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RAJAB 

Rajab adalah bulan ke-7 dalam Kalender Islam. Rajab atau 

‘Tarjīb’ berarti ‘membesarkan’ atau ‘mengagungkan’. Dinamakan 
demikian karena ketika itu bangsa Arab begitu mengagungkan 

bulan ini dan melarang diadakannya peperangan karena terhitung 
sebagai bulan haram (al-asyhur al-haram). 

 

Peristiwa penting:  

1. Nabi Nuh mengarungi bahtera dengan perahunya  
2. Terjadinya perang Shiffin  

3. Hari Mikraj-nya Nabi Saw. 

 
Sya’ban 1441 H 

Ijtima’ : Selasa, 24 Maret 2020 Jam 16:28 WIB 
Tinggi Hilal (di Medan) : +00°:51':07"           

1 Sya’ban: Rabu, 25 Maret 2020 
 

 

Sumber: Al-Qazwainy, ‘Ajā’ib al-Makhlūqāt wa Gharā’ib al-Maujūdāt, Tahkik: 

Muhammad bin Yusuf al-Qadhi  (Cairo: Maktabah ats-Tsaqāfah ad-Dīniyyah, t.t.) 

 

T A J U K 

“ Pengukuran Al-Ma’un dan Al-Biruni 
terhadap keliling bumi adalah sumbangan 
ilmiah terkini yang dihasilkan oleh orang-

orang Arab”  (C.A. Nillino) 

 

UMSU 
 Unggul, Cerdas, Terpercaya 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambaran Artistik Bulan dengan Atmosfer dan Air) 
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Pembuatan Udara dari Debu Bulan, Langkah Maju 

dalam Rencana Hidup di Bulan 

 

tidak mencukupi untuk dapat menghidupi makhluk hidup. Di bumi sendiri, oksigen 
diketahui mayoritasnya berasal dari hasil fotosintesis tumbuhan. Planet ataupun 

bulan yang tidak mendukung keberadaan tumbuhan mengakibatkan keberadaan 

oksigen itu sendiri menjadi sedikit bahkan tidak ada. 

Dengan ditemukan metode dan teknologi baru, masalah proses produksi 
oksigen ini pun mulai mendapat titik cerah. ESA atau Agen Angkasa Eropa telah 

melakukan eksperimen Oxygen Plan” di Belanda yang dapat mengeluarkan oksigen 
yang terperangkap di dalam debu bulan buatan. Tidak hanya proses tersebut dapat 
menghasilkan 96 persen oksigen dari tanah bulan buatan, proses tersebut juga 

menghasilkan logam-logam yang sangat berharga dalam misi berawak dan misi 

membangun tempat hidup di masa depan menuju bulan, Mars bahkan lebih jauh lagi. 

Oksigen merupakan elemen yang sangat banyak berada di dalam debu bulan, 

dengan eksperimen yang didapatkan dari bulan dan dibawa ke bumi menunjukkan 

keberadaannya merupakan 45 persen bagian dari berat sampel tersebut dan 

terperangkap di dalam mineral atau kaca, dan tidak dapat dengan mudah diakses 

oleh astronot. 

dara, terutama oksigen merupakan sebuah senyawa yang dibutuhkan oleh 
makhluk hidup untuk dapat bernapas dan hidup di permukaan bumi.  Hal ini 

pula yang merupakan sebuah kendala besar dalam menjalani kehidupan di 

luar bumi. Keberadaan oksigen di tempat lain selain bumi masih sedikit dan 

Oleh : Hariyadi Putraga 
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Gambar Proses Elektrolisis Leburan Garam 

 

Jika manusia dapat hidup di permukaan bulan, maka akan menjadi fokus agen 
angkasa di seluruh dunia, dan menjadi langkah penting untuk manusia dalam 

perjalanannya ke Planet Mars dan lainnya yang membutuhkan oksigen untuk dapat 

bernapas dan membuat bahan bakar roket perjalanan.  

 

Dalam proses metalisis,  oksigen  merupakan produk sampingan dan 
dikeluarkan dari debu dan siap untuk dikumpulkan dengan sisa regolith menjadi 

logam alloy dengan tidak menghasilkan karbondioksida ataupun karbonmonoksida 
yang artinya proses ini tidak menghasilkan gas yang beracun dalam proses 

pembentukannya tersebut. Besar harapan ilmuwan terhadap proses ini dapat 
digunakan di bulan dan akan dilakukan percobaan pada pertengahan tahun 2020. 
ESA dan NASA akan kembali melakukan misi berawak ke bulan untuk membangun 

fasilitas ini dengan melakukan penyesuaian peralatan yang dapat bertahan dalam 

lingkungan ekstrim di bulan ataupun lingkungan ekstrim di Mars. 

 

Proses yang dilakukan dalam fasilitas 
tersebut dinamakan “molten salt electrolysis” 

atau elektrolisis peleburan garam. Proses ini 
menggunakan regolith atau debu bulan 

buatan yang diletakkan ke dalam cawan besi 
bersama dengan garam kalsium klorida, dan 
dipanaskan hingga 950 derajat celsius dan 

mengalirkan listrik ke dalam larutan tersebut. 
Oksigen yang terperangkap akan berpindah 

ke elektroda (anoda) sehingga dapat 

diarahkan. 

 

Dalam proses metalisis,  oksigen  

merupakan produk sampingan dan dikeluarkan 
dari debu dan siap untuk dikumpulkan dengan 

sisa regolith menjadi logam alloy dengan tidak 
menghasilkan karbondioksida ataupun 
karbonmonoksida yang artinya proses ini tidak 

menghasilkan gas yang beracun dalam proses 
pembentukannya tersebut. Besar harapan 

ilmuwan terhadap proses ini dapat digunakan di 
bulan dan akan dilakukan percobaan pada 
pertengahan tahun 2020. ESA dan NASA akan 

kembali melakukan misi berawak ke bulan untuk 
membangun fasilitas ini dengan melakukan 

penyesuaian peralatan yang dapat bertahan 
dalam lingkungan ekstrim di bulan ataupun 

lingkungan ekstrim di Mars. 

 

(Kiri : Debu Bulan buatan atau Regolith;  

Kanan : Logam Allo setelah Elektrolisis  

- Oksigen Dikeluarkan) 

 

 

(Gambaran Artistik tahun awal 

koloni bulan) 

 

Dengan dapat dihasilkannya senyawa 
seperti oksigen, maka tidak menutup 

kemungkinan dapat dihasilkan gas-gas lain dan 
senyawa lainnya yang dapat membentuk lapisan 
atmosfer, lapisan air, lapisan lapukan tanah dan 

lapisan lain di permukaan bulan sehingga 
memungkinkan bulan menjadi sebuah tempat 

yang dapat dihuni manusia dan menjadi sebuah 
contoh dan langkah awal untuk melakukan 

“pembumian” benda-benda angkasa lainnya. 
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Ekuinoks Musim Semi Maret 2020 

 
Siang dan malam di bumi saat ekuinoks 

(https://en.wikipedia.org) 

 

Setelah 22 Desember 2019 lalu, matahari mencapai titik terjauh di Selatan 
khatulistiwa. Matahari akan kembali melintas tepat di atas khatulistiwa pada 20 Maret 

2020. Peristiwa matahari melintas tepat di atas khatulistiwa dikenal dengan nama 
“ekuinoks”. Ekuinoks berasal dari bahasa Latin “aequus” yang berarti sama dan “nox” 
yang berarti malam. Pada saat ekuinoks, semua lokasi di bumi akan mengalami durasi 

siang dan malam yang sama yaitu 12 jam.  

 

Oleh : Abu Yazid Raisal 

 

Ekuinoks terjadi dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret (ekuinoks 

musim semi) dan bulan September (ekuinoks musim gugur). Saat ekuinoks musim 
semi pada bulan Maret, bumi belahan utara akan memasuki musim semi, sedangkan 
bumi belahan selatan akan memasuki musim gugur. Saat ekuinoks musim gugur pada 

bulan September, bumi belahan utara akan memasuki musim gugur, sedangkan bumi 

belahan selatan akan memasuki musim semi. 

