
Jupiter pada asteroid Sabuk-Utama dengan 
inklinasi i ≥ 60 . Hal ini dicirikan dengan nilai 
argumen perihelion, ω, berlibrasi di sekitar 90  

atau 270 . Pada saat yang sama terjadi osilasi 
berlawanan pada e dan i; nilai e minimum jika nilai 
i maksimum, dan sebaliknya. Resonansi Kozai ini 
didefinisikan melalui persamaan (2): 

)1( )( cos 2eaiHkozai , (2) 
dengan HKozai merupakan tetapan Kozai. Michel 
dan Thomas (1996) menemukan bahwa pada 
asteroid dekat-Bumi dengan nilai a < 2 AU 
resonansi (Seperti-Kozai) dapat terjadi pada ω 
yang berlibrasi di nilai 0  atau 180   dengan nilai 
inklinasi yang rendah.  

Pekerjaan ini akan memeriksa dinamika orbit 
obyek ACOs, dalam hal ini resonansi Kozai, di 
dekat-Bumi pada TJ < 3.02 (Licandro et al., 2008) 
melalui integrasi numerik selama 100 ribu tahun ke 
depan. Pada Bagian 2 akan disampaikan metode 
perhitungan yang dipakai, Bagian 3 memaparkan 
hasil perhitungan dan analisis, dan Bagian 4 adalah 
kesimpulan. 

2 DATA DAN METODE PERHITUNGAN 

Dengan menggunakan kriteria di atas diperoleh 
data posisi awal 552 obyek ACOs pada epoch  
MJD 55400 dari situs layanan penyedia             
data elemen orbit Jet Propulsion Laboratory (JPL) 
NASA Small Body Search Engine melalui 
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdquery.cgi.  

Terdapat sebagian kecil obyek ACOs yang 
memiliki MJD selain 55400. Untuk itu diperlukan 
penyamaan epoch dengan menggunakan paket 
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program siap pakai Mercury (Chambers, 1999).  
Proses penyamaan epoch mengacu pada skema 
perhitungan penyamaan epoch yang dilakukan oleh 
JPL NASA. Elemen orbit  semua planet (termasuk 
Bulan), Ceres, Vesta, dan Pallas diambil pada 
epoch MJD 55400. Setelah obyek memiliki nilai 
epoch yang sama, maka proses integrasi orbit 
secara serentak bisa dilaksanakan. 
 Posisi dan kecepatan benda pada rentang waktu 
tertentu, untuk sistem yang melibatkan banyak 
benda, bisa diketahui melalui pendekatan N-body 
problem. Solusi yang digunakan berupa 
aproksimasi numerik persamaan (3), yaitu 
persamaan gerak gravitasi Newtonian: 

NlkmG
dt
d N

lk lk

lkl ,....,1,,)(
32

2

  
xx

xxx
,  (3) 

dengan G merupakan konstanta gravitasi, m adalah 
massa main body, x adalah vektor posisi benda 
kecil, sedangkan k dan l merupakan indeks benda 
dalam sistem. Posisi dan kecepatan benda 
diperoleh dari persamaan tersebut, yang 
selanjutnya ditransformasikan kembali ke dalam 
elemen orbit untuk setiap step integrasi.  

Asumsi yang digunakan yaitu asteroid dianggap 
sebagai benda massless, interaksi gravitasi yang 
terjadi adalah antara Matahari dengan planet, 
Matahari dengan asteroid, Planet dengan 
Planet/Bulan, dan Planet/Bulan dengan asteroid. 
Sepanjang integrasi 100 ribu tahun tidak 
diperhitungkan efek termal dan relativitas. Step 
integrasi diambil 10-3 tahun dengan hasil 
perhitungan dicuplik per satu tahun. 

Integrasi numerik ACOs menggunakan 
perangkat lunak Swift (Levison & Duncan, 
1994). Proses integrasi tidak dilanjutkan jika 
asteroid terlontar ke luar Tata Surya (berjarak lebih 
dari 100 AU), menumbuk planet (berada dalam 
pengaruh gravitasi planet), atau berada pada jarak 
yang terlalu dekat dengan Matahari (berjarak 
kurang dari 4.68  10-3 AU).  

3 HASIL PERHITUNGAN DAN ANALI-
SIS 

Pada bagian ini hasil perhitungan dan analisis 
dibagi ke dalam tiga sub bagian:  

3.1 Resonansi Kozai  
Selama 100 ribu tahun integrasi terdapat 45 

obyek ACOs yang berada dalam keadaan resonansi 
Kozai pada berbagai rentang nilai i dengan rincian: 

22 obyek berlibrasi pada ω sekitar 90  dan 23 
obyek berlibrasi pada ω sekitar  270 .  

