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MUHARRAM 

Muharram adalah bulan ke-1 dalam Kalender Islam, dinamakan demikian 

karena pada waktu itu (pra-Islam) masyarakat dilarang melakukan peperangan. Pada 
bulan ini juga dahulu para raja begitu mengagungkan bulan ini dengan tidak 

melakukan aktifitas apa-apa melainkan hanya duduk santai di singgasana.  

 
 Beberapa peristiwa penting di bulan Muharram: 

1. Diterimanya taubat Nabi Adam 

2. Dilahirkannya Nabi Musa 
3. Dingin (sejuk)nya api di tangan Nabi Ibrahim 

4. Diangkatnya azab kaum Nabi Yunus 

 
 

 

 
 

 

 

5. Kembalinya penglihatan Nabi Ya’qub  

6. Dikeluarkannya Nabi Yusuf dari penjara 

7. Nabi Sulaiman diberi singgasana 

Muharram 1439 H 

Ijtima’ : Rabu 20 Sept 2017 k 12:30 WIB 

Tinggi Hilal (di Medan) : +03°:04':02" 

1 Muharram : Kamis 21 Sept 2017 M 
 

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 

Kutipan 
 

“Al-Biruni adalah saintis terbesar yang tercatat dalam 

sejarah” | E. Schau 

UMSU 
 Unggul, Cerdas, Terpercaya 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prediksi sementara berada pada 
magnitude 6, dan akan berada pada 
ambang batas pengamatan mata 
telanjang. Sepanjang musim panas komet 

21P akan melintasi dan berada berdekatan 
ke objek langit dalam (deep sky object) 
selama perjalanannya melalui Cygnus, 

Camelopardalis, Auriga dan Monoceros. 

(HP) 

Pada malam 3 september, komet ini akan berada pada 1 derajat diatas bintang 

terang Capella di Auriga yang membuatnya mudah untuk ditemukan. Komet akan 
mencapai tit ik terdekat pada malam 10/11 September 2018 yang akan terlihat selepas 

tengah malam hingga subuh 

   ahun 2018 memberikan 3 komet yang dapat diamati pada rentang jarak pandang 
binokuler, dua diantaranya merupakan komet periode singkat dan satu lagi 

merupakan komet tipe Halley. Kedua komet periode singkat tersebut memiliki 
potensi untuk masuk ke dalam jarak pandang mata telanjang.  

 21P/Giacobini-Zinner 
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Ditemukan oleh Michael Giacobini pada 

Desember 1900 di Observatorium Nice, komet ini 
menghasilkan kebingungan saat Ernst Zinner secara 

tidak sengaja mengamatinya kembali 6,5 tahun 

kemudian. Periode orbital komet ini diperhitungkan 

sekitaran 6.8 tahun sejak saat itu.  Komet ini cukup 
kecil dengan diameter hanya sekitar 2 km. Gambar 

diatas merupakan 21P yang diambil oleh Michael Jäger 
pada 1998 dengan eksposur 8 menit.  

Giacobini-Zinner kembali pada tahun 2018 dan 

akan melintasi Bumi pada jarak sekitar 0,39 AU. Pada 
Juni 2018, 21P terlihat pada teleskop yang cukup besar 

pada konstelasi Cygnus dengan kecerahan magnitude 

11. Dan akan semakin terang saat juli dan Agustus 
dimana nucleus mungkin akan mencapai kemampuan 

mata telanjang melihatnya. Terbit  pada pertengahan 
malam, 21P akan berada pada posisi yang baik untuk 

diamati sepanjang musim panas 

T 
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38P/Stephan-Oterma 

Berbeda dengan namanya, komet ini ditemukan oleh Jerome Coggia di 

Observatorium Marseilles pada januari 1967, tetapi namanya diberikan kepada EJ M 
Stephan, Direktur Observatorium saat ia pertama kali memperhitungkan posisinya 

dengan akurat. Komet ini memiliki periode orbital 38 tahun dan didefenisikan sebagai 
komet tipe Halley yang terakhir teramati pada 1980/1981. 

 

 

38P/Stephan-Oterma, 13-minute exposure from 1:50 J.S.T. on December 6, 1980 ,40cm reflector 
103a-E photographic plate (Credit : comet-seki.net) 

Pada desember 1980, setahun sebelum teleskop reflector 60cm Observatorium 

Geisei  selesai, komet Stephan-Oterma melintasi nebula kepiting (Crab Nebula – M1) 

sekitar 15 sudut busur. Malam itu, komet hamper bertemu kontak dengan nebula kepiting 
yang terlihat dengan mudah menggunakan teleskop kecil dengan kecerahan yang hamper 

sama dengan nebula tersebut. Foto diatas diambil menggunakanteleskop reflector 40cm 
f/5 yang dilengkapi cermin Kojima.  

Di masa itu Kodak 103a-E plat kaca astronomi sering digunakan. Dengan 

keterbaikan flat bidang film dan hukum reduksi kegagalan resiprok membantu 
menghasilkan gambar yang sangat super baik. Alat itu juga sangat sensitive dengan 

cahaya merah. 

Perihelion terjadi pada 26 Agustus 2018 diwaktu saat kecerahan mencukupi untuk 
diamati menggunakan teleskop belakang rumah (Backyard Telescope). Pada malam 8/9 

November, komet 38P akan berada sangat dekat dengan objek langit dalam (deep sky 
object) NGC 2392 (Nebula Eskimo)  terpisah hanya sebesar 8 menit busur, sebuat 

kesempatan fotografi. Komet akan tetap berada pada lokasi yang baik pada pada 

pertengahan malam hingga subuh. (HP) 
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Komet 46P/Wirtanen  diambil oleh Max-Planck-Institut für Aeronomie, Pik Terskol Observatory (Credits : althesky.com) 

Komet 46P/Wirtanen adalah komet periode singkat dengan periode orbital 5,4 tahun. 
Ditemukan oleh Carl A. Wirtanen pada 1948 di Observatorium Lick, California, USA. Komet 

mencapai perihelion pada 12 desember 2018 dan diperkirakan akan mencapai magnitude 3, 
dapat terlihat dengan mata telanjang. Komet ini akan menjadi komet paling terang sejak 

C/2011 L4 (PANSTARRS) yang mencapai magnitude yang sama saat langit malam pada april 
2013. 46P akan berada pada Taurus di bulan Desember.  