Selama setengah tahun, matahari berada di atas belahan utara khatulistiwa. 
Setengah tahun berikutnya, matahari berada di atas belahan selatan khatulistiwa. Hal 

ini menyebabkan perbedaan musim di daerah yang memiliki nilai lintang tinggi di 
bumi belahan utara dan bumi belahan selatan. Saat daerah di bumi belahan utara 

mengalami musim panas, daerah di bumi belahan selatan mengalami musim dingin, 
begitu pula sebaliknya. Matahari mencapai titik terjauh di selatan khatulistiwa pada 

bulan Desember dan mencapai titik terjauh di utara pada bulan Juni.  

Setiap tahunnya, persinggahan matahari di titik ekuinoks dan titik balik dapat 

terjadi pergeseran 1-2 hari. Hal ini disebabkan oleh bumi membutuhkan waktu 365,25 
hari untuk mengitari matahari. Untuk ekuinoks bulan Maret, perlintasan matahari 
menyeberangi titik ini dapat terjadi antara 20-21 Maret. Sedangkan di bulan 

September, ekuinoks bulan September dapat terjadi antara 22-23 September. 
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Tanggal terjadinya ekuinoks (https://www.weather.gov) 

 

S  A J I A N   UTAMA 

 

Mar 2020 | 4 

Ekuinoks terjadi akibat pengaruh dari rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi 
adalah perputaran bumi pada porosnya, sedangkan revolusi bumi adalah pergerakan 
bumi mengelilingi matahari. Bidang edar bumi mengelilingi matahari disebut bidang 

ekliptika. Bumi berotasi tidak sejajar dengan bidang ekliptika namun miring 23,5 
derajat. Kemiringan sumbu rotasi ini menyebabkan matahari terlihat kadang berada di 

selatan khatulistiwa, kadang tepat di khatulistiwa, dan terkadang berada di utara 
khatulistiwa. Hal ini dikenal dengan gerak semu tahunan matahari, dikatakan semu 

karena sebenarnya yang bergerak adalah bumi bukan matahari. 

 

Rotasi bumi terhadap ekliptika 

(https://www.completelyelegal.com) 

 Ekuinoks akan terjadi pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 03.50 waktu universal 

(UT)  atau pukul 10.50 WIB. Untuk daerah-daerah di garis khatulistiwa seperti kota 
Pontianak, pada siang hari akan mengalami hari tanpa bayangan. Hal ini dapat terjadi 
karena matahari berada di zenit atau tepat berada di atas kepala sehingga sinar 

matahari jatuh tegak lurus terhadap tanah. Untuk kota-kota di Indonesia yang tidak 
berada di garis khatulistiwa, hari tanpa bayangan dapat dinikmati beberapa hari 

sebelum atau sesudah matahari melintas titik ekuinoks bulan Maret. Untuk Kota 
Medan, hari tanpa bayangan dapat dinikmati pada tanggal 29 Maret. Hal yang dapat 
dilakukan ketika terjadi hari tanpa bayangan adalah mengukur keliling matahari 

seperti yang pernah dilakukan oleh Eratoshenes pada tahun 240 Sebelum Masehi. 

 

Benda-benda tidak memiliki bayangan saat 

matahari tepat di zenit (https://www.reddit.com) 

 



 

 

 

 

Orionids 

Aktif sejak 23 September hingga 27 september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orionids 

Aktif sejak 23 September hingga 27 september.  
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K h a z a n a h 

 

Kalender Syamsiah Sebelas Hari Lebih Banyak 

dari Kalender Kamariah 

 
Oleh : Marataon Ritonga 

Salah satu mukjizat Al-Quran di 
bidang astronomi adalah sebagaimana 
kisah Ashabul Kahfi tidur di dalam gua 

dengan durasi yang cukup lama di luar 
nalar manusia. Ashabul Kahfi tertidur di 

dalam gua tersebut sangat lama 
sebagaimana diinformasikan dalam Al-
Quran selama 300 tahun menurut 

perhitungan kalender syamsiah atau 309 
tahun dengan perhitungan kalender 

kamariah. Sebagaimana firman Allah 
dalam (Q.S. Al-Kahf:25) yang artinya: 
“Dan mereka tinggal di dalam gua 

selama tiga ratus tahun dan ditambah 
sembilan tahun”.  

Ayat tersebut menyimpan sebuah 
fakta astronomis yang membuktikan 
bahwa tiga ratus tahun kalender 

syamsiah sama dengan tiga ratus 
sembilan tahun kalender kamariah. Para 

ahli tafsir juga sepakat bahwa ayat di 
atas membicarakan tentang 
perbandingan antara kalender syamsiah 

dan  kalender kamariyah. M. Quraish 
Shihab menyatakan penambahan 

sembilan tahun ini adalah akibat 
perbedaan penanggalan kalender 
syamsiah dan kalender kamariah. 

Kalender syamsiyah yang dikenal dengan 
Gregorian Calendar, yang baru 

ditemukan pada abad ke-16 itu berselisih 
sekitar sebelas hari dengan penanggalan 
kalender kamariah, sehingga tambahan 

sembilan tahun yang disebut pada ayat 
di atas adalah hasil perkalian 300 tahun 

x 11 hari = 3.300 hari atau sekitar 
sembilan tahun. 

Kalender merupakan sebuah sistem 
pengorganisasian waktu untuk 
menghitung waktu selama periode 

tertentu.  

 

 

 

 

 

Pada dasarnya sistem kalender yang 

lebih banyak dipakai saat ini adalah 

Secara konvensi, hari adalah unit 
kalender terkecil, sementara untuk 
pengukuran bagian dari sebuah hari 

digunakan sistem penghitungan waktu 
(jam, menit, dan detik). Pada dasarnya 

sistem kalender yang lebih banyak 
dipakai saat ini adalahkalender 
syamsiah (solar calendar) yaitu sistem 

kalender yang perhitungannya dimulai 
dari menghitung perputaran bumi 

mengelilingi matahari.  

Kalender syamsiah ini merupakan 

kalender yang dipergunakan untuk 
keperluan sipil di seluruh dunia yang 

dirancang agar tetap sinkron dengan 
tahun tropis (musim). Untuk menjaga 
sinkronisasi ini, jumlah harinya disisipi 

dalam bentuk tahun kabisat sebagai 
tambahan pada jumlah hari rata-rata 

kalender tersebut. Satu tahun dalam 
kalender syamsiyah dihitung dari bumi 
mengelilingi matahari atau revolusi 

secara penuh dalam satu putaran. 
Periode yang dihabiskan dalam setahun 

adalah 365 hari 5 jam 48 menit 46 

detik (akuratnya 365,2422 hari).  

 

(Foto: Sumber Tim OIF) 
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(Foto: Sumber Tim OIF) 
 

Perbedaan jumlah hari antara kalender syamsiah dengan kalender kamariah 

adalah 11 hari. Dengan demikian selisih waktu dalam 33 tahun kalender syamsiah 
dengan kalender kamariah adalah 368 hari atau setara dengan satu tahun kalender 
kamariah. Maka dalam setiap 100 tahun kalender syamsiah, bilangan tahun 

kalender kamariah lebih banyak 3 tahun. Dan selanjutnya masa 300 tahun kalender 
syamsiah sama dengan 309 tahun kalender kamariah. Perhitungan ini telah 

disebutkan di dalam Al-Quran serta perbedaan antara tahun syamsiah dengan 

tahun kamariah. 

Dalam realitas empirik umat Islam menggunakan dua model kalender tersebut, 
kalender kamariah dipergunakan untuk keperluan penjadwalan waktu ibadah-

ibadah dan termasuk hari-hari besar umat Islam seperti (penentuan awal Ramadan, 
Syawal dan Zulhijah). sedangkan kalender syamsiah dipergunakan sebagai acuan 

untuk kepentingan transaksi atau perjanjian, dan bisnis.  