Variasi nilai i tidak terjadi hanya pada inklinasi 
besar sebagaimana yang diperoleh Kozai (1962) 
namun bisa terjadi pula pada nilai i rendah, 
misalnya asteroid 2007 KN4 yang memiliki nilai a 
~ 3.34 AU, berlibrasi pada ω ~ 90° dengan variasi i 
antara 9 hingga 34 derajat. Hal ini mengkonfirmasi 
hasil yang diperoleh Gronchi dan Milani (1999) 
bahwa resonansi Kozai bisa terjadi pada 
sembarang nilai inklinasi, dan sejalan dengan hasil 
yang diperoleh Michel (1998) yang menyatakan 
bahwa resonansi Kozai untuk asteroid dengan nilai 
a < 2 AU dapat terjadi pada nilai i rendah (< 20 ). 

Resonansi Kozai ini merentang  pada nilai ~2.1 
< a (AU) < ~4.3 dengan batas bawah nilai a untuk 
librasi pada dua nilai ω yang berbeda berada pada 
~2.1 AU. Obyek yang berlibrasi pada ω sekitar 90° 
memiliki batas atas a ~ 3.4 AU, sedangkan untuk 
ω yang berlibrasi di sekitar 270° memiliki batas 
atas a ~ 4.3 AU. Penyebab dari perbedaan sebaran 
nilai a untuk librasi pada dua nilai ω tersebut 
belum dapat diketahui. Menurut Gronchi dan 
Milani (1999) kedua jenis librasi ini diyakini 
berasal dari dominasi gravitasi planet Kebumian 
pada obyek ACOs yang ditinjau, bukan dari 
Jupiter. Sampel evolusi orbit obyek yang 
mengalami resonansi Kozai pada ω yang berlibrasi 
pada 90° dan 270° diberikan pada Gambar 1, yaitu 
plot sumbu mendatar berupa waktu integrasi 
selama 100 ribu tahun terhadap, secara berturut-
turut, nilai a (AU), ω (°), e, i (°), dan HKozai 
(keterangan yang sama untuk Gambar 2 dan 3).  

3.2 Resonansi Kozai Temporal 
Terdapat obyek yang awalnya berada pada 

keadaan resonansi Kozai namun kemudian beralih 
ke bentuk dinamika orbit lain, atau sebaliknya. 
Pada Tabel 1 terdapat 16 obyek ACOs yang 
mengalami resonansi Kozai secara temporal baik 
di awal, tengah, atau  akhir integrasi. Pada tabel 
tersebut sebagian besar resonansi Kozai temporal 
ini terjadi pada  nilai a ~ 3.3 AU yang merupakan 
batas luar asteroid Sabuk-Utama, yaitu lokasi 
resonansi mean-motion 2:1 Jupiter yang berimpit 
dengan 5:1 Saturnus. Hal ini mengindikasikan 
adanya kaitan resonansi mean-motion dengan 
terjadinya resonansi Kozai temporal.  

Hal yang sama ditemukan pada asteroid dengan 
a ~2.1, ~2.5, ~2.9, dan ~4.1 AU yang berlokasi 
dekat dengan lokasi resonansi mean-motion 4:1, 
3:1, 5:2, dan 7:5 dengan Jupiter. Adanya resonansi 
mean-motion mengakibatkan gangguan pada 
kestabilan resonansi Kozai yang dialami 
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asteroid-asteroid tersebut. Sampel obyek yang 
beresonansi Kozai temporal diberikan pada 
Gambar 2. Pada panel kiri, asteroid 1986 RA pada 
awal integrasi memiliki ω yang bersirkulasi, 
setelah ~30 ribu tahun obyek tersebut beresonansi 
Kozai. Hal sebaliknya terjadi pada panel kanan, 
asteroid 2002 VY94 beresonansi Kozai hingga ~70 
ribu tahun dan kemudian nilai ω bersirkulasi. 

3.3 Resonansi Seperti-Kozai  
Michel dan Thomas (1996) mendapati bahwa 

resonansi Kozai bisa terjadi pada asteroid dekat-
Bumi yang memiliki nilai a < 2 AU dengan ω 
berlibrasi di sekitar 0° atau 180° (resonansi 
Seperti-Kozai). Pada pekerjaan ini ditemukan dua 
asteroid yang diduga berada pada keadaan 
resonansi Seperti-Kozai,  yaitu: asteroid 2009 AT 
yang berlibrasi pada ω di sekitar 0° dan asteroid 
214869 (2007 PA8) yang berlibrasi pada ω ~ 180°.  

Pada Gambar 3 tampak bahwa resonansi Kozai 
dimulai pada nilai a yang berbeda dengan nilai a 
awal. Pada kedua asteroid tersebut resonansi 
terjadi pada nilai a ~ 5 AU yang berdekatan 
dengan Jupiter. Sehingga bisa dipastikan bahwa 
Jupiter turut berperan dalam menjaga kestabilan 
resonansi Kozai.  

