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Indonesia sangat beruntung, itulah yang kami pikirkan pertama kali ketika 

mengetahui bahwa tahun 2018 ini kita semua berkesempatan melihat    

peristiwa langit yang cukup menarik: Gerhana Bulan Total. 

Tidak hanya satu, melainkan dua. Yang pertama terjadi pada 31 Januari 

2018, lalu yang kedua akan menyusul di tanggal 28 Juli 2018. Keduanya bisa 

dilihat di halaman depan rumah tanpa harus berpergian ke “jalur gerhana” 

seperti pada peristiwa gerhana Matahari. 

Ya, gerhana Bulan adalah peristiwa yang berbeda, spesial, dan pastinya 

menakjubkan. Siap untuk berpesta gerhana tahun ini? 

 

Teruntuk kamu yang sedang menunggu gerhana, 

selamat membaca... 



K 
etika Matahari terbe-

nam pada 31 Januari 

2 0 1 8  m e n d a t a n g , 

arahkan pandangan An-

da ke arah timur. Nantinya, Anda akan 

melihat Bulan yang siap digerhanai 

oleh Bumi. 

 Ya, gerhana Bulan terjadi ketika 

Matahari-Bumi-Bulan berada dalam 

satu garis lurus, atau juga dikenal da-

lam segaris syzygy. Peristiwa ini akan 

membuat cahaya Matahari yang biasa 

diterima Bulan akan terhalang oleh 

Bumi. Sehingga yang tersisa hanyalah 

rona kemerahan dari atmosfer Bumi 

yang terbiaskan di permukaan Bulan; 

membuatnya berubah warna menjadi 

semerah darah alias blood moon. 

 Gerhana Bulan sendiri bukan peri-

stiwa yang langka. Ia terjadi saat bi-

dang orbit Bulan berpotongan dengan 

bidang ekliptika Bumi. Tidak adanya 

gerhana setiap bulan kalender dikare-

nakan Bulan mengorbit Bumi dalam 

orbit yang miring lima derajat. Jadi, 

bisa saja Bulan lebih tinggi lima derajat 

dari ekliptika, bisa juga di bawah lima 

derajat dari ekliptika. 

 Walau demikian, dalam satu tahun 

kita bisa melihat setidaknya dua ger-

hana Bulan (dan dua gerhana Mataha-

ri). Seperti yang akan terjadi pada ta-

hun 2018. 

 Gerhana Bulan bukanlah pertanda 

bencana. Ia murni hanya merupakan 

keselarasan kosmis yang terjadi anta-

ra Matahari-Bumi-Bulan. Peristiwa ini 

sangat aman ditonton dan bahkan 

mungkin akan membuat Anda takjub 

saat mengamatinya. Jadi, tidak perlu 

khawatir dan waspadalah terhadap 

berita atau informasi hoaks. 

 Lalu, seperti apa dua gerhana Bu-

lan total yang akan kita amati di tahun 

2018? Mari kita bahas satu per satu! 



G 
erhana Bulan total per-

tama yang akan terjadi di 

Indonesia adalah pada 

tanggal 31 Januari 2018, 

tepat pada saat fase Bulan purnama 

kedua yang terjadi pada bulan Januari 

2018 (Bulan purnama pertama terjadi 

pada 2 Januari 2018). Di Indonesia, ger-

hana ini akan terjadi mulai beberapa 

menit setelah Matahari terbenam. 

 Gerhana yang termasuk dalam se-

ri Saros 124 ini merupakan gerhana 

nomor 49 dari 73 gerhana yang terjadi 

di seri itu. Keseluruhan gerhana ini 

akan berlangsung selama 5 jam 17 

menit, dengan durasi puncak gerhana 

berlangsung selama 1 jam 16 menit. 

 Gerhana akan diawali saat Bulan 

memasuki bayangan penumbra 

(bayangan terang) Bumi pada pukul 

17.51.13 WIB (18.51.13 WITA, 19.51.13 WIT). 

Bulan selanjutnya akan tampak mulai 

tergigit pada pukul 18.48.27 WIB 

(19.48.27 WITA, 20.48.27 WIT), yakni 

ketika ia memasuki bayangan umbra 

(bayangan gelap) Bumi. 

 Mulai sejak itu sampai sekitar 

pukul 19.51.47 WIB (20.51.47 WIB, 

21.51.47 WIT), bayangan umbra Bumi 

akan membuat Bulan purnama yang 

tadinya bulat sempurna akan menjadi 

“tergigit” sedikit-demi-sedikit hingga 

memasuki puncak gerhana. 

 Puncak gerhana—saat Bulan akan 

tampak sepenuhnya berwarna keme-

rahan—akan terjadi pada pukul 

20.29.51 WIB (21.29.51 WITA, 22.29.51 

WIT). Rona merah pada permukaan 

Bulan akan berlangsung hingga pukul 

21.07.51 WIB (22.07.51 WITA, 23.07.51 

WIT), saat Bulan beranjak keluar dari 

bayangan umbra Bumi. 