Wallahu a’lam 

 

Kalender kamariah (lunar calendar) berdasarkan oleh lamanya bulan 
mengelilingi bumi dengan satu putaran penuh. Kalender kamariah ini murni 
mengikuti siklus fase bulan tanpa ada keterkaitan dengan tahun tropis. Itulah 

sebabnya, jumlah hari dalam kalender kamariah selalu secara sistematis bergeser 
(lebih pendek sekitar 11 hari pertahun daripada kalender syamsiah). Penanggalan 

pada kalender kamariah ini berdasarkan pada perbedaan pada fase-fase bulan atau 
manazilnya, mulai dari bulan baru hingga kembali kepada bulan baru lagi (29 hari 
atau 30 hari). Dalam setahun kalender kamariah memiliki 12 periode sinodis bulan 

yang berjumlah 354 hari 08 jam 48 menit 35 detik (akuratnya 354,3670694 hari). 
Dalam penggunaan praktis angka tersebut dibulatkan menjadi 354 hari untuk tahun 

basitat atau 355 hari untuk tahun kabisat 
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 Tiang ZA OIF UMSU 

 
Oleh : Riskian Hadi 

Gambar : Tiang ZA OIF UMSU (Sumber : instrument  OIF UMSU) 
 

Apa itu Tiang ZA?  Tiang ZA adalah sebuah alat atau instrumen 

penunjuk waktu yang dikhususkan dalam penentuan awal waktu shalat 
Zuhur dan ashar dengan menggunakan bayangan tiang dari sinar Matahari. 
ZA adalah singkatan dari Zuhur dan Ashar, alat ini merupakan salah satu 

pengembangan dari instrumen sundial (jam Matahari). Konsep alat ini sama seperti 
sundial atau jam Matahari yaitu memanfaatkan pergerakan semu Matahari. Tiang ZA 

dikembangkan oleh tim Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah 
Suamtera Utara atau disingkat OIF UMSU. Alat ini desain khusus sebagai penentu 

awal waktu shalat Zuhur dan ashar.   

Apa saja Bagian- bagian dari Tiang ZA?   

Bagian-bagian dari tiang ZA sama dengan bagian-bagian sundial pada 
umumnya yaitu terdiri dari gnomon (tiang) dan bidang dial. 
1. Gnomon (tiang) adalah alat yang berfungsi sebagai penunjuk jam pada bidang dial 

yang dihasilkan oleh bayangan Matahari. Bentuk dari gnomon dari Tiang ZA adalah 
berupa tiang tegak lurus yang tingginya sekitar 100 cm dan pada bagian atas terdapat 

tiang kecil yang tegak lurus yang berukuran sekitar 30 cm.   
2. Bidang Dial adalah alat berupa piringan atau lempengan yang datar dan 

diatasnya tertuliskan angka-angka jam yang ditunjukkan oleh gnomon sebagai 

penunjuk bayangan Matahari. Bidang dial biasanya terdapat tanda atau garis 
sebagai penunjuk jam dan dengan berbagai bentuk, seperti berbentuk horizontal, 

vertical, ataupun miring dengan berbagai sudut.  
 

Bentuk bidang dial tiang ZA sedikit berbeda ini dikarenakan bidang dial pada 
tiang ZA dirancang pada bidang datar yang berfungsi menunjukkan waktu shalat 
Zuhur dan Ashar. 
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Dalam bidang dial terdapat beberapa garis seperti : a) Analemma dapat 

diartikan sebuah kurva atau garis yang terbentuk dari lin tasan pergerakan matahari 

pada bidang celestial sphere jika dilihat dari tempat dan waktu yang sama dalam 

kurun waktu satu tahun. Bentuk garis Analemma sendiri jika digambarkan berbentuk 

seperti angka 8, bentuk angka 8 yang tidak terlalu simetris ini berasal dari kombinasi 

sumbu kemiringan Bumi sebesar 23,5 dan keelipsan orbit bumi. b) Ashar Line 

adalah garis yang menunjukkan awal waktu shalat ashar. Ketika panjang bayangan 

tiang yang terkena sinar matahari sudah melewati garis ini, maka sudah masuk awal 

waktu shalat Ashar. c) Garis Waktu adalah garis yang menunjukkan angka -angka 

jam. Setiap jam dibagi 12 garis yang artinya setiap garis menunjukkan waktu interval 

5 menit. d) Garis Meridian adalah garis khayal yang menghubungkan kutub langit 

selatan dan kutub langit utara, garis ini berwarna hijau dan diletakkan ditengah garis 

analema.  

Bagaimana cara penggunaan Tiang ZA? 

Prinsip kerja dari alat ini tidak jauh berbeda dengan sundial pada umumnya 

yang membutuhkan cahaya matahari, dengan kata lain alat ini dapat digunakan 

ketika ada matahari ataupun cuaca yang cukup cerah untuk dapat membuat 

bayangan tiang terlihat di permukaan bidang dial. Adapun cara penggunaan tiang ZA 

sebagai berikut : 

1. Pastikan ada Matahari atau cahaya yang cukup untuk dapat membuat bayangan 

tiang terlihat di permukaan bidang dial. 

2. Untuk pengukuran waktu shalat misalnya waktu zuhur, perhatikan posisi 

bayangan tiang di permukaan bidang dial minimal 5 menit sebelum masuk awal 

waktu shalat. 

3. Mengamati posisi jatuhnya bayangan mendekati garis analemma (garis atau kurva 

yang berbentuk angka 8 yang berada di dekat tiang ) 

4. Untuk awal waktu zuhur dimulai ketika bayangan tiang melintasi garis meridian. 

5. Perhatikan juga ukuran bayangan apabila terjadi kesalahan atau perbedaan posisi 

bayangan pada garis, maka pengamat dapat melakukan pengukuran panjang 

bayangan dengan memperhatikan saat bayangan paling pendek muncul di bidang 

dial dan dilanjutkan dengan bergerak serta bertambah ukuran bayangan maka 

dapat dipastikan saat itu telah memasuki awal waktu shalat zuhur ataupun 

meridian pass (garis khayal yang melewati zenith dan titik utara/ selatan horizon.) 

6. Dalam pengukuran awal waktu ashar, cukup dengan memperhatikan saat 

bayangan jatuh pada garis waktu ashar (garis hijau seperti huruf v diujung jauh 

dari tiang) saat bayangan matahari jatuh dan melewati garis ashar. Maka 

dipastikan saat itu telah memasuki awal waktu shalat ashar.   

 

Sajian Khusus 
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Sajian Khusus 

 

 

 

B 
 

Oleh : Dimas Praslisetyo 

 

A. Exposure 
Pengertian exposure sendiri adalah 

banyak dan sedikitnya paparan dari cahaya 
yang nantinya akan bisa diterima oleh 

sensor yang ada di sebuah kamera agar 
bisa mendapat gambar dan juga foto yang 

bagus. 
Ketika kita nantinya mengatur 

exposure dengan kondisi cahaya yang 

masuk ke foto terlalu tinggi jumlahnya 
tentu akan menjadi sangat terang, atau 

bisa kita katakan sebagai overexposed. Hal 
ini juga akan bisa terjadi sebaliknya, kalau 
kita mengambil foto dengan  
 

agi pemula, masih banyak yang belum mengetahui teknik dasar atau 
pengaturan dasar dalam pengambilan objek gambar yang terdapat di 
kamera jenis DSLR. Bagi pemula sendiri hal ini sangat disarankan 

untuk mengetahui pengaturan exposure dan teknik pengambilan 
gambar yang baik. 
 

 

pengaturan exposure yang akan membuat cahaya yang masuk ke foto sedikit, 

tentunya akan membuat gambar yang telah kita ambil tersebut menjadi semakin 

gelap atau bisa kita sebut dengan underexposed. Dengan adanya hal ini 

menunjukkan kalau pengaturan exposure yang tepat akan bisa membuat foto 

mendapat pencahayaan yang pas. 
Dalam mengatur teknik fitur kamera, ada 3 dasar 

exposure yang perlu kamu kuasai yakni diafragma, 
Shutter Speed, dan ISO.  