Gambar 4 memperlihatkan sebaran lokasi 
obyek yang beresonansi Kozai, Kozai temporal, 
dan Seperti-Kozai. Tampak bahwa ada ACOs yang 
stabil dalam keadaan resonansi Kozai berada di 
dekat lokasi resonansi mean-motion, sehingga 
tidak menutup kemungkinan kestabilan obyek-
obyek tersebut akan terganggu. Untuk itu 
pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk waktu 
integrasi yang lebih panjang daripada 100 ribu 
tahun dengan turut memperhitungkan efek termal. 

  

4 KESIMPULAN 
Pada pekerjaan ini, integrasi numerik orbit 

ACOs selama 100 ribu tahun ke depan 
memberikan hasil yang disarikan sebagai berikut: 
1. Terdapat 45 obyek ACOs yang beresonansi 
Kozai dengan nilai librasi ω pada 90° dan 270° 
dengan nilai ~2.1 < a (AU) < ~4.3.  
2. Terdapat 16 obyek ACOs yang beresonansi 
Kozai secara temporal dengan librasi ω pada 90° 
dan 270°, dan dua obyek beresonansi Seperti-
Kozai dengan librasi ω pada 0° dan 180°.  
3. Resonansi mean-motion berperan secara 
signifikan dalam mengganggu kestabilan resonansi 
Kozai.  

Ucapan Terima Kasih 
Presentasi dan publikasi pada Seminar HAI 2011 
mendapat dukungan dari FMIPA- ITB. 
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Tabel 1. Daftar obyek yang berada pada keadaan resonansi Kozai temporal dengan nilai ω berlibrasi pada 90° (kiri) 
dan 270° (kanan) untuk waktu integrasi 100 ribu tahun. 

 
Asteroid a (AU) Waktu (tahun)  Asteroid a (AU) Waktu (tahun) 
2002 XO40 2.48 50000-70000  2002 VY94 3.24 <50000 
2009 XE11 3.31 60000-90000  2010 DH77 3.27 <50000 
2007 RV19 3.26 >20000  2004 RU164 3.37 25000-60000 
5370 Taranis (1986 RA) 3.34 >40000  2009 OZ4 2.68 >45000 
2006 UD17 3.22 >40000  2009 HU58 2.07 >45000 
1997 EN23 3.27 >50000  2001 RC12 3.23 >50000 
2010 XB73 4.10 >60000  1982 YA 3.64 >70000 
2008 YZ28 2.50 >80000  2007 BJ 2.94 >80000 
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Profil Fungsi Distribusi Element Orbit NEAs 

N. S. Daud1 dan S. Siregar1* 

1Program Studi Astronomi, FMIPA-ITB, Bandung, Indonesia 
*E-mail: suryadi@as.itb.ac.id 
 
ABSTRAK  
Asteroid merupakan benda kecil dalam sistim Tata Surya kita. Menempati kawasan diantara Mars-Jupiter. Namun terdapat 
juga asteroid yang orbitnya sering mendekati Bumi, kadangkala memotong orbit Merkurius dan menyilang lintasan Mars. 
Asteroid dengan lintasan seperti ini  dikelompokkan ke dalam Near Earth Asteroid (NEAs). Sampai saat ini diketahui 
jumlahnya lebih dari 7500 dan dibagi menjadi 4 sub kelompok; Atira, Aten, Amor dan Apollo. Telaah ini bertujuan 
mencari fungsi probability density function (pdf) elemen orbit. Fungsi ini diperlukan untuk memahami secara komprehensif 
sifat orbit asteroid dan mengkaji kemungkinan asteroid menumbuk Bumi. Telaah  dilakukan dengan menggunakan 3 fungsi 
distribusi yang biasa digunakan yaitu; fungsi distribusi Gaussian atau lebih dikenal dengan fungsi normal, fungsi distribusi 
Rayleigh dan fungsi distribusi Gamma. Elemen orbit yang diuji adalah setengah sumbu panjang orbit a, eksentrisitas e, dan 
inklinasi i. Sedangkan bujur ascending node  dan argument perihelion  tidak diselidiki, sebab asteroid dapat ditemukan 
di semua arah pada bidang ekliptika. Selain itu sebagai anggota Tata Surya asteroid dapat mendekati Bumi dari arah 
manapun. Dalam pekerjaan ini  cuplikan elemen orbit yang digunakan adalah 11 asteroid kelompok Atira, 645 asteroid 
kelompok Aten, 4260 asteroid kelompok Apollo dan 2922 kelompok Amor. Untuk menentukan fungsi distribusi yang 
sesuai dilakukan dengan uji statistik Chi-Square.  
 