 Batuan es akan melintas diantara Cluster Pleiades dan Hyades sebelum mencapai titik 

terdekat yang akan mencapai sekitar 0,0078 AU (11,6 juta km) dari bumi pada 18 Desember. 
Berdasarkan relativitas kedekatan ke Bumi, Nukleus Wirtanen akan terlihat besar di langit. 

Komet ini akan dapat terlihat selepas matahari terbenam hingga subuh. Jadi mari persiapkan 

diri dan peralatan untuk mendokumentasikan mereka. Untuk membantu melihat posisi komet 
ini dapat mengunjungi situs berikut ini https://theskylive.com/46p-info (HP) 

 

46P/Wirtanen 
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Dalam decade terakhir ini telah terlihat banyak kemunculan 
pasar astronomi solar amatir yang hebat. LS50THa  - Teleskop 
matahari dengan filter Hydrogen Alpha – memberikan pengalaman 

kepada para pengamat untuk melihat permukaan matahari yang 
berbeda dari filter matahari yang biasanya.   

Lunt Solar System LS50THa adalah sebuah teleskop matahari 

50mm , tanpa penghalang, dengan penyetelan berdasarkan 
tekanan, yang mempersembahkan hydrogen alpha dengan 

bandpass <0.75Angstroms @656nm. . Teleskop ini merupakan 
memiliki aperture 50mm  

dan panjang focus 350mm, memberikan rasio f sebesar f/7 
 dengan sistem teleskop refraktor dengan presisi yang  

sangat  tinggi yang dapat memberikan gambaran yang jelas  
dan benar sepenuhnya, crisp, dan gambar matahari yang telah di 
flat (ratakan) .  

Teleskop matahari Lunt LS50THa dengan dilengkapi pressure 
 tuner, memberikan essensi yang sempurna saat pengenalan 
 awal pengamatan matahari. Selain juga memaskkan 

 teknologi terbaru untuk fine tuning, menjadikan pengamatan 
mendasar terhadap piringan matahari dan permukaannya 
mendetail Doppler Tuning (pressure tuning) yang sebenarnya 
memberikan pergeseran perubahan ke dalam dan luar dari 

pengguna, sehingga menambahkan komponen seperti 3Dimensi 
terhadap pengalaman pengamatannya. 

 

 

– Lunt Solar System – LS50THa 

 

 

Walaupun teleskop ini memiliki efek minimal pada 

prominesa dikarenakan posisinya yang berada 
pada pinggiran piringan matahari, ia juga 

memberikan efek pada filament dan daerah aktif di 
permukaan matahari. Saat mengamati filament – 
filament pada bagian tengah matahari, pengamat 

juga dapat menggunakan kemampuan pergeseran 
Doppler dari dasar filament hingga ke ujung 

puncak filament. Dengan sistem pengatur tekanan 
ini memberikan kita gambaran yang sangat baik 

dan kemampuan pengambilan gambar pada para 
pengamat sesuai keinginan mereka. (HP) 

 

Mengenal Instrumen Oif Lebih dekat 
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 Sepanjang bulan September ini langit malam kini akan dihiasi 4 sampai 5 objek 

langit besar yang bias diamati dengan puas sejak langit mulai gelap. Mereka seolah – olah 
akan menunjukkan persilangan antara lintasan orbit planet tata surya dengan piringan 

galaksi di langit malam.  
 

Kemilau langit September 
 

Dengan melihat pergerakan posisi bulan 

setiap malamnya kita juga dapat melihat orbit 
bulan yang seperti perimpitan dengan orbit para 

planet tersebut. Namun untuk dapat melihat planet 
lebih banyak lagi dapat menunggu bulan oktober di 

momen Astronomy day.  

Pada bulan ini planet – planet yang dapat 
dilihat selepas matahari terbenam adalah Venus di 

barat rendah, Jupiter menyusulnya di barat atas, 
Saturnus diatas kepala yang menunjukkan lokasi 

piringan galaksi Bima Sakti, 

 Mars mengisi langit timur atas dan 

planet Uranus yang akan menyusul setelah 
planet Venus terbenam. Di setiap malam 

posisi bulan juga akan berpindah – pindah 

pasangan planetnya sehingga apabila 
diabadikan dengan baik akan memberikan 

gambaran kedekatan Bulan dengan para 
Planet (yang terlihat dari bumi). Untuk 

planet jauh juga dapat dilihat pada waktu 
yang lebih larut. Keberadaan Komet 

21P/Giaocobini-Zinner pun akan menghiasai 
kegelapan langit malam September di 
pertengahan malam. Komet ini akan berada 
pada 1 derajat dekat bintang terang Capella 

(Az :45°) di Auriga yang akan 

mempermudah kita mencari dan 
menemukan posisi dari komet ini. 

 

Pengamatan Bulan September waktu WIB 

 
   01  19:06  Venus dan Spica 1.0°S 
   02  17     Perihelion Merkurius 

   03  05:34  Aldebaran dan Bulan 2.2°S 
   03  02:37  BULAN LAST QUARTER  

   06  22:42  Bulan di Ascending Node  
   07  17     Oposisi Neptunus 
   08  01:21  Bulan di Perigee: 361355 km 

   09  18:01  Bulan Baru 
   11  00   Puncak Komet 21P/Giaocobini-Zinner  
   14  02:21  Jupiter dan Bulan 4.4°S 

   16  12     Mars di Perihelion  
   16  23:15  FIRST QUARTER BULAN  

   17  16:46  Saturnus dan Bulan 2.1°S 
   20  00:54  Bulan di Apogee: 404875 km 
   20  06:38  Mars dan Bulan 4.8°S 

   20  09:30  Bulan di Descending Node  
   21  02    Konjungsi Superior Merkurius 
   21  00  Puncak Hujan Met.Piscid (4ZHR) 