1. Diafragma 
Diafragma adalah istilah yang digunakan untuk 

menyebutkan bukaan lensa. Fungsinya adalah 
mengatur seberapa besar cahaya yang dibutuhkan. 
Pada kamera, diafragma dilambangkan dengan huruf F, 

misalnya f8,  
f4, f2, f2.8 dan seterusnya. Semakin kecil angka 

satuannya, maka semakin besar bukaannya. 
2. Shutter Speed 

Shutter Speed berfungsi mengatur kecepatan 

membuka dan menutupnya rana/jendela kamera 
sehingga cahaya dapat masuk ke dalam image sensor. 

Untuk mengatur speed satuannya adalah detik. 
Misalnya 1/125, 1/1000 dan seterusnya. 

Semakin besar angka satuannya, berarti semakin 

cepat rana membuka dan menutupnya, sehingga 
semakin cepat semakin sedikit cahaya yang masuk dan 

menjadi gelap, begitu pula sebaliknya. 

 

Khazanah 

 

Sumber gambar: Expert Photography 

Sumber gambar: CSinema 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cKhazanah 

 

Khazanah 

 

 

3. ISO 
Semakin rendah ISO maka semakin sedikit 

cahaya yang masuk dan sebaliknya. Semakin 

sensitif sensor menangkap cahaya namun semakin 
banyak noise yang keluar dalam foto. ISO tinggi 

hanya digunakan ketika dalam kondisi objek 
sasaran kekurangan cahaya atau gelap. 
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B. Mengatur Fokus 
Dalam pengaturan fokus kamera, mengatur ketajaman objek yang akan difoto 

yang semula tidak jelas menjadi jelas. Hal ini dilaukan dengan cara memutar ring 

fokus yang terdapat pada lensa sehingga jika dilihat dari jendela bidik kamera, objek 
tersebut terlihat tajam dan jelas seta memiliki garis tegas. 

C. Teknil Pengambilan Gambar 
a. ELS (Extreme Long Shot)  

Shot gambar sangat jauh, menyajikan bidang pandangan yang sangat luas, 
kamera mengambil keseluruhan pandangan. Objek utama dan objek lainnya 
tampak sangat kecil dalam hubungannya dengan latar belakang.  

 
b. LS (Long Shot)  

Shot jauh, menyajikan bidang pandangan yang lebih dekat dibandingkan 
dengan ELS, objek masih didominasi oleh latar belakang yang lebih luas. 

c. MLS (Medium Long Shot) 

Shot yang menyajikan bidang pandangan yang lebih dekat dari pada LS, objek 
manusia biasanya di tampilkan dari atas lutut sampai atas kepala. 

d. MS (Medium Shot) 
Di sini objek menjadi lebih besar dan dominan, objek manusia ditampakkan 
dari atas pinggang sampai atas kepala. Latar belakang masih tampang 

sebanding dengan objek utama. 
e. MCU (Medium Close Up) 

Shot amat dekat, objek diperlihatkan dari bagian dada sampai atas kepala. 
MCU ini yang paling sering dipergunakan dalam televisi. 

f. CU (Close Up) 

Shot dekat, objek menjadi titik perhatian utama di dalam shot ini, latar 
belakang tampak sedikit sekali. Untuk objek manusia biasanya ditampilkan 

wajah dari bahu sampai di atas kepala. 
g. BCU( Big Close Up) 

Shot yang menampilkan bagian tertentu dari tubuh manusia. Objek mengisi 

seluruh layar dan jelas sekali detailnya. 
h. ECU (Extreme Close Up) 

Shot yang menampilkan bagian tertentu dari tubuh manusia. Objek mengisi 
seluruh layar dan lebih jelas detilnya. 

 

Sumber gambar: Plazakamera.com 
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Pengakurasian Arah Kiblat dengan Menggunakan Istiwaaini 

 

Oleh : Leo Hermawan 

 

K h a z a n a h 

 

Dalam pengakurasian arah kiblat perlu 
menggunakan instrumen atau alat yang dapat digunakan 

dalam pengakurasian arah kiblat yaitu kompas, theodolite, 
GPS dan mizwala. Di sini kita akan membahas tentang 
instrumen untuk pengakurasian arah kiblat yang berupa 

pengembangan dari mizwala yaitu bernama Istiwaini. 
Istiwaaini merupakan instrumen karya Drs. KH. 

Slamet Hambali, M.SI., seorang ahli ilmu falak dan dosen 
dari Universitas Islam Negeri Walisongo di Semarang, 
Jawa Tengah. Beliau membuat sebuah instrumen sebagai 

alat bantu untuk pengakurasian arah kiblat yang akurat. 

 

Sumber: dokumentasi pribadi 

(instrumen terdapat di OIF UMSU) 

 Beliau membuat istiwaaini ini dan didesain dengan menyederhanakan theodolite 
yang merupakan alat untuk pengakurasian kiblat yang selama ini dianggap paling 
akurat. Theodolite sebagai alat ukur kiblat optik dinilai harganya terlalu mahal dan 

menyulitkan masyarakat dalam penggunaannya, maka beliau menbuat alat non optik 
yang diberi nama Istiwaaini, instrumen karya beliau dapat menjadi solusi bagi 

masyarakat dalam menentukan arah kiblat dengan mudah dan dengan biaya yang 
murah. 
Hal-hal yang harus diperhatikan  dalam penggunaan Istiwaaini adalah : 

1. Tongkat istiwak yang di titik pusat lingkaran harus benar-benar berada di titik pusat 
dalam posisi tegak lurus. 

2. Lingkaran yang dijadikan landasan kedua tongkat istiwak harus benar-benar dalam 
posisi datar. 

3. Tongkat istiwak yang di titik 0˚ harus benar-benar di titik 0˚ dalam posisi tegak 

lurus. 
 

Cara Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Istiwaaini : 
Data-data yang diperlukan dalam penggunaan istiwaaini dalam pengukuran arah kiblat 
yaitu : 

1. Waktu (jam) yang tepat 
2. Azimut kiblat 

3. Azimut matahari 
4. Beda azimuth  (ba) kiblat dan matahari, yaitu azimuth kiblat dikurangi azimuth 

matahari. Jika negatif maka harus ditambah 360˚ 
 

Langkah-langkah pengukuran arah kiblat sebagai berikut : 

1. Letakkan istiwaaini pada lokasi yang ingin diketahui arah kiblatnya. Alat istiwaaini 
berada di tempat yang rata dan terkena cahaya matahari. 

2. Bidik cahaya matahari menggunakan tongkat istiwak yang ada di titik 0˚, ketika 
bayangan matahari sudah jatuh mengenai (lurus) pada tongkat istiwak yang ada di titik 
pusat maka pembidikan sudah tepat kemudian, catat waktu saat itu. Tentunya yang 

dipakai adalah waktu yang benar-benar tepat.  
3. Menghitung arah & azimuth kiblat menggunakan rumus : 
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K h a z a n a h 

 

Sebelum memasukan data ke rumus tersebut 

harus di ketahui a, b dan c terlebih dahulu. 

 

 

 
Catatan: 

1.  

2.  

3.  

4. 

 
5. Jika bujur tempat lebih besar dari bujur 

ka’bah atau  maka kiblat berada di 

sebelah Barat. 
6. Jika bujur tempat lebih kecil dari bujur 

ka’bah atau  maka kiblat berada di 

sebelah Timur. 

Keterangan: 

1. = Lintang Ka’bah 

2. = Lintang Tempat yang ingin dihitung 

arah kiblatnya 

3. = Bujur Ka’bah 

4. = Bujur Tempat yang ingin dihitung 

arah kiblatnya 

 
Setelah diketahui arah kiblatnya, kemudian 

menghitung Azimuth Kiblat. Rumus 
menghitung azimuth kiblat : 

a. Jika B (arah kiblat) UT (+), maka azimuth 

kiblat = B (tetap) 
b. Jika B (arah kiblat) ST (-), maka azimuth 

kiblat = B + 180˚ 
c. Jika B (arah kiblat) SB (-), maka azimuth 

kiblat = INT B + 180˚ 

d. Jika B (arah kiblat) UB (+), maka azimuth 

kiblat = 360˚ - B 

 

4. Menghitung arah & azimuth matahari 

menggunakan rumus: 

 

Keterangan: 
A = arah matahari 

= lintang tempat 

 t = sudut waktu.  Dapat diketahui 
menggunakan rumus : 

t = (WD + e – (BTd – BTx) ÷ 15) × 
15 
ket: e adalah equation of time. BTd 

adalah BT daerah (Wib = 105˚, WITA 
= 120˚, WIT=135˚). BTx adalah BT 

tempat yang dihitung t nya. 