 
 
Pengaruh Perturbasi Bumi pada Inklinasi Asteroid Dekat-Bumi 

R. W. Wibowo1* dan  B. Dermawan2 

1Program Studi Astronomi, FMIPA-ITB, Bandung, Indonesia 
2KK Astronomi, FMIPA-ITB, Bandung, Indonesia 
*E-mail: ridlo_cepheid@yahoo.com 
 
ABSTRAK  
Inklinasi asteroid dekat-Bumi yang diperoleh dari institusi Minor Planet Center memperlihatkan sebaran yang tidak 
tunggal. Hal ini mungkin berasal dari proses dinamika yang berbeda. Pekerjaan ini merupakan telaah awal terhadap sebaran 
inklinasi asteroid dekat-Bumi dengan melibatkan pengaruh perturbasi Bumi. Dengan menggunakan algoritma running-
mean pada sebaran inklinasi, batas inklinasi tinggi dapat diturunkan. Dengan asumsi sebaran Gaussian diperoleh 126 
asteroid berada pada inklinasi tinggi. Sedangkan untuk inklinasi rendah, sebaran asteroid dapat memenuhi fungsi sebaran 
Gaussian atau Lorentzian. Kombinasi kedua fungsi sebaran ini mengarah pada nilai inklinasi ~5 derajat sebagai pusat 
sebaran. Sebanyak 1950 asteroid berada pada inklinasi yang lebih rendah daripada pusat sebaran ini, yang dianggap sebagai 
asteroid dengan inklinasi rendah. Integrasi numerik gerak Newtonian dilakukan untuk populasi inklinasi tinggi dan rendah 
dengan menggunakan integrator Swift (Levison dan Duncan, 1994) untuk waktu integrasi 200 tahun. Perturbasi Bumi di 
perihelion pada asteroid inklinasi tinggi terjadi untuk orbit asteroid yang tidak lingkaran, sedangkan pada asteroid inklinasi 
rendah terjadi untuk orbit asteroid yang beragam. Sejumlah 20 - 50 asteroid dekat-Bumi dengan inklinasi rendah terganggu 
oleh perturbasi Bumi sepanjang waktu integrasi. Perturbasi Bumi di aphelion pada asteroid dekat-Bumi terjadi hanya untuk 
beberapa asteroid karena data yang terbatas. Telaah berikutnya ditujukan untuk mengetahui sebab ketidaktunggalan sebaran 
inklinasi asteroid dekat-Bumi melalui tinjauan dinamika orbit.  
 
Pustaka: 
Levison, H. F. & Duncan, H. J. 1994, Icarus, 108, 18-36 
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Spektrum Atmosfer Bumi: Saat Gerhana Bulan Total 16 Juni 2011 

R. D. Hapsari1*, Sulistiyowati1, R. W. Wibowo1, A. T. Jaelani1, F. Mumtahana1, G. Puanandra1,  P. 
Husnindriani1, A. Dzikra1, R. Abudan1, L. Kurniawan1, and E. I. Akbar2 

1Program Studi Astronomi, FMIPA-ITB, Bandung, Indonesia 
2Observatorium Bosscha, FMIPA-ITB, Bandung, Indonesia 
*E-mail: retnodhapsari@gmail.com 
 
ABSTRAK 
Warna merah yang terlihat saat gerhana bulan total berasal dari cahaya matahari yang direfraksikan oleh atmosfer bumi. 
Saat gerhana bulan total tanggal 16 Juli 2011, spektrum atmosfer bumi diamati menggunakan Deep Space Spectrograph 
(DSS-7) dan detector SBIG ST-7 XME yang terpasang di teleskop reflektor berukuran 8 inchi (f/10). Makalah ini akan 
mendiskusikan hasil yang didapat. 
 
 
 
Analisis Citra Gerhana Bulan Total 15 Juni 2011 

M. Yusuf1* and M. Irfan1 

1Observatorium Bosscha, FMIPA-ITB, Bandung, Indonesia 
*E-mail: muhammad.yusuf@gmail.com 
 
ABSTRAK  
Kami akan memaparkan hasil analisis terhadap citra gerhana Bulan 15 Juni 2011 yang diperoleh menggunakan teleskop 
portabel di Observatorium Bosscha, Lembang. Selain untuk mengukur waktu-waktu kontak, yang bisa dibandingkan 
dengan prediksi gerhana, distribusi dan warna intensitas cahaya umbra menjadi tekanan pada kajian ini. 
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Laporan Business Meeting HAI 
 
B. Dermawan1* dan I. Sapuan2 
 
1 Himpunan Astronomi Indonesia  dan KK Astronomi, FMIPA – ITB, Bandung, Indonesia 
2Himpunan Astronomi Indonesia 
*E-mail: budider@as.itb.ac.id 
 
ABSTRAK 
Salah satu anamah hasil pertemuan HAI pada 2009 adalah pendokumentasian Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran 
Rumah Tangga (ART) HAI. Sebagai organisasi tunggal profesi astronomi di Indonesia, HAI saat ini merupakan wadah 
bagi hampir 300 anggota. Dengan perkembangan yang semakin tidak sederhana, AD/ART menempati peran penting 
yang secara khusus memiliki aspek legalitas bagi kiprah HAI. Masih banyak perkara kerumahtanggaan HAI yang perlu 
dibenahi, dan AD/ART menempati prioritas tertinggi. Untuk itulah pada penyelenggaraan Business Meeting HAI 2011 
ini hanya berisi agenda tunggal, yaitu pembahasan AD/ART dan tindak lanjutnya, yang dipaparkan pada laporan ini. 
 