   23  01:54  Autumnal Equinox  
   25  02:52  Bulan Purnama 

   27  20:38  Uranus dan Bulan 5.4°N 

   30  07:06  Aldebaran dan Bulan 1.4°S 

Peta Langit Malam September (Credits to Stellarium) 
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Autumnal Equinox atau Equinox musim gugur juga akan dapat diamati pada bulan 

ini. Peristiwa ini sendiri akan membagi panjang waktu harian di bumi akan hampir sama 
panjang dan juga sebagai penanda telah masuknya musim gugur pada negara – negara di 

bumi belahan utara. Matahari akan melintas diatas garis katulistiwa dan pada negara – 
negara yang berada di garis katulistiwa juga dapat melakukan berbagai pengamatan 
terkait Equinox ini. Pada momen equinox, matahari akan berada tepat diatas kepala 

(zentih) sehingga pada tengah hari bayangan sebuah benda akan jatuh tepat berada 

dibawah benda tersebut sehingga seolah – olah bayangannya menghilang. Jika anda 
memiliki lubang transit, maka dapat pula menggunakannya untuk mengklarifikasi awal 
waktu zuhur yaitu pada saat tergelincirnya matahari, mengukur diameter matahari pada 

saat itu, jika menggunakan percobaan lubang jarum, makan akan bisa didapatkan pula 
pola bintik matahari yang ada pada saat itu. (HP) 
 

Komet 21P/Giacobini-Zinner akan mencapai 

puncak terdekatnya pada malam 10/11 September 
2018. Prediksi puncak adalah pada magnitude 6, jadi 

berada diambang batas pengamatan mata telanjang. 
Dan jika memungkinkan akan terlihat pula hujan 
meteor Piscid dengan puncaknya pada 21 september 
dengan ketinggian 76° diatas horizon pada tengah 

malam. Beberapa momen benda langit yang dapat 

diamati sepanjang September ini dapat dilihat pada 
table disamping. 

Komet 21P/Giacobini-Zinner 

Komet 21P/Giacobini-Zinner akan mencapai puncak terdekatnya pada malam 10/11 
September 2018. Prediksi puncak adalah pada magnitude 6, jadi berada diambang batas 

pengamatan mata telanjang. Dan jika memungkinkan akan terlihat pula hujan meteor 
Piscid dengan puncaknya pada 21 september dengan ketinggian 76° diatas horizon pada 

tengah malam. Beberapa momen benda langit yang dapat diamati sepanjang September ini 
dapat dilihat pada table disamping. 

 Berada di dekat Planet saturnus dan piringan galaksi bima sakti, sebuah asteroid 

besar yang terang juga akan mencapai penghujung waktu penampilan terdekatnya. Vesta, 
sebuah asteroid terbesar kedua pada sabuk asteroid utama dan juga protoplanet akan 

terlihat pada posisi terdekat sejauh 170 juta kilometer, merupakan jarak terdekat paling 
tidak setelah dua decade, yang kecerahannya akan mencapai magnitudo hingga 5.77 pada 
juli dan akan berada pada magnitude 7.10 pada pertengahan September 

 
. Jadi bulan ini merupakan bulan terakhir untuk 
mengamati Vesta dengan kecerahan yang tinggi dan 

mendapatkan gambarnya dengan baik. Dikarenakan 
posisinya yang dekat dengan saturnus, maka akan lebih 
mudah menemukannya karena akan berbeda dari bentuk 
bintang lainnya yang berkedip, tetapi vesta akan 

memancarkan cahaya yang terang dan konstant. 
Asteroid Vesta 
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 BADAI BESAR DI PLANET MARS 

 
Oposisi Mars 2018 akan jadi waktu terbaik untuk mengamati si planet merah.Mars 

dan bulan akan berpasangan sepanjang malamPada tahun 2018 terjadinya fenomena alam 
yaitu terjadinya badai di planet Mars, badai itu sendiri sudah berlangsung sejak 30 Mei lalu 
sampai dibulan September dan dalam seminggu kemudian bencana tersebut sudah 

berdampak pada seluruh bagian dari Mars. Planet Mars pada tahun ini akan berada pada 

posisi terdekat dengan bumi dalam 15 tahun. Nantinya, Mars diprediksi akan tampak lima 
kali lebih terang dari biasanya. Planet Mars akan mendekati bumi setiap 26 bulan sekali. 
Saat mendekat, orbit Mars dan bumi akan saling tegak lurus di sekitaran matahari. 
Ternyata fenomena ini juga sudah pernah terjadi pada tanggal 27 Agustus 2003, pada 

pukul 9:51:13 UT Mars mencapai jarak terdekat dengan bumi. Nah dengan demikian 
oposisi Mars pada tahun 2018 menjadi waktu terbaik bagi pengamat di bumi untuk 

mengamati si planet merah dari arah timur saat matahari terbenam di arah barat. Planet 

Mars akan terlihat lebih besar dan terang di langit berpasangan dengan bulan purnama 
dikarenakan posisi planet Mars lebih dekat dengan planet tempat tinggal kita yaitu bumi,  

kemudian menjelang menikmati keindahaan planet Mars pengamat juga bisa menyaksikan 
Mars dan bulan akan berpasangan sepanjang malam. Tetapi ketika pengamat dari bumi 

mengamati peristiwa tersebut hanya menggunakan mata telanjang planet Mars memang 
terlihat seperti titik bintang yang berwarna merah hanya saja cahayanya lebih terang dari 

hari-hari sebleumnya. Tetapi jika pengamat ingin melihat bentuk planet Mars lebih jelas 
bagaimana bentuk permukaan planet mars pengamat bisa menggunakan teleskop sehingga 
bisa melihat piringan planet Mars akan tampak lebih besar dan akan terlihat fitur seperti 
selimut es atau awan. Nah mau tau tidak kenapa papasan terdekat bumi dan Mars terjadi ? 

di karenakan planet Mars akan membentuk garis lurus dengan matahari dan bumi, dengan 

bumi diantara kedua benda langit tersebut, maka pada saat itulah papasan terdekat bumi 
dan mars terjadi. 