 = deklinasi matahari. 

 

Setelah diketahui arah mataharinya, 
kemudian menghitung azimuth 

matahari dengan rumus: 

 jika A (arah matahari) UT (+), 

maka azimuth matahari = A (tetap) 
 jika A (arah matahari) ST (-), maka 

azimuth matahari = A + 180˚ 
 jika A (arah matahari) SB (-), maka 

azimuth matahari = INT A + 180˚ 

 jika A (arah matahari) UB (+), 
maka azimuth matahari = 360˚ - A. 

5. Menghitung Beda 
Azimuth (Ba). Rumus = azimuth 
kiblat – azimuth matahari 

(jika hasilnya negatif ditambah 360˚). 
6. Kemudian tarik benang mulai dari titik 

0˚ lingkaran ke arah sebesar angka 
beda azimuth (Ba). Maka arah yang 
ditunjukan dari benang itulah arah 

kiblat. 

Itulah tadi cara penggunaan 
istiwaaini dalam pengakurasian arah 

kiblat. Selamat mencoba! 
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Gerhana Matahari 2019 

Perspektif Syariat dan Sains  
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Oleh : Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar 

Gerhana adalah peristiwa tertutupnya sebuah objek benda langit disebabkan 
adanya objek benda langit lain yang melintas di depannya. Kedua objek yang terlibat 

dalam gerhana ini memiliki ukuran yang hampir sama jika dilihat dari Bumi. Dalam dunia 

astronomi, gerhana paling pupouler adalah gerhana Matahari dan gerhana Bulan. 

Terminologi gerhana dalam bahasa Arab ada dua istilah yaitu (1) “al-khusūf” yang 
bermakna tertutup (khasafa, inkhasafa) dan hilang (ghaba), (2) “al-kusūf” yang 

bermakna bagian dari langit (qath’an mis as-samā’). Baik “khasafa” maupun “kasafa” 
keduanya banyak disitir di dalam al-Qur’an. Kata khasafa beserta pecahannya seluruhnya 

bermakna hilang, terbenam, tertutup dan makna-makna lainnya. 

Selain melalui penegasan al-Qur’an, gerhana juga banyak tertera dalam hadis-

hadis Nabi Saw. Namun bila diperhatikan seluruh hadis-hadis itu pada mulanya 
menerangkan mengenai kematian Ibrahim putra Rasulullah Saw. Dalam sebuah hadis 
yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, “Sesungguhnya matahari dan 

bulan adalah dua tanda dari kebesaran Allah, “keduanya tidak mengalami gerhana 
karena kematian seseorang dan tidak pula karena hidupnya” (Muttafaq ‘alaihi). Lalu “Dari 

Mughirah bin Syu’bah, ia berkata: telah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi Saw 
pada hari wafatnya Ibrahim (putra Nabi Saw). Manusia berkata: “tertutupnya matahari 
(gerhana) itu karena wafatnya Ibrahim”. Maka Rasulullah Saw bersabda: “sesungguhnya 

matahari dan bulan tidak tertutup (gerhana) karena matinya seseorang, bukan pula 

karena hidupnya” (HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

  Dua hadis ini menjelaskan mengenai terjadinya fenomena gerhana di zaman Nabi 
Saw, yang mana keduanya dikaitkan dan atau bertepatan dengan wafatnya putra 

Rasulullah Saw yang bernama Ibrahim. Namun secara jelas kedua hadis ini 
menginformasikan bahwa segarisnya matahari dan bulan merupakan syarat sekaligus 

pertanda terjadinya gerhana. Hadis baginda Nabi Saw di atas juga menunjukkan kepada 
kita bahwa gerhana bukan semata fenomena alam biasa. Gerhana merupakan fenomena 
alam yang memang Allah kehendaki sebagai salah satu tanda kebesaran-Nya. Syaikhul 

Islam Ibn Taimiyah (w. 728/1327) dalam “ar-Radd ‘ala al-Manthīqiyyīn” menjelaskan 
bahwa hadis di atas merupakan bantahan terhadap praduga sebagian manusia yang 

berfaham bahwa tertutupnya matahari ketika itu dikarenakan wafatnya Ibrahim putra 
Rasulullah Saw. Memang merupakan fakta bahwa wafatnya Ibrahim pada saat itu 
bertepatan ketika matahari dalam keadaan tertutup (alias terjadi gerhana). Maka dalam 

hal ini Nabi Saw menjelskan secara tegas bahwa gerhana itu bukan yang menjadi sebab 
wafat putranya atau siapapun. Nabi Saw menjelaskan bahwa hal ini semata merupakan 

tanda kebesaran Allah yang memberi rasa takut kepada hamba-hamaba-Nya. 

         Dua hadis di atas setidaknya memberi beberapa pelajaran kepada umat Islam, 

antara lain: (1) Fenomena gerhana merupakan peringatan kepada manusia untuk takut 
kepada Allah, hal ini sesuai dengan konteks hadis ini ketika diucapkan Nabi Saw. Oleh 

karena itu, tatkala terjadi gerhana hendaknya setiap 
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muslim segera mengingat Allah. (2) 
Gerhana sama sekali tidak terkait dengan 

peristiwa tertentu yang terjadi di bumi. 
Gerhana murni merupakan fenomena 
alam yang patut diambil hikmahnya. 

Hadis Nabi Saw di atas menjadi bantahan 
terhadap mitos-mitos yang berlaku pada 

waktu itu. Penegasan Nabi Saw ini juga 
menegaskan bahwa pergerakan benda-
benda langit sama sekali tidak memberi 

pengaruh bagi kejadian di bumi. (3) 
Melaluli peristiwa gerhana ini, Rasulullah 

Saw memberi tuntunan berupa salat 
sunat gerhana. 

Secara astronomis, gerhana 
merupakan fenomena alam yang terjadi 
dan dapat disaksikan dari bumi. 

Fenomena gerhana sejatinya terkait 
dengan tiga benda langit: bulan, 

matahari, bumi. Bulan beredar disekitar 
bumi dengan orbit tertentu, sedangkan 
bumi beserta satelitnya beredar dengan 

orbit tertentu pula disekitar matahari. Hal 
ini antara lain diisyaratkan dalam QS. 

Yasin [36] ayat 40. Dalam studi 
astronomi, gerhana terbagi dua: (1) 
gerhana matahari (al-kusūf) dan (2) 

gerhana bulan (al-khusūf). Gerhana 
matahari dinyatakan terjadi ketika posisi 

bulan terletak diantara bumi dan 
matahari sehingga menutup sebagian 
atau seluruh cahaya matahari. Dalam hal 

ini betapapun ukuran bulan lebih kecil 
namun dalam kenyataannya bayangan 

bulan mampu menutupi sinar matahari 
sepenuhnya. Hal ini karena bulan lebih 
dekat posisinya ke bumi dibanding 

matahari.  

Dalam penelitian modern, gerhana 

matahari terbagi beberapa jenis, antara 
lain: pertama, gerhana matahari total (al-
kusūf al-kully) yaitu ketika piringan 

matahari tertutup sepenuhnya oleh 
piringan bulan. Kedua, gerhana matahari 

sebagian (al-kusūf al-juz’iy) yaitu ketika 
piringan bulan pada saat gerhana hanya 

menutup sebagian dari piringan matahari. 

Ketiga, gerhana matahari cincin 

yaitu ketika piringan bulan saat gerhana 

hanya menutup sebagian dari piringan 

matahari yang mana ukuran piringan 

bulan lebih kecil dari piringan matahari 

sehingga ketika piringan bulan berada 

dihadapan piringan matahari tidak 

seluruhnya tertutup oleh piringan bulan. 