Kata Kunci: Anggaran Dasar (AD) – Anggaran Rumah Tangga (ART) 
 

1 PENDAHULUAN 
Sebagai perangkat dasar suatu organisasi, 

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah 
Tangga (ART) memegang peran sentral. Keduanya 
merupakan rambu-rambu aspek legalitas bagi suatu 
organisasi untuk berkiprah sesuai peran yang 
diembannya. Pendokumentasian AD/ART HAI 
merupakan salah satu amanah pertemuan Business 
Meeting HAI pada 2009 lalu. Selain itu, aspek 
legalitas/hukum mulai dirasakan urgensinya pada 
gerak langkah HAI sebagai organisasi profesi. 

AD/ART HAI sudah kerap dibahas dan, 
sepengetahuan kami, pembahasan ini telah 
memakan lebih dari (sekurangnya) dua dekade. 
Adalah wajar bahwa sejalan dengan waktu dan 
perkembangan, perbaikan dan penyempurnaan 
AD/ART suatu organisasi perlu dilakukan. Untuk 
itu, sebagai langkah awal adalah menelusuri 
dokumentasi AD/ART HAI yang mungkin ada. 
Penelusuran dokumen tertulis tentang AD/ART 
HAI ini telah dilakukan dengan modus mengontak 
dan mencari informasi kepada sejumlah mantan 
Ketua HAI pada periode-periode sebelumnya. 
Penelusuran ini memakan waktu kurang lebih 6 
bulan sebelum penyelenggaraan Seminar HAI 
2011. Sayangnya, dokumentasi resmi belum 
ditemukan sampai pelaksanaan Business Meeting 
HAI pada Seminar HAI 2011. Pada sisi sebaliknya, 
paparan lisan dari para pelaku sejarah telah banyak 
disampaikan, bahkan ada argumentasi bahwa 
pembahasan tsb sudah pernah dilakukan tiga 
dekade lalu.  

Beberapa dokumentasi tertulis yang sempat 
diperoleh adalah adanya format acuan dan isi 
AD/ART yang tidak jauh berbeda dengan 
organisasi profesi sejenis yang dekat dengan 

bidang astronomi, yaitu fisika. Hal ini diperkuat 
oleh adanya komunikasi pribadi dengan beberapa 
mantan Ketua HAI. Karena itulah, dipandang patut 
untuk melakukan pembahasan isi AD/ART HAI 
dengan melirik pada AD/ART serupa yang ada. 

Persiapan untuk pelaksanaan Business Meeting 
ini tidak dilakukan dengan baik. Meskipun 
penelusuran tentang dokumen AD/ART telah 
dilakukan jauh hari sebelumnya melalui kontak 
dengan beberapa mantan Ketua HAI, publikasi 
tentang rencana pembahasan ini, jauh hari sebelum 
Business Meeting, tidak dilakukan dengan baik. 
Rencana semula adalah dengan membentuk wadah 
digital untuk berdiskusi tentang AD/ART ini, yang 
ternyata tidak berjalan. Kalau seandainya materi 
bahasan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui 
media digital itu, diharapkan diskusi pada Business 
Meeting dapat lebih matang dan terarah. Proses 
penyebarluasan informasi bahasan AD/ART 
dilakukan saat Seminar HAI 2011 berlangsung 
dengan membagikan booklet kepada anggota yang 
ingin/dapat hadir. 

2 PELAKSANAAN 
Penyebaran materi AD/ART HAI dilakukan 

secara gerilya sejak Seminar HAI berlangsung 
pada pagi harinya. Secara personal ditanyakan 
kepada sejumlah anggota HAI perihal rencana 
kehadirannya pada Business Meeting. Bagi anggota 
HAI yang akan/dapat menyempatkan hadir, 
dibagikan materi tersebut (berupa booklet) untuk 
dapat dibaca sebelum Business Meeting 
dilangsungkan. Pembahasan AD/ART HAI ini 
disadari bukan untuk dituntaskan dalam waktu 
yang tersedia. Sekurangnya telah ada ulasan dan 
pembahasan langsung oleh anggota HAI perihal 
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usulan isi AD/ART tersebut, yang kelak akan 
didiskusikan dan dielaborasi lagi. 