Ternyata menjelang oposisi Mars, planet Mars akan dilanda badai debu yang dahsyat, dan 
badai ini akan menutupi permukaan dari planet Mars tersebut. Badai debu di Mars 
berlangsung ketika belahan utara Mars sedang mengalami musim gugur dan dingin, yakni 
sewaktu Mars berada di dekat perihelion. Nah pada saat itu, radiasi matahari yang diterima 

Mars mencapai maksimum juga. Oposisi adalah kedudukan planet, bumi dan matahari 

sejajar dengan sudut 180°. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat terjadi badai debu di planet Mars ini telah menghantam robot roover 

penjelajah Opportuny milik Badan Antariksa AS (NASA). Karena hal ini, kerja dari robot 
penjelajah Mars tersebut menjadi terhambat dikarenakan badai debu yang memenuhi 

langit Mars sehingga sinar matahari tertutup dengan terlalu lamanya badai terus 
berlangsung akan membuat suhu diplanet Mars dingin dan ini akan menjadi musuh 

terbesar robot penjelajah Mars dan akan membuat terjebak robot roover dipasir dan 
tidak mendapatkan sinar Matahari. 
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SHALAT DAN PUASA DI DAERAH KUTUB 

karya Saadoe’ddin Djambek (w. 1397 H/1977 M) 

 

waku salat dan puasa di daerah kutub atau daerah dengan lintang tinggi. Pada bagian kata 
pengantar, Saadoe‟ddin Djambek menjelaskan tentang isi buku dan tujuan penulisan buku 
ini. Menurutnya, buku ini ditulis  dengan berpegang secara konsekuen kepada ketentuan-
ketentuan ilmu falak dan ilmu hisab. Lebih dari itu buku ini diharapkan menjadi perangsang 

bagi para ahli dan peneliti untuk mengkaji lebih lanjut tentang tema ini. Hal ini didasari oleh 
karena kawasan-kawasan di muka Bumi yang didiami manusia terus meluas, dimana sangat 

boleh jadi ada umat Muslim di dalamnya. Tentu fenomena ini membutuhkan penyelesaian. 
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RESENSI   BUKU 

 

uku ini berjudul “Shalat dan Puasa di Daerah Kutub” karya Saadoe‟ddin Djambek (w. 

1397 H/1977 M). Ditulis dalam bahasa Indonesia, berisi 43 halaman, dan diterbitkan 
oleh Penerbit Bulan Bintang, Jakarta. Seperti terlihat dari judulnya, buku ini 
membahas tentang problematika  
  

 

B 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoalannya adalah, bagaimana puasa di daerah seperti ini ? Dan bagaimana pula 
waktu-waktu salat di kawasan ini? Inilah hal yang mendasari ditulisnya buku ini. Secara 

umum, buku ini terdiri dari satu mukadimah, delapan pembahasan, dan dua lampiran.  
Delapan pembahasan tersebut adalah: (1) Persoalannya, (2) Ketentun-Ketentuan Waktu 

Shalat, (3) Kedudukan Langit, (4) Stockholm, (5) 1 Januari ( A. Daerah Musim Panas, B. 
Daerah Musim Dingin), (6) Persyaratan (A. Musim Panas, B. Musim Dingin), (7) Ikhtisar, 

(8) Contoh-Conoh Soal dan Penyelesaiannya. Sedangkan lampiran berupa Daftar Deklinasi 
Matahari dan Daftar Nama Kota-Kota.[] Dikutip dari buku “Mengenal Karya-Karya Ilmu 

Falak Nusantara” karya Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar. 
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Adakalanya panjang siangdanatau 

malamnya mencapai 20 jam bahkan  

lebih, yang berlaku selama  

berminggu-minggu dan  
bahkan berbulan-bulan.  

Pada periode ini Matahari  
beredar tanpaterbit dan  

tanpa terbenam menurut 

 lingkaran-lingkaran yang  
hampir sejajar letaknya  
dengan lingkaran ufuk.  

Sebaliknya, ada pula  

daerah yang pada bulan- 
bulan terentu tidak pernah  
melihat Matahari, seluruh  

daerah itu diliputi oleh gelap  

secara terus menerus.Selama itu  
hanya ada bintang tertentu yang  

terus terlihat danmengelilingititik  

kutub dan berada dekat titik zenit. 

Buku ini berjudul “Shalat dan Puasa di Daerah Kutub” karya Saadoe‟ddin Djambek 
(w. 1397 H/1977 M). Ditulis dalam bahasa Indonesia, berisi 43 halaman, dan diterbitkan 
oleh Penerbit Bulan Bintang, Jakarta. Seperti terlihat dari judulnya, buku ini membahas 

tentang problematika waku salat dan puasa di daerah kutub atau daerah dengan lintang 

tinggi. Pada bagian kata pengantar, Saadoe‟ddin Djambek menjelaskan tentang isi buku 
dan tujuan penulisan buku ini. Menurutnya, buku ini ditulis  dengan berpegang secara 

konsekuen kepada ketentuan-ketentuan ilmu falak dan ilmu hisab.  

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Buku ini diharapkan menjadi 
perangsang bagi para ahli dan 
peneliti untuk mengkaji lebih 

lanjut tentang tema ini. Hal ini 
didasari oleh karena kawasan-
kawasan di muka Bumi yang 

didiami manusia terus meluas, 

dimana sangat boleh jadi ada 
umat Muslim di dalamnya. 

Tentu fenomena ini 
membutuhkan penyelesaian. 

 
 

 

 

Lebih lanjut iamengatakan,hari ini 
umat Muslim tidak hanya 
mendiami benua Afrika  

dan benua Asia saja,  
namun hampir di  
seluruh dunia sudah  

ada umat Islam,  

baik musafirmau 
pun mukim. Per 
soalannyaadalah  

bagaimana waktu  

salat dan puasa  
bagi orang-orang  

yang inggal di bela 

han bumi bagian ut 
ara dan bagian  
selatan katulistiwa.  
Seperti diketahui, di kawa 

san ini waktu malam dansiang 
nya tidak sama. 

RESENSI   BUKU 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGENAL ALAT PERAGA SIMULASI FASE BULAN 

UNTUK PEMBELAJARAN 

 

Alat peraga Simulasi Fase Bulan merupakan salah satu alat 

pembelajaran untuk mengenalkan Keapada Anak-
anakmaupun orang dewasa bagaimana perubahan bentuk 

(fase) bulan yang terjadi. Alat ini hanya bisa memodelkan 
perubahan bentuk bulan yang terjadi secara umum. Pada 

kenyataannya bentuk bulan yang diamati dari bumi akan 
berbeda-beda tergabtung posisi pengamat di permukaan 

bumi. Supaya perubahan fasenya lebih gampang dipahami 

maka bentuk fase bulan dibuat vertical seperti terlihat 
pada bagian atas alat peraga fase bulan tersebut. Bulan 

adalah satu-satunya satelit alami Bumi, dan merupakan 
satelit alami terbesar ke-5 di Tata Surya. Bulan tidak 

mempunyai sumber cahaya sendiri dan cahaya karena 
memantulkan cahaya matahari. 