Bagian piringan matahari yang tidak 

tertutup oleh piringan bulan ini berada di 

sekitar piringan bulan dan terlihat 

seperti cincin yang bercahaya. Selain itu, 

ada juga yang menambahkan jenis 

gerhana yang lain yaitu gerhana 

matahari hibrida yaitu gerhana yang 

bergeser antara gerhana total dan 

gerhana cincin, gerhana hibrida ini relatif 

jarang terjadi. 

Pada tanggal 26 Desember 2019, 

di Indonesia akan terjadi momen 

Gerhana Matahari Cincin. Gerhana 

Matahari Cincin terjadi tatkala Matahari, 

Bulan, dan Bumi berada segaris dimana 

pada saat itu piringan Bulan yang 

teramati dari Bumi tampak lebih kecil 

dibanding piringan Matahari. Akibatnya, 

saat puncak gerhana, Matahari akan 

tampak seperti cincin, yaitu gelap di 

bagian tengahnya dan terang di bagian 

pinggirnya. Wilayah-wilayah yang 

terlewati jalur Gerhana Matahari Cincin 

pada 26 Desember 2019 nanti ada 7 

propinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, 

Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, 

Kalimantan Utara, dan Kalimantan 

Timur. Di Sumatera Utara, Gerhana 

Matahari Cincin akan terjadi di Padang 

Sidimpuan dan sekitarnya. Sedangkan 

kota Medan dan sekitarnya akan 

mengalami Gerhana Matahari Sebagian 

dengan puncak maksimalnya sebesar 

90.6 persen.[] 
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WAWANCARA TOKOH 

TOKOH 

Pendiri Mushollatorium Lembang, Jawa Barat 

Bapak Hendro Setyanto, M.Si 

 

Dari kiri : Nova Anggraini, S.Pd (Tim Planetarium OIF UMSU), Bapak Hendro 

Setyanto, M.Si (Pendiri Mushollatorium Lembang), Wika Maisari, S.Ak (Tim 

Planetarium OIF UMSU), Marataon Ritonga (Sekretaris OIF UMSU) 

 
Bagaimana sejarah dari Mushollatorium yang berada di Lembang, Pak? 

Sebenarnya karena kita juga punya observatorium, terus Kemenag minta kita 
untuk punya fasilitas tempat ibadah, ya akhirnya kita pikirkan tempat ibadah yang bisa 
bermanfaat juga dengan  astronomi. Maka jadilah masjid planetarium ini. Dan juga 

mushollatorium ini bisa jadi tempat atau wadah untuk belajar astronomi bersama. 

Berapa lama proses pembuatan Mushollatorium ini, Pak? 

lamanya itu sekitar tiga tahun baru bisa selesai. Selesainya juga karena memang 

dana tidak ada, jadi modal nekat saja, bismillah ternyata berhasil. Kalo kita udah ada niat 
ya kita lakukan, meskipun selama tiga tahun. Semua juga butuh kesabaran, kan, yang 

penting niatnya dan usahanya Insya Allah dengan izin Allah bisa terlaksana semua. 

 Apakah ada kendala dalam membangun mushollatorium, Pak? 

Kendala pasti ada, mulai dari konsep, perencanaan yang belum tuntas, di 
lapangan tidak bisa dikomunikasikan langsung, jadi kita harus cari ide untuk bisa 
mengatasinya bagaimana dan lanjutannya apa. Dan itu tadi, karena juga kurangnya 

dana jadi kita ini juga dapat dana dari sumbangan. Dan Alhamdulillah, jadilah 
mushollatorium ini yang bisa berguna untuk masyarakat sekaligus bisa untuk 

planetarium. Dan dibandingkan dengan planetarium lain, mungkin planetarium ini yang 
paling murah biaya pembuatannya dan yang paling kecil atau paling mini. Diameternya 

hanya 6 meter, tapi mungkin bisa untuk menampung sekitar 30 orang. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Memandang Tim Hisab Rukyat sangat erat kaitannya dengan penentuan awal Bulan 

Kamariah, bagaimana pandangan Bapak terhadap kedua metode yakni hisab dan 
rukyat dalam penentuan awal bulan, apa kelebihan dan kelemahan kedua metode 
ini, serta mana yang lebih dapat dijadikan patokan? 

 Keduanya digunakan secara berimbang, namun dalam pandangan saya, adanya ilmu 
hisab yang kita pelajari saat ini tentu merupakan hasil dari pengamatan terdahulu kemudian 

dilakukan pencatatan hingga pola pergerakan benda langit bisa kita perhitungkan untuk 
selanjutnya. Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI selaku pihak pemerintah berupaya 
merangkul kedua metode ini dalam bentuk menerima metode hisab untuk penentuan awal 

bulan diikuti dengan kegiatan rukyat sebagai bentuk pengamalan sunnah Rasul. 
 

Menanggapi tema pembahasan yang belakangan ini menjadi sering diangkat oleh 
penggiat ilmu falak di Indonesia yaitu tentang revitalisasi ilmu falak baik berupa 
teknologi yang digunakan, simulasi, kalkulasi dan sebagainya. Bagaimana Bapak 

menanggapi hal ini? Perlukah revitalisasi ini dilakukan? 
 Perlu dilakukan dan saat ini revitalisasi itu telah berjalan dan kita juga telah 

mengikutinya, baik dari segi perkembangan teknologi yang digunakan maupun peningkatan 
kemampuan sumber daya manusianya. Dalam pandangan saya OIF UMSU juga telah turut 
berkontribusi dengan pengadaan alat-alat yang canggih. Sedangkan dari Tim Hisab Rukyat 

telah mengembangkan sayapnya dengan merekrut anggota  hingga ke daerah-daerah untuk 
memudahkan kegiatan hisab rukyat di daerah.  

 
Bagaimana suka duka Bapak selama menggeluti bidang Rukyat ini ? 
 Sepertinya cenderung lebih banyak duka dibandingkan dengan suka seperti yang 

sudah saya sampaikan sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu, Kemenag RI Kanwil Sumut 
berinisiatif mengirimkan delegasi untuk turun hingga ke daerah-daerah yang jarang tersentuh 

seperti Nias. Disana kita melakukan sosialisasi ilmu falak terutama dalam hal pengukuran 
arah kiblat. Sayangnya, setelah kita berhasil mengakurasi arah kiblat di sana, sekembalinya 

kami dari sana arah kiblat dikembalikan lagi seperti semula, ini tentu men 
 

 

 

 

 

WAWANCARA TOKOH 
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(Wawancara ini diambil tanggal 16 November 2019 pada saat Tim Planetarium OIF UMSU berkunjung 

ke kediaman Bapak Hendro Setyanto, M.Si, di Lembang, Jawa Barat) 
 

Apa pesan dari Bapak untuk instansi yang punya Planetarium atau yang 

akan membangun Planetarium, Pak? 

Tentu saja SDM. SDM harus disiapkan dulu, tanpa SDM kita akan pusing. SDM itu 

yang akan me-running instansi atau lembaganya. Kalau kita punya SDM tapi tidak punya 
alat, terus SDM yang ada bisa mencari kegiatan tanpa alat, kan gitu? Tapi kalo punya alat 

dan tidak punya SDM, malah alatnya nanti tidak bisa bekerja. Jadi yang pertama kali 
diperlukan adalah SDM yang mau bekerja untuk membangun sistem. Itu yang harus 
dipersiapkan, kemudian di samping itu juga harus ada yang namanya pemimpin yang care, 

jadi kalo tidak ada, ya tidak berjalan juga. Kesimpulannya, SDM dulu, setelah itu 
programnya harus jelas mau bagaimana, apa yang ingin dicapai, dan agenda apa yang 

ingin dilakukan. Semua harus terencana agar tau perkembangan ke depannya. 

Jadi, ini kantor sekaligus tempat produksi produk yang Bapak hasilkan, ya? 