 Setelah itu, Bulan masih akan tam-

pak “tergigit” seperti sebelum puncak 
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gerhana terjadi hingga pukul 22.11.11 

WIB (23.11.11 WITA, 00.11.11 WIT [1 Febru-

ari 2018]). Di saat itu, Bulan purnama 

akan tampak normal seperti sedia ka-

la, gerhana umbra telah terjadi dan 

menyisakan gerhana penumbra yang 

akan berakhir pada pukul 23.08.29 WIB 

(00.08.29 WITA, 01.08.29 WIT 1 Februari 

2018). 

 Lalu, daerah mana saja yang bisa 

menyaksikannya? Nah, gerhana Bulan 

berbeda dengan gerhana Matahari 

yang memiliki “jalur lintasan”. Untuk 

gerhana Bulan, seluruh wilayah yang 

sedang malam hari berkempatan un-

tuk mengamatinya. Dalam hal ini, ham-

pir seluruh Indonesia bisa menyaksi-

kan karena sudah masuk malam hari 

saat gerhana berlangsung! 

 Perhatikan peta gerhana di bawah 

ini. Wilayah yang diarsir dengan warna 

merah tua adalah wilayah yang bisa 

menyaksikan gerhana Bulan total mu-

lai dari masuknya Bulan ke bayangan 

penumbra Bumi, seluruh fase total, 

hingga Bulan keluar kembali dari ba-

yangan penumbra Bumi. 

 Sementara itu, wilayah yang di-

arsir dengan warna merah muda ada-

lah wilayah yang baru berkesempatan 

melihat gerhana Bulan total ini saat 

Bulan sudah memasuki bayangan um-

bra. Perbedaan ini hanya sedikit, 

dengan begitu bisa dikatakan bahwa 

seluruh wilayah Indonesia kebagian 

untuk melihatnya. 

 Oh iya, kamu juga tidak perlu 

menggunakan kacamata gerhana un-

tuk mengamati gerhana Bulan total. 

Sebab kacamata gerhana hanya untuk 

gerhana Matahari yang silau. Gerhana 

Bulan total justru akan membuat Bulan 

tampak lebih redup dari Bulan purna-

ma biasa, sehingga aman diamati 

dengan mata telanjang. 
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28 Juli 2018

B 
erbeda dengan gerhana 

Bulan total 31 Januari 

2018 yang terjadi mulai 

awal malam, gerhana Bu-

lan total 28 Juli 2018 akan terjadi mulai 

selepas tengah malam di Indonesia. 

 Gerhana yang masuk dalam seri 

Saros 129 ini merupakan gerhana no-

mor 38 dari 71 gerhana yang terjadi pa-

da seri tersebut. Gerhana ini pun akan 

berlangsung lebih lama dari gerhana 

Bulan total yang akan terjadi pada 31 

Januari 2018, yakni dengan durasi total 

gerhana selama 6 jam 14 menit, dan 

durasi puncak gerhana selama 1 jam 

43 menit. Selain itu, gerhana Bulan to-

tal 28 Juli 2018 juga terjadi di awal 

musim kering (berbeda dengan ger-

hana 31 Januari yang terjadi saat 

musim hujan), sehingga kesempatan 

mengamati tanpa terhalang awan 

mendung apa lagi hujan akan lebih be-

sar. 

 Gerhana Bulan total 28 Juli 2018 

akan berlangsung mulai pukul 00.14.47 

WIB (01.14.47 WITA, 02.14.47 WIT), saat 

Bulan masuk bayangan penumbra. 

“Gigitan” pertama Bumi akan berlang-

sung mulai pukul 01.24.27 WIB 

(02.24.27 WITA, 03.24.27 WIT). 

 Tepat pada pukul 02.30.15 WIB 

(03.30.15 WITA, 04.30.15 WIT), fase ger-

hana total akan dimulai. Puncak ger-

hana total sendiri akan terjadi pada 

pukul 03.21.44 WIB (04.21.44 WITA, 

05.21.44 WIT).  Fase gerhana total ini 

akan berakhir pada pukul 04.13.11 WIB 

(05.13.11 WITA, 06.13.11 WIT). 

 Sayangnya, saat gerhana total be-

rakhir, Bulan sudah terbenam untuk 

Indonesia bagian timur, sehingga tidak 

berkesempatan melihat gerhana hing-

ga berakhir. Untuk Indonesia bagian 

barat dan bagian tengah, gerhana par-



28 Juli 2018

sial masih bisa diamati hingga pukul 

05.19.00 WIB (06.19.00 WITA). Gerhana 

Bulan pun akan benar-benar berakhir 

ketika Bulan keluar dari bayangan pe-

numbra Bumi yang terjadi pada pukul 

06.28.38 WIB (07.28.38 WITA). Bulan ju-

ga sudah terbenam di barat untuk se-

luruh wilayah Indonesia. 

 Pengamatan gerhana Bulan total 

28 Juli 2018 ini juga tidak memerlukan 

kacamata gerhana. Gelapnya kacama-

ta gerhana karena dilengkapi filter ca-

haya justru akan membuat pandangan 

Anda gelap. Jadi, simpan saja dulu ka-

camata gerhana tersebut. 

 Ada baiknya pengamatan dil-

akukan bersama dengan klub atau 

komunitas astronomi di daerah masing

-masing. Mereka biasanya menye-

diakan teleskop agar pengamatan 

lebih jelas dan seru. 
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