 

 

 

 

 

 

Namun bagian bulan yang terkena cahaya tidak selalu menghadap kearah bumi. 
Bulan sekitar 400 kali lipat lebih dekat dengan bumi jika dibandingkan dengan matahari. 

Selain itu juga lebih kecil 400 kali lipat dari matahari. Bulan mempunyai diameter 3.476 
km. jarak antara bulan dengan bumi ialah 384.400 km. jarak antara bulan dengan 

matahari ialah 149.615.600 km. permukaan bulan bertabur batu dan terdiri dari hamparan 

titik-tiki kawah yang tak terhitung jumlahnya. Dua kawah yang diketahui terletak pada 
permukaan bulan dinamakan “Copernicus” dan Tycho”. Bulan berbentuk bulat dengan 

massa 7,4 x 1022 kg. garis tengah bulan sama dengan ¼ garis tengah bumi yaitu 3.476 km 
dengan massa jenis 3.340 kg. Massa bulan yang kecil menyebabkan gaya tarik pada benda 

dipermukaannya juga kecil. Kekuatan daya tarik bulan hanya 1/6 gaya tarik bumi. 
Akibatnya, bulan tidak mampu menahan molekul-molekul udara tetap berada  

disekelilingnya untuk membentuk atmosfer.  
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Ketidak adaan atmosfer di bulan menyebabkan terjadinya hal-hal berikut: 

1. Di bulan tidak ada kehidupan 

2. Suhu di permukaan bulan dapat berubah sangat cepat  

3. Di bulan tidak ada atmosfer yang berfungsi menyaring dan mengatur sinar  
matahari yang dapat menembus dan dipantulkan oleh permukaanya.  

Akibatnya suhu dapat berubah extrim antara -1730C sampai 1000C.  
 

 
. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pengamat membandingkan dengan bentuk yang diamati melalui lubang 

pengamatan tersebut  Alat peraga fase bulan ini terdiri atas sebuah kotak yang diberikan 

sebuah lampu LED yang berwarna bening dengan sumber tegangan dua buah baterai 
dengan ukuran AA dan berisikan sebuah benda yang akan memberikan penglihatan yang 

bermodelkan bulan. Untuk penggunaan alat ini sangat gampang dan mudah, tinggal 

menekan tombol yang berwarna merah pada bagian atas alat peraga bulan tersebut 
setelah itu kemudian langsung mengamati bentuk fase bulan melalui lubang pengamatan 

dibagian samping alat peraga fase bulan tersebut. Sebelum melakukan pengamatan 
melalui lobang yang sudah disediakan bisa dilihat terlebih dahulu pada bagian atas kotak 

peraga fase bulan terdapat gambar-gambar bentuk fase bulan yang bertujuan untuk 
memudahkan bagi pengamat membandingkan dengan bentuk yang diamati melalui 

lubang pengamatan tersebut. 

 Dengan alat peraga fase bulan ini dibuat untuk memudahkan untuk pembelajaran 
bagi anak-anak (dari tingkat TK, SD, SMP, dan bahkan untuk tingkat SMA). Memang 

pelajaran mengenai fase-fase bulan gampang-gampang susah seorang guru bisa 
memberikan materi fase –fase bulan dengan hafalan tapi biasanya anak-anak akan cepat 

merasa bosan karena ketidakpastian dari apa yang diterangkan oleh guru tersebut 
namun ketika seorang guru menghadirkan pelajaran mengenal fase-fase bulan dengan 

praktek langsung menggunakan alat peraga simulasi fase bulan niscaya mereka akan 
lebih tertarik dan lebih semangat dalam belajar tersebut. Dan supaya pemahaman anak-

anak mengenal dan mengetahui bagaimana bentuk dan fase-fase bulan jika dilihat dari 

bumi. Alat ini sangat membantu dan memberikan pengaruh besar untuk proses 
pembelajaran untuk mengenal fase-fase bulan dengan lebih jelas.  

 

September 2018 |  12 

S A J I A N KHUSUS 

 
Berikut adalah bentuk gambar dari alat peraga fase bulan yang di produksi oleh Pudak 
Scientific 
 

. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendirian sebuah observatorium 

bernama OIF UMSU adalah apresiasi 
konkret terhadap perkembangan zaman 

ini.Hampir dua tahun pasca berdirinya OIF 

harus diakui banyak hal yang belum 
dicapai sesuai harapan idealnya.  
 

OIF UMSU dan Dinamisasi Peradaban 
Bagian 1 

Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar 
Kepala Observatorium Ilmu Falak UMSU 
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Seyyed Hossein Nasr dalam 
karyanya “Science and 

Civilization in Islam” 
menyatakan bahwa 

observatorium adalah warisan 

yang teramat berharga 
sebagai dimiliki oleh 

peradaban Islam. 
Observatorium sendiri adalah 

puncak pengetahuan, ide dan 

gagsan dalam astronomi. 

memiliki motto “memotret semesta demi 

iman dan peradaban”, dan sejauh ini OIF 
bergerak dengan filosofi motto ini. “Memotret 

semesta”bermakna bahwa pengamatan  

benda-benda langit merupakan  
bagian integral dari sebuah  
observatorium. Tanpa aktif 

itas observasi maka sebu 

ah observatorium tak  
layak disebut “obser 
vatorium”. “Demi iman” 

merupakan ungkapan 
 tauhid dan tujuan ter 
tinggi manusia. Meng 

amati langit, selain eks 
plorasi alam semesta, 

 juga merupakan bagian  
dari upaya mengokohkan  
keimanan kepada Allah.  
Kita hidup dalam sebuah  

tatanan tata surya yang begitu  

sempurna, kita hidup di planet  
Bumi yang tak serupa dengan planet- 

planet lainnya. Di Bumi tempat kita berada 
terdapat udara, air, tanah, bebatuan, 
gravitasi, dan lain-lain.  