Iya, jadi ini adalah kantor kita sekaligus tempat kita memproduksi dan menyimpan 

barang. Nah, di sini jugalah kita membuat kacamata matahari untuk gerhana, atau jika 
ada instansi yang memesan ke kita. Dan di sini juga ada mounting yang dipesan oleh salah 

satu instansi, hanya saja belum kita kirim karena masih ada yang harus dicek kembali. 

Nah, ini namanya Binokuler Koin, jadi kalau mau menggunakannya harus 
memasukkan koinnya dulu barulah alat ini bisa bekerja. Alat ini bekerja selama 30 detik, 

setelah kita msukkan koin dengan nominal Rp. 1000. 

 

(Salah satu foto alat yang terdapat di toko mushollatorium, Lembang, Jawa Barat) 
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Oleh : Abu Yazid Raisal 

Teleskop Terbesar di OIF UMSU 
 

 

Gambar 1. Tampilan teleskop GSO 12" f/8 Ritchey-Chretien 

 

Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (OIF UMSU) 
memiliki berbagai macam instrumen astronomi. Mulai dari instrumen klasik hingga 
instrumen modern tersedia di OIF UMSU. Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah 

teleskop. Teleskop adalah instrumen untuk pengamatan benda-benda langit. Teleskop 
berfungsi mengumpulkan radiasi elektromagnetik yang membentuk citra dari sebuah 

benda yang diamati.  

Kata teleskop berasal dari bahasa Yunani yaitu “tele”yang berarti jauh dan “skopein” 

yang berarti jauh. Teleskop merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk 
melihat benda pada jarak yang sangat jauh. Teleskop pertama kali ditemukan oleh Hans 
Lipperhey, seorang pembuat lensa dari Belanda pada tahun 1608. Ia menemukan bahwa 

menyusun dua lensa dengan jarak tertentu membuat benda tampak lebih dekat. Di tahun 
1609, Galileo yang mendengar kabar tentang ditemukannya teleskop langsung membuat 

beberapa buah sendiri dan mengarahkannya ke langit malam. Galileo merupakan orang 

pertama yang menggunakan teleskop untuk mengamati benda langit. 

Secara umum, teleskop optik dibagi menjadi tiga jenis, yaitu teleskop refraktor, 
teleskop reflektor, dan teleskop katadioptri. Teleskop refraktor merupakan jenis teleskop 

yang pertama kali ditemukan di dunia dari ketiga jenis teleskop yang ada. Teleskop 
refraktor menggunakan lensa sebagai media untuk mengumpulkan cahaya. Teleskop 
reflektor merupakan teleskop yang menggunakan cermin parabolik sebagai media 

pengumpul cahaya. Teleskop katadioptri menggunakan gabungan dari kombinasi sistem 
optik lensa dan cermin dimana lensa difungsikan sebagai korektor dan cermin sebagai 

pengumpul cahaya. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajian Khusus 

 

Gambar 2. Teleskop terlihat dari luar kubah Ahmad Dahlan 1 
 

OIF UMSU memiliki semua jenis teleskop optik, yaitu teleskop refraktor, 

teleskop reflektor dan teleskop katadioptri. Ukuran teleskop yang dimiliki juga 
bervariasi, mulai dari kecil hingga yang terbesar. Teleskop terbesar yang dimiliki 
oleh OIF UMSU adalah teleskop GSO 12" f/8 Ritchey-Chretien. Teleskop ini 

menggunakan desain optik Ritchey-Chretien dan memiliki diameter sebesar 12 inci 
serta memiliki panjang fokus sebesar 2432 mm. Mounting yang digunakan untuk 

menopang teleskop tersebut adalah Meade LX850 berjenis mounting ekuatorial. 
Mounting ini menggunakan sistem komputer sehingga mampu melacak benda-benda 

langit secara otomatis. 

Teleskop Reflektor desain Ritchey–Chrétien diciptakan oleh George Wilis 

Ritchey dan Henri Chrétien pada awal tahun 1910-an. Desain Cassegrain Ritchey–
Chrétien adalah desain Reflektor Cassegrain yang mempunyai dua cermin 
hyperbolik. Cermin ini terbebas dari koma dan kelainan bola didekat bidang fokus. 

Apabila kelengkungan cermin primer dan sekunder benar-benar presisi maka akan 
baik untuk field yang luas dan pengamatan fotografi. Hampir setiap teleskop 

reflektor profesional didunia menggunakan desain Ritchey–Chrétien. 
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Teleskop ini dapat digunakan untuk mengamati benda langit yang jauh seperti 

planet, galaksi, nebula, dan lain-lain. Teleskop ini terletak di kubah Ahmad Dahlan 1 
yang tidak dibuka untuk umum. Beberapa foto yang ada di OIF UMSU dihasilkan 
menggunakan teleskop ini. Salah satu foto yang pernah dihasilkan menggunakan 

teleskop tersebut adalah foto Planet Saturnus seperti terlihat pada gambar 3. 
 

Gambar 3. Planet Saturnus 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pengamatan langit malam semakin menarik di bulan Maret dan April 
dikarenakan posisi planet yang saling berdekatan dan bisa didapatkan gambarnya 

secara bersamaan dalam satu bingkai kamera. Dua benda langit atau lebih yang 
berdekatan biasanya disebut dengan konjungsi dan okultasi dan cukup sering terjadi 
di langit malam dan dapat terlihat berdekatan dengan mata telanjang. Walaupun 

mereka terlihat berdekatan, keterlihatan mereka sendiri merupakan sebuah ilusi 
optik–yang kenyataannya memiliki jarak yang sangat jauh antara sesamanya. 

Peristiwa celestial ini merupakan hal yang sangat diperhatikan sepanjang sejarah 
sehingga hal-hal seperti ini sering dikaitkan ke dalam kaitan astrologi dan 
pembacaan alam oleh beberapa peradaban di bumi. 

Fenomena kedekatan planet di bulan Maret dan April adalah sebagai berikut: 
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19 Maret 2020 ; Jam 03:27 – 06:00 Bulan, Mars, Jupiter, dan Saturnus 
 

 

20 Maret 2020 ; 02:24 – 06:00 Mars and Jupiter Close Encounter 

 

Planetary Close Encounter – Maret dan April 

 

Pada tanggal 19 Maret 2020 sebelum matahari terbit, di langit timur akan 
terdapat terdapat 4 benda angkasa yang dapat dilihat berdekatan dengan jarak yang 

cukup baik. Pada tanggal ini bulan berada dalam fase sabit tua, sehingga cahaya bulan 
akan lebih rendah dan tidak menerangi langit secara berlebihan yang menjadikan 

momen ini menjadi saat yang tepat untuk mengabadikan posisi benda langit ini dengan 
menggunakan kamera ataupun teleskop yang memiliki pembesaran yang kecil. Bulan 

berada di dekat Saturnus dan diatasnya terdapat Planet Jupiter dan Mars. 

 

Oleh : Hariyadi Putraga 
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Di langit timur tanggal 20 Maret pagi, Anda dapat menggunakan teleskop 
dengan pembesaran sedang akan bisa didapatkan gambaran kedekatan antara Planet 
Mars dan Planet Jupiter beserta satelitnya. Bulan akan berada pada posisi rendah dan 

jauh dari kedua planet ini sehingga memungkinkan untuk mendapatkan gambaran 
kedua planet ini dalam satu bingkai kamera. Namun tidak memungkinkan untuk 

didapatkan kedekatan ini dengan menggunakan pembesaran yang tinggi. 
Setelah berdekatan dengan Jupiter di 

bulan Maret, Planet Mars berkelana di langit 

malam hingga akhirnya pada tanggal 1 April 
dini hari akan berposisi berdekatan dengan 
Planet Saturnus. Pada tanggal ini 

memungkinkan setiap pengamat untuk 
mendapatkan gambaran yang jelas antara 

keduanya. Diperkirakan posisi mereka akan 
berada lebih dekat lagi sehingga dapat 
diabadikan dengan pembesaran yang cukup 

antara kedua planet ini. 