Business Meeting diadakan di Ruang B Aula 
Barat – ITB pada 27 Oktober 2011 pukul 15:30-
17:45 WIB. Pada awalnya dihadiri sekitar 40 
peserta, yang kemudian menyusut hingga sekitar 
20 peserta di akhir pertemuan. Pertemuan ini 
dipimpin oleh Ketua HAI Budi Dermawan yang 
dibantu oleh (SekJen) Imam Sapuan. Pertemuan ini 
membahas agenda tunggal di atas dengan terlebih 
dahulu Ketua HAI menyampaikan hasil 
penelusuran dokumen AD/ART sebelumnya dan 
urgensi pengesahannya untuk aspek legal HAI di 
masa mendatang. Pembahasan berjalan pasal demi 
pasal dan partisipasi aktif peserta, yang 
sebagiannya berlangsung alot. Hingga akhir 
pertemuan, pembahasan (memang) tidak selesai, 
dan akan dilanjutkan dengan modus digital. 

Saat Business Meeting dilakukan, pembahasan 
tidak berjalan mulus karena masih ada persoalan 
lama yang diangkat, yang sebenarnya sudah 
mengerucut pada Business Meeting HAI pada 2009 
lalu. Sekurangnya sudah ada langkah awal dan 
kerangka teks AD/ART yang dapat menjadi 
pembahasan dalam wadah digital yang akan 
dibentuk, yaitu dapat berupa forum diskusi, atau 
jejaring anggota, atau mailing-list 

3 BEBERAPA ASPIRASI 
Sejumlah catatan yang perlu diperhatikan 

berkaitan dengan AD/ART adalah: 
T. Hidayat: 
Untuk mempecepat proses penyusunan AD/ART, 
sebaiknya dibuat PokJa (Kelompok Kerja), yang 
selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Besar. 
C. Kunjaya: 
Dengan Draft yang ada sekarang, setuju untuk di-
sah-kan. Bila terdapat kejanggalan dapat dilakukan 
perubahan dengan Amandemen. 
M. Raharto: 
AD/ART sebagai persyaratan untuk menjadi 
anggota dari IAU (International Astronomical 
Union). Sedangkan di Indonesia difasilitasi oleh 
LIPI dalam FOKI (Forum Komunikasi Organisasi 
Profesi Ilmiah). 
T. Hidayat: 
Untuk keanggotaan IAU, sebagai organisasi 
profesi, membutuhkan ijin dari Kementrian Luar 
Negeri dan Direktur Observatorium Bosscha. 
P. Mahasena: 
Sebagai Ketua HAI, butir yang menjadikan 
perdebatan, sebaiknya ditentukan saja oleh Ketua. 
Perubahan-perubahan ditujukan secara langsung 
saja (on the point). 

S. Siregar: 
Dalam keanggotaan, persyaratan yang membatasi 
sifat organisasi sebaiknya dihilangkan saja. 
P. W. Premadi: 
Dengan waktu yang relatif singkat, diharapkan 
dapat digunakan secara lebih efektif. 

4 HASIL DISKUSI 

Masalah-masalah yang menjadi pemikiran 
selanjutnya pada AD meliputi: 

1. Syarat Keanggotaan 
2. Ragam Anggota 
3. Hak dan Kewajiban 
4. Rapat Anggota 
5. Fasilitas yang dapat digunakan oleh Ketua 

Berikut ini adalah draft AD/ART hasil diskusi 
pada Business Meeting HAI 2011, yang 
disampaikan dalam format tulisan Prosidings ini 
dalam bentuk Bab dan Pasal. Bagian yang 
digarisbawahi pada draft AD/ART ini merupakan 
hal-hal yang kiranya perlu dicatat/dicermati 
dengan seksama untuk nantinya dapat disepakati. 

4.1 Draft Mukadimah AD/ART HAI 
Kami para Astronom Indonesia, menyadari pentingnya 
usaha bersama dalam membina dan mendorong 
pengembangan Astronomi di Indonesia demi 
terbangunnya masyarakat modern, bersepakat untuk 
bergabung dalam suatu himpunan yang berasaskan 
Pancasila yang dibentuk dengan Anggaran Dasar. 
Berdasarkan atas kesepakatan ini, maka kami para 
Astronom Indonesia bersama-sama membentuk 
Organisasi yang diberi nama Himpunan Astronomi 
Indonesia, disingkat dengan HAI, yang dalam bahasa 
Inggris dinamai Indonesian Astronomical Society, yang 
disingkat dengan (IAS). 