 Bumi yang kita huni bergerak pada 

porosnya (rotasi) dan mengelilingi pusat tata 

surya (revolusi) bernama Matahari. Matahari 
sendiri meski lamban terus bergerak 

mengelilingiapa yang disebut dengan 
Galaksi, yang mana galaksi tempat kita 

berada bernama Bima Sakti. 
  
 

Galaksi adalah sebuah wahana besar di 

alam semesta yang mewadahi beribu-ribu 
bahkan berjuta-juta benda jagat raya. 
Sedangkan Galaksi jumlahnya di alam 
semesta ini tak terhitung jumlahnya. Ini  

 
 

 menunjukkan betapa luas dan luar biasa 
nya betapa tak seberapanya kita 

 (manusia) sebagai makhluk Allah  

di planet Bumi ini. Maka,  
seberapa pantaskah manu 

sia menyombongkan diri  

dengan enggan mensy 

ukuri nikmat-nikmat 
-Nya.“Demi peradaban” 

bermakna bahwa peng 

kajian dan penelitian  
keantariksaan  
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bservatorium Ilmu Falak Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara 
(disingkat OIF UMSU) 
 

O 
 

merupakan bagian dari  
apresiasi dan akomo 

dasi terhadap perkem 
bangan zaman.Agama 

 Islam, sebagai diyakini  
Muhammadiyah dan UMSU 

 ada di dalamnya, adalah  

agama yang menghargai ilmu 
pengetahuan dan teknologi dimana 

antara dimensi ideal wahyu dan 
peradaban manusia sejatinya akan 

selalu berselaras. 
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Dalam konteks ideal, sebuah 
observatorium meniscayakan tiga pilar 
yang saling terkait antara satu dengan 

yang lain. Tiga pilar itu adalah: (1) 
sumber daya manusia, (2) manajemen, 

dan (3) patronase pemimpin. Tiga pilar ini 
sejatinya berjalan secara bersamaan dan 

aktif-kolektif. Pilar SDM adalah terkait 
dengan konsep, rancangan, ide, gagasan 
dan terobosan mengenai apa dan 

bagaimana observatorium dikembangkan.  
Sejumlah ahli (pakar) dengan 

spesialisasi astronomi yang mumpuni 
tentu dibutuhkan dalam hal ini. Bahwa 

hasil yang maksimal kerap akan selalu 
ditentukan oleh konsep yang matang 

agaknya merupakan sunatullah. 
Selanjutnya, konsep (ide) yang matang 
bila tidak ditata dan dikelola 

(manajemen)secara baik maka ia tidak 
lebih sekedar idealisme dan obsesi dalam 

fikiran belaka. Manajemen diperlukan 
untuk mengelola ide-ide dan gagasan-

gagasan itu untuk dapat diterapkan. 
Dipastikan bahwa tugas ini tidak dapat 
dititahkan apatah lagi dibebankan pada 
satu orang.[] 
 

K H A Z A N A H 

Namun satu hal yang patut 

ditekankan disini, bahwa dalam konteks 
yang luas dan utuh, keberadaan OIF tidak 
sekedar sebuah lembaga keilmuan pada 

sebuah universitas (UMSU). Namun sesuai 

kesan filosofisnya, OIF adalah sebuah 
„peradaban‟. Hadir dan berdirinya OIF lebih 
pada persoalan tuntutan peradaban dan 
merupakan bagian dari upaya 

mempertautkan dimensi ideal wahyu dan 
peradaban manusia.  

Mengamati langit sebagai kegiatan 

integral sebuah observatorium selain dalam 
rangka eksplorasi alam semesta dan 

pengembangan keilmuan, juga dalam 
rangka menerjemahkan ayat-ayat Allah di 

segenap semesta. Seperti diketahui, al-
Qur‟an dalam konstruksinya tidak semata 

berbicara tentang akidah dan ibadah,tetapi 
juga berbicara tentang alam raya (al-kawn) 
yang manusia dititah untuk memikirkan, 
merenungkan, dan selanjutnya mengambil 

hikmahnya. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sky Quality Meter 

Sky Quality Meter atau lebih dikenal dengan SQM merupakah  

sebuahalat yang bias dibilang tidak terlalu mahal yang dapat 
 digunakanuntuk mengukur kecerlangan langit secara langsung. 

 Alat ini mampu memberikan resolusi yang lebih tinggi dari Atlas  
(Peta) Polusi, dan pengukurannya merupakan nilai langsung bukan  

kecerlangan langit secara teoritis. Dalam penggunaannya, alat  
ini variasi sensitivitas yang sangat besar  sehingga semua tempat 

yang terpengaruh atmosfir dan efek musim juga dapat ditemukan 
nilainya. SQM memiliki medan pandang seluas 20° sesuai dengan diameter 
lensanya. Juga, pembacaan SQM sangat mudah mendeteksi  cahaya liar (sebagai 

contoh, cahaya lampu jalan dan cahaya bulan), hal inilah yang membuat SQM 
sangat berguna dan terpercaya untuk mengukur kecerlangan langit di berbagai 

tempat baik itu di pelosok daerah hingga ke perkotaan.  

 
Pada umumnya, alat ini sangat efektif untuk mengukur perbedaan pada 

perkotaan, pedesaan, hingga tempat terpencil, namun alat ini kurang baik dalam 

memisahkan langit gelap dari langit yang sangat gelap. Karena alat ini mengambil semua 
cahaya alam dan cahaya buatan sebagai sumber cahaya. pada tempat terpencil – jauh 
dari kota – efek polusi cahaya pada pembacaan alat mengakibatkan penurunan nilai 

dibandingkan cahaya alami. Jadi, jika pada lokasi alat ini membaca nilai 21,6 dan 
terkadang 21,8. Perbedaan ini terjadi bias saja karena residual polusi cahaya atau air 
glow  lebih kuat dari biasanya. Hal ini mungkin juga dikarenakan kesalahan alat. SQM 

harus dikalibrasi dengan sangat hati – hati, tetapi disana juga masih ada variasi sekitar 
0,1 hingga 0,2 magnitudo pada setiap unit pengukuran.    