 

1 April 2020 ; 02:24 – 06:00  

Mars and Saturnus Close Encounter 
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Beberapa saat setelah matahari terbenam tanggal 
3 April, di langit barat dengan ketinggian yang 

cukup baik untuk diamati dengan teleskop, Planet 
Venus akan berada di dalam gugus bintang 

Pleiades. Dengan posisi ini memunginkan untuk 
mendapatkan gambaran astrofotografi yang baik 
dan langka. Selain merupakan sebuah gugus yang 

terang, dengan kontras Planet Venus yang cerah 
dan fase keterlihatan paling besar membuat hasil 

pengamatan akan sangat baik dan menjadi 

momen tersendiri. 
3 April 2020 ; 19:24 – 21:00 Venus 

and Pleiades Close Encounter 

 Dini hari pertengahan April akan kembali di dihiasi 
oleh 4 benda langit yang dapat diabadikan secara 
bersamaan. Berbeda dengan di bulan Maret, Bulan 

dan Planet Mars berada didekat ufuk sedangkan 
Planet Jupiter dan Saturnus berada di atas 

keduanya. Keempat benda langit ini akan dapat 
diabadikan dalam satu bingkai kamera secara 
langsung. Sedangkan Planet Juliter dan Saturnus 

dapat didapatkan dengan teleskop yang memiliki 

pembesaran kecil. 15 April 2020 ; 03:27 – 06:00 Bulan, 
Mars, Jupiter, dan Saturnus Close 

Encounter 
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 Pertanyaan Pertama Anak-Anak Tentang Alam Semesta 
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Sesuatu yang biasa kita jumpai yaitu ketika seorang anak memiliki rasa ingin 
tahu yang besar. Sebagai orangtua, kita perlu memberikan jawaban yang terbaik 

sesuai dengan tingkat pemahamannya. Sebagian orangtua terkadang merasa repot 
dengan berbagai pertanyaan si anak yang unik dan tanpa henti, “Ibu/Ayah, apa itu?”, 

“Mengapa begitu?”, “Bagaimana bisa begitu?” dan lain-lain. Sebagian orangtua 
mengaku merasa bosan memberikan jawaban, dan sebagian lagi tidak tahu 
bagaimana cara menjelaskannya. 

 Perlu diketahui bahwa ketika kita memberikan jawaban atas pertanyaan unik 
anak-anak, bukan berarti permasalahan akan selesai. Akan ada muncul lagi 

pertanyaan-pertanyaan susulan yang lain. Karena itulah, menjawab pertanyaan anak 
tidaklah mudah. Orangtua harus menyusun kata-kata yang mudah dipahami anak 
sesuai dengan tingkatan umurnya. 

 Nah, artikel kali ini akan membantu para orangtua untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan unik dan akan dilengkapi dengan gambar untuk membantu 

anak-anak memahami isi artikel. 
 
 

 
Apakah langit itu ? 

Langit terletak di atas permukaan bumi 

dan digolongkan sebagai lapisan atmosfer. 

Atmosfer terdiri dari banyak gas dan 

udara yang terbagi menjadi beberapa 

lapisan yang berbeda.Langit sering 

terlihat berwarna biru di siang hari 

kerana pantulan cahaya matahari. Tetapi, 

warna langit akan berubah menjadi merah 

ketika senja atau hitam saat turun hujan. 
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Artikel 

 
 

Kenapa bisa   

terjadi siang dan 

malam ? 

 Siang dan malam terjadi akibat adanya 

rotasi bumi. Rotasi bumi adalah 

perputaran bumi pada porosnya. 

Dikatakan siang hari, apabila bagian 

bumi terkena cahaya matahari. 

Sedangkan malam, apabila bagian bumi 

tidak terkena cahaya matahari. 

 

Apa itu matahari ? 

 

Matahari adalah benda langit 

berbentuk bola gas dan menghasilkan 

energi panas serta sinar. Matahari 

digolongkan sebagai bintang karena 

dapat menghasilkan cahayanya sendiri.  

 

Kenapa bintang 

matahari terlihat besar, 

sedangkan bintang di malam 

hari  terlihat kecil? 

 

Karena matahari merupakan 

bintang terdekat dengan bumi, 

tidak seperti bintang-bintang 

lainnya yang jaraknya sangat 

jauh dari bumi. 
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 Keterlihatan Gerhana Bulan Penumbra di Langit 
Malam Kota Medan 

 

Gerhana bulan penumbra merupakan kondisi di mana seluruh bagian bulan berada 
di bagian penumbra bumi. Penumbra lebih lanjut merupakan bayangan kabur yang 

terjadi pada saat terjadi gerhana atau lebih tepatnya terjadinya bayangan benda gelap 

bulan. Sehingga pengamat dapat mengati bulan yang terlihat lebih suram atau abu-abu. 

Pada saat gerhana bulan terjadi, Tim OIF UMSU melakukan pengamatan dan 
tentunya tak lupa pula memotret hasil pengamatan fenomena tersebut. Hasil 

pengamatan dari tim OIF sendiri dapat kita lihat seperti gambar di atas. Gerhana bulan 
penumbra pertama pada tahun ini terjadi mulai pukul 00.07 WIB. Puncak fenomena ini 

diperkirakan pukul 02.09 WIB. Kemudian fenomena ini berakhir sekitar pukul 04.12 WIB. 

 

Mengawali awal tahun 2020 

dengan fenomena gerhana bulan 
penumbra. Tepatnya pada tanggal 

11 januari 2020. Seperti gerhana 
bulan pada umumnya, peristiwa 
gerhana bulan penumbra terjadi 

ketika bumi melewati antara bulan 
dan matahari, sehingga 

mengaburkan cahaya matahari 
yang diterima bulan, menutupi 
bulan dengan bayangan bumi. 

Tidak seperti gerhana bulan total 

atau parsial. 

. 

 

 

Beberapa Dokumentasi Kegiatan Tim OIF UMSU 

 

OIF UMSU menerima kunjungan istimewa, 
Rektor Universitas Pendidikan Sultan Idris 

(UPSI). 31 Januari 2020 M /07 Jumadil Akhir 

1441 H. 

 

OIF UMSU menerima kunjungan Para 

Peserta Forum Perpustakaan Perguruan 
Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah Korwil 

Sumut-ACEH, 22 Januari 2020 M/27 
Jumadil Awal 1440 H 
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Belajar sambil bermain menjad isalah satu metode belajar yang efektif dan 
tentunya menarik untuk anak-anak. Melalui metode ini anak-anak menjadi aktif dan 

kreatif. Metode belajar sambil bermain merupakan metode yang tidak membosankan 
bagi mereka, karena kita menyediakan media pembelajaran serta cara mengajar yang 

cukup menyenangkan. 

Minggu, 29 Desember 2019, kali ini OIF UMSU mengisi acara liburan sekolah di 

Taman Cadika, Medan Johor. Tak hanya belajar tentang cara menggunakan teleskop 
mereka juga belajar mengenai fungsi dari teleskop itu sendri, Tim OIF UMSU 

memberikan mereka pengetahuan yang baru juga bahwa untuk mengamati matahari 
kita tidak boleh menggunakan mata secara langsung, karena bisa membahayakan 
mata. Tak hanya belajar mereka pun sambil bermain roket air untuk menambah 

keceriaan adik-adik ini 

 

 

Belajar Sambil Bermain Bersama Tim OIF UMSU 

 

 

Kegiatan bermain roket air mini 

bersama Tim OIF 

Kegiatan Meneropong Matahari 

Menggunakan Teleskop 

 

 

Dokumentasi Tim OIF UMSU 

 

OIF UMSU menerima 
kunjungan dari SMP 45 
Medan, 14 Januari 2020 M/ 

19 Jumadil Akhir 1441 H. 

 

OIF UMSU menerima 

kunjungan siswa-siswi dari 

MIN 9 Medan 20 Januari 2020 

M/25 Jumadil Akhir 1441 H. 

 

OIF UMSU Menerima 

kunjungan mahasiswa 

UINSU, 09 Januari 2020 M/14 

Jumadil Akhir 1441 H. 
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