4.2 Draft Anggaran Dasar HAI 
Bab 1 Organisasi 
Pasal 1 Tempat Kedudukan 
Himpunan ini berkedudukan di tempat kedudukan 
Ketua. 
Pasal 2 Waktu 
Organisasi ini didirikan untuk waktu yang tidak 
ditentukan lamanya, dan dimulai sejak diresmikan oleh 
Rapat Anggota pada tanggal sekian tahun sekian 
(tanggal - bulan - tahun) di kota. 
Pasal 3 Tujuan 
Tujuan organisasi profesi ini adalah: membina dan 
mengembangkan pengetahuan dan keprofesian 
Astronomi untuk kepentingan manusia pada umumnya 
serta kepentingan bangsa Indonesia pada khususnya. 
Pasal 4 Usaha 
Untuk mencapai tujuan tersebut pada pasal 3 di atas, 
organisasi profesi ini akan: 
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1. Mengusahakan agar perkembangan Astronomi 
Indonesia mencapai mutu yang dicita-citakan 
bersama. 

2. Menegakkan integritas profesional dalam arti 
menjaga dan mempertahankan martabat dan 
kehormatan profesi. 

3. Menjamin komunikasi, baik antara anggota di 
dalam HAI, maupun dengan masyarakat lain di 
luar HAI. 

4. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sah dan 
tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. 

Pasal 5 Kerangka Organisasi 
Organisasi himpunan terdiri atas empat bagian pokok: 
KETUA, SEKJEN, BENDAHARA, dan HUMAS. 
Pasal 6 Kekayaan 
Perbendaharaan organisasi ini didapat dari : 

1. Iuran Anggota. 
2. Sumbangan-sumbangan dalam bentuk apapun 

yang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. 
3. Penghasilan atas usaha organisasi yang sah dan 

tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. 

Bab 2 Hal-hal Mengenai Keanggotaan dan 
Kepengurusan 
Pasal 7 Syarat-syarat Keanggotaan 
Keanggotaan organisasi terdiri dari Anggota Biasa, 
Anggota Kehormatan, dan Anggota Forum/Kelompok. 

1. Anggota Biasa adalah warga negara Republik 
Indonesia yang memperoleh pendidikan formal 
sekurang-kurangnya S1 di dalam bidang 
Astronomi atau yang relevan, atau mereka yang 
secara profesional bekerja di dalam bidang yang 
terkait dengan Astronomi. 

2. Anggota Kehormatan adalah mereka yang bukan 
memiliki latar belakang Astronomi namun telah 
memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi 
Astronomi Indonesia. 

3. Anggota Forum/Kelompok adalah wakil dari 
forum/kelompok astronomi amatir melalui 
ketuanya sebagai exofficio. 

Pasal 8 Kewajiban Anggota 
Kewajiban anggota adalah : 

1. Membantu terlaksananya tujuan himpunan. 
2. Patuh kepada peraturan-peraturan dan keputusan 

organisasi. 
3. Membayar iuran organisasi, kecuali Anggota 

Kehormatan. 
Pasal 9 Hak Anggota 

1. Seluruh anggota berhak memilih kepengurusan, 
kecuali Anggota Forum/Kelompok. 

2. Yang dapat dipilih menjadi anggota Pengurus HAI 
hanya Anggota Biasa. 

Hal-hak lain diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 

Bab 3 Kepengurusan 
Pasal 10 Susunan dan Jabatan Pengurus 

1. Pengurus terdiri dari Ketua, SekJen, Bendahara, 
Humas, dan beberapa Divisi sesuai dengan 
kebutuhan. 

2. Ketua dan SekJen dipilih oleh anggota secara 
langsung dari Anggota Biasa 

3. Masa jabatan kepengurusan adalah 4 tahun dan 
dapat dicalonkan kembali untuk periode 
berikutnya hanya satu kali. 

4. Anggota Pengurus lainnya dipilih dan ditetapkan 
oleh Ketua. 

Pasal 11 Hak dan Kewajiban Pengurus 
1. Ketua atas nama Pengurus wajib mewakili 

organisasi secara sah baik di dalam maupun di luar 
Pengadilan atas segala perbuatan Pengurus dan 
segala pemilikan dalam lingkup tujuan organisasi. 

2. Bilamana Ketua berhalangan karena sesuatu sebab, 
SekJen berhak mewakili Ketua dengan hak dan 
kekuasaan yang sama. 

Bab 4 Persidangan dan Tata Tertib Organisasi 
Pasal 12 Perubahan Anggaran Dasar 

1. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dengan 
keputusan Rapat Anggota yang dengan sengaja 
diadakan untuk maksud itu. 

2. Rapat Perubahan Anggaran Dasar harus dihadiri 
sekurang-kurangnya sekian (2/3?) anggota. 

3. Keputusan rapat perubahan Anggaran Dasar 
dianggap sah kalau disetujui oleh sekian rasio 
(berapa?) suara yang hadir. 

4. Apabila kuorum tidak tercapai seperti pada ayat 2 
pasal ini, maka bagaimana?. 

Pasal 13 Pembubaran 
1. Organisasi ini hanya dapat dibubarkan dengan 

keputusan Rapat Anggota yang sengaja diadakan 
untuk maksud itu. 