MPSS (Magnitude Per Square Arcsecond) 

Pembacaan SQM adalah dalam satuan Magnitude per square arcsecond (MPSS) atau 

Magnitudo per detik busur derajat, sebuah pengukuran kecerahan permukaan yang 
sangat popular dikalangan astronom professional.  Saat anda ingin melihat milki way 

melalui teleskop, anda akan melihat bintang – bintang yang tak terhitung jumlahnya, 

tetapi dengan mata tanpa alat bantu kebanyakan bintang tersebut bersatu dalam sebuah 
cahaya terang. Sebuah langit yang memiliki kecerlangan pada 19,0 mpss pembacaan 
SQM yang berasal dari cahaya buatan juga terlihat seperti kecerlangan Milky Way.  

 Keakuratan pembacaan SQM juga dipengaruhi oleh suhu. Di dalam 

alat ini terdapat sensor temperature yang mengkompensasi efek 
ini. Namun, saat SQM pertama kali dihidupkan, sensor cahaya 

lebih dingin dibandingkan saat telah dihidupkan beberapa lama. 
Tergantung pula dengan suhu luar yang dapat mengakibatkan 

pembacaan awal sedikit lebih tinggi daripada pembacaan  

beruntun berikutnya. 
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kecerlangan langit dan perubahan – perubahannya, digunakan lagi oleh berbagai peneliti untuk 
menentukan dan memastikan awal waktu subuh yang di sinyalir criteria penentuan awal oleh 
pemerintah terlalu cepat – langit masih gelam dan belum mengalami perubahan kecerahan dari 

gelap ke terang – sebagaimana dengan criteria yang ada di dalam referensi awal waktu salat 
yaitu waktu subuh merupakan awal perubahan langit dari gelap menjadi terang. Walaupun 

sudah lebih dari 2 dekade isu ini diangkat di Indonesia, pergerakan penentuan awal waktu salat 
ini kembali didengungkan di pertengahan 2016 setelah semakin banyak pengamat dan peneliti 

mencoba meneliti perubahan kecerlangan langit yang ternyata tidak sesuai keadaan di lapangan 
dengan perhitungan diatas kertas – dengan criteria pemerintah bahwa awal waktu subuh adalah 
saat kedalaman matahari di bawah ufuk bernilai  2o derajat (alt: -20°) dengan panduan 

perubahan langit pada fajar astronomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembacaan berurutan olh SQM juga dapat memberikan gambaran kurva kecerlangan 

langit pada durasi waktu tertentu. Pada pengamatan langit fajar SQM dihidupkan pada rentang 

waktu tertentu untuk mendapatkan nilai kecerlangan langit dan perubahannya. Dengan 
terlihat adanya perubahan nilai, bias didapatkan pula kedalaman matahari saat terjadi 

perubahan kecerlangan langit ini. (HP) 

 

Untuk kota medan sendiri, besar indeks polusi cahaya 

di kota medan yang diamati dari OIF UMSU adalah sebesar 
16,42 MPSS, sedangkan langit paling gelap di kota Medan 

adalah pada pukul 03:00 – 03:02 WIB dan pukul 03:29 – 
03:31 WIB  dengan besar indeks kecerahan langit sebesar 

16,97 MPASS. Dengan ukuran besaran ini dari kota Medan 
masyarakat hanya akan dapat melihat bintang dengan 
magnitude <2,5 mag, atau hanya bintang – bintang besar 

dengan cahaya yang paling terang yang akan dapat dilihat. 
Sedangkan bintang – bintang kecil dan redup akan sangat 
sulit untuk dilihat.dengan kemampuan SQM dalammembaca 
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“Ternyata Bulan Pernah Menyala  

Sebelum Padam” 
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Allah berfirman:  

ْلنَاهُتَْفِصيالً﴿ ْعلَُمىْاَعدَدَالسِّنِينََىاْلِحسَابََىكُلَّشَْيٍءفَصَّ ْمَىلِتَ بِّكُ نرَّ ُمْبِصَرةًلِتَْبتَُغىْافَْضالًمِّ َمَحْىنَاآيَتَاللَّْيلَِىَجَعْلنَاآيَتَالنَّهَارِ ﴾١٢َوَجَعْلنَااللَّْيلََىالنَّهَاَرآيَتَْينِفَ  

“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua ayat (tanda). Lalu, Kami hapus tanda 
malam (dengan kegelapan) dan Kami jadikan tanda siang itu terang…” (QS. Al-

Isra`:12) 

Ibnu Mandzur berkata bahwa kata ayah berarti tanda. Ibnu Hamzah berkata bahwa 
sebuah ayah dari Al-Qur‟an itu seperti tanda yang menunjuk pada sesuatu yang lain. 

Para shahabat Rasulullah telah menyimpulkan ayat itu lebih dari empat belas 

abad silam bahwa bulan dulunya memancarkan cahaya, lalu Allah menghapus cahaya 

itu. Mereka menyebutkan hal itu ketika menafsirkan firman Allah dalam surah Al-
Isra`:12 tersebut. 

Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dalam tafsirnya bahwa Abdullah bin Abbas 
berkata dalam menafsirkan ayat ini, “Bulan tadinya memancarkan sinar seperti 

matahari (sekarang), dan itu adalah tanda malam, lalu sinar itu dihapus. 

Kegelapannya seperti saat ini adalah tanda dari penghapusan itu.” (Sumber: Ruhul 
Ma’ani oleh Al-Alusi Vol. 15 hlm. 26) 

Ayat ini menunjuk sebuah fakta ilmiah yang baru diketahui pada abad ke-20, 
yakni jauh di masa lalu bulan menyala kemudian Allah memadamkan sinarnya. Hal itu 
disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur`an. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh 

Abdullah bin Abbas: Bulan dahulunya memancarkan sinar seperti matahari (sekarang), 
dan itu adalah tanda malam. Lalu, sinar itu dihapus. Kegelapan bulan saat ini adalah 

tanda penghapusan itu. Demikian pernyataan shahabat yang disimpulkan dari Al-

Qur‟an sekitar 14 abad silam. Nah, apa kata para astronom tentang masalah ini?  

 

K a l a m Semesta 
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Para astronom mengungkapkan bahwa setelah manusia berhasil melakukan 
perjalanan ke bulan dan memperoleh gambar menggunakan satelit buatan. Gambar 

tersebut mengindikasikan bahwa tadinya menyala, tetapi kemudian padam dan 

kehilangan sinarnya. 