2. Rapat sekurang-kurangnya dihadiri oleh sekian 
(berapa?) jumlah anggota. 

3. Keputusan rapat tentang pembubaran dianggap 
sah, kalau disetujui oleh sekian rasio (berapa?) 
anggota yang hadir. 

4. Bila organisasi dibubarkan dan setelah semua 
hutang-piutang dan ongkos-ongkos diselesaikan, 
maka harta kekayaan tersisa akan diserahkan ke 
badan-badan sosial atau badan-badan lain yang 
layak. 

Pasal 14 Penutup 
Anggaran Dasar ini adalah merupakan penyempurnaan 
dari Anggaran Dasar Himpunan Astronomi Indonesia 
yang (telah ada sebelumnya?) pada tanggal berapa bulan 
berapa tahun berapa (tanggal - bulan - tahun) di kota. 
Anggaran Dasar ini dianggap berlaku setelah disahkan 
oleh Rapat Anggota HAI pada tanggal berapa. 
Hal-hal yang tidak diatur pada Anggaran Dasar, akan 
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dengan syarat 
tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar. 

4.3 Draft Anggaran Rumah Tangga HAI 
Pasal 1 Keanggotaan 

1. Untuk menjadi anggota HAI, peminat 
mendaftarkan diri dengan mengisi formulir 
pendaftaran anggota baik secara langsung maupun 
online melalui situs HAI. 
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2. Pengurus HAI menyeleksi serta melakukan 
otorisasi atas registrasi calon anggota sesuai 
dengan syarat keanggotaan dalam Anggaran Dasar. 

3. Nomor keanggotaan diterbitkan oleh Pengurus 
HAI. 

4. Tanda pengenal sebagai anggota HAI diterbitkan 
oleh HAI. 

Pasal 2 Iuran Anggota 
1. Iuran anggota HAI ditentukan dalam Rapat 

Anggota dengan besar pungutan sesuai dengan 
kesepakatan musyawarah. 

2. Pembayaran iuran anggota HAI dilakukan secara 
langsung ke rekening HAI. 

Pasal 3 Pemberhentian Anggota 
1. Keanggotaan berakhir atas permintaan sendiri. 
2. Keanggotaan dinyatakan non-aktif oleh HAI 

karena: 
a. Melanggar peraturan organisasi profesi. 
b. Tidak membayar iuran pada tahun berjalan. 
c. Melakukan kegiatan yang merugikan 

organisasi. 
d. Meninggal dunia. 

Pasal 4 Kewajiban Pengurus HAI 
1. Pengurus berkewajiban mempertanggungjawabkan 

segala penerimaan keuangan dan pelaksanaan 
pekerjaannya kepada Rapat Anggota. 

2. Pada saat akhir masa jabatan, Pengurus harus 
melakukan serah terima secara resmi kepada 
pengurus baru yang disahkan oleh Rapat Anggota 
dengan segala perbendaharaannya. 

3. Pengurus dapat membentuk kelompok-kelompok 
kerja dan panitia adhoc di bidang Astronomi untuk 
maksud-maksud keperluan tertentu atau 
pengembangan bidang tertentu. 

Pasal 5 Tata-tertib Rapat 
Tata-tertib rapat Pengurus adalah sebagai berikut : 

1. Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 6 
bulan sekali yang bisa dilakukan secara tatap muka 
langsung maupun memakai sarana yang 
memungkinkan terjadinya komunikasi yang 
interaktif. 

2. Rapat dianggap sah kalau dihadiri lebih dari 
(berapa?) jumlah anggota (mencapai quorum). 

3. Apabila quorum tidak tercapai, maka bagaimana?. 
4. Apabila quorum tidak tercapai untuk rapat yang 

ketiga, maka atas dasar musyawarah anggota-
anggota yang hadir, rapat dianggap sah. 

5. Keputusan rapat dianggap sah apabila didukung 
oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir. 

5 PENUTUP 

Draft AD/ART merupakan satu dokumen yang 
masih memerlukan penyempurnaan. Diskusi 
diharapkan dapat berlanjut pada forum diskusi 
digital yang tersedia, namun belum dimanfaatkan, 
di situs HAI (http://situs.opi.lipi.go.id/hai/) atau 
tempat lainnya (misalnya yahoogroups). 

Meskipun masih banyak isi AD/ART yang 
belum dapat diselesaikan, semoga hal ini 
merupakan langkah yang lebih konstruktif dalam 
merumuskan isi AD/ART HAI, sekaligus 
pendokumentasiannya. Harapan besar ditujukan 
kepada para anggota, untuk dapat meluangkan 
waktu berdiskusi pada forum digital di atas. 
Informasi tentang ini akan diberitahukan 
kemudian. Tentunya isi AD/ART tetap terbuka 
untuk perbaikan di masa mendatang. 
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