Para astronom akhirnya menemukan bahwa pada masa lampau, bulan awalnya 

menyala. Lalu, cahaya dihapus dan nyalanya dipadamkan. Berbagai observatorium 
canggih dan satelit-satelit buatan generasi  awal mengungkapkan gambar-gambar bulan 
yang menunjukkan keberadaan beberapa kawah vulkanik, bukit, dan lembah-lembah 

dangkal. Tidak mungkin (saat itu) bagi para ilmuan untuk memahami sepenuhnya sifat 
bulan sampai astronot Amerika Neil Amstrong mendarat di permukaannya pada tahun 

1969. Sesudah itu, melalui berbagai penyelidikan astronomis dan geologis yang cermat 
atas permukaan dan análisis atas tanahnya, para astronom bisa menyampaikan 

pengumuman seperti yang disampaikan Badan Antariksa Amerika (NASA): 

 “Bulan terbentuk 4,6 miliar tahun lalu. Selama pembentukannya, ia mengalami 
tatabrakan dahsyat dengan berbagai pulsar dan meteor. Karena panas yang sangat 

hebat, lapisan-lapisannya mencair dan membentuk lembah (palung) yang disebut Maria. 

Lubang-lubang yang dikenal sebagai kawah mulai memuntahkan banyak sekali lava 
sampai lembah-lembah terisi. Lalu, bulan menjadi dingin. Gunung-gunung apinya 
menjadi tidak aktif dan berhenti memuntahkan lava. Bulan pun padam setelah 
sebelumnya menyala.” 
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Ketika kembali pada ayat Al-Qur‟an di atas, kita 
pahami penggunaan kata „hapus‟ yang secara 

bahasa bisa juga berarti „hilangkan‟ berarti ALlah 

menghilangkan atau menghapus cahaya bulan. Yang 
dihapus bukan bulan secara utuh, melainkan sinar 

dan pancarannya. Hal ini tampak jelas dari sintaksis 
Al-Qur`an yang menyebutkan: “Tanda malam adalah 
bulan dan tanda siang adalah matahari.”Yang 

dihapus adalah sinar. Itulah sebabnya Allah 
berfirman : “dan Kami jadikan tanda siang itu 

terang…” 

 
Penggunaan kata terang menunjuk pada sinar, maksudnya sinar bulan dihapus 

sedangkan sinar matahari tetap terang. Jadi, siapa yang memberi tahu Muhammad 
tentang fakta yang membutuhkan pesawat ruang angkasa, satelit buatan dan análisis 

geologis agar terungkap kemudian baru terungkap beberapa dekade silam? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISI 
Menjadi pusat Ilmu Falak yang unggul dalam 

pelatihan, penelitian dan pengkaderan dalam tingkat 

Nasional dan Internasional yang memadukan 

khazanah Islam dan Sains Modern berdasarkan  

Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 

 

MISI 
1. Menyelenggarakan pelatihan Ilmu Falak yang 

memadukan khazanah Islam dan Sains Modern. 

2. Mengembangkan budaya penelitian intedisipliner 

yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan 
masyarakat. 

3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat 

untuk mensosialisasikan dan pendampingan 

persoalan-persoalan seputar Ilmu Falak. 

4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak 
dalam bidang Ilmu Falak dan pengembangannya.  

 

OIF (Observatorium Ilmu Falak) adalah sebuah lembaga di UMSU 

yang bergerak dibidang observasi benda-benda langit dan 

pengkajian Ilmu Falak (Astronomi Islam) 

           Kehadiran OIF UMSU adalah alternative wisata pendidikan 

relijius bagi masyarakat selain tempat-tempat wisata pendidikan 

lainnya yang ada di kota Medan. OIF UMSU berdiri pada tahun 

2014 M berdasarkan SK Rektor UMSU (Dr. Agussani, MAP) nomor 

1060/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2014, dan diresmikan oleh Ketua MTT 

PP Muhammadiyah (Prof. Dr. H. Syamsul Anwar MA). Selanjutnya 

pada Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB) di 

Yogyakarta, 23 Mei 2016 M, OIF UMSU kembali diresmikan oleh 

Presiden RI (Ir. Joko Widodo) yang ditandai dengan 

penandatangan prasati. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memberi Kesempatan Kepada Para Pelajar,Mahasiswa,  

dan Masyarakat Umum Untuk  Berkunjung Ke OIF 

UMSU  Guna Menyaksikan : 

 Simulasi Alam Semesta & Pemutaran Film Astronomi 

 Praktek  & Pengenalan Instrumen- Instrumen Astronomi 

 Observasi Menggunakan Teleskop 

 Permainan Roket Air 

 Dan lain-lain 

Paket Kunjungan 

 Pelajar (TK/SD/SMP/SMA) = Rp. 15.000 / org                                                                           

 Mahasiswa                             =  Rp. 25.000 /org 

 Umum                                    =   Rp. 30.000 /org 

Tarif 

Syarat : Mengisi formulir dan membayar tarif  

sebelum  melakukan kunjungan 

NB : Minimal 20 Orang 

0853 5803 3907 

(Marataon Ritonga SPd.I) 

Contact Person (Wajib) 

Jadwal Kunjungan 

Senin - Selasa - Rabu – Kamis 

    - Pagi  (Jam 09.00 s.d 12.00 WIB) 
 

 - Sore   (Jam 14.00  s.d 17.00 WIB) 
 

Alamat : Kampus Pascasarjana UMSU   Jl. Denai No. 217 Medan 

 

OIF UMSU 

 

OBSERVATORIUM ILMU FALAK 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 

Website : www.umsu.oif.ac.id  | Facebook : Observatorium Ilmu Falak UMSU 

http://www.umsu.oif.ac.id/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalam kehidupan sehari-harinya. Sejarah perkembangan 

ilmu falak telah merasuk ke dalam benak umat Islam  
dari semenjak Nabi Idris a.s sampai dengan zaman  

terbaru ini. 

 

       Ilmu falak dari segi bahasa berarti  
pemahaman dan orbit atau garis edar.  

Sedangkan secara istilah adalah ilmu yang 

mempelajari peredaran benda-benda langit 
berdasarkan garis orbitnya. Adapun yang  

menjadi objek yang diperhatikan dalam kajian  

falak adalah bulan, matahari, dan planet-planet.  

 

K a j i a n 

 
Revitalisasi Ilmu Falak dalam 

Kehidupan 
 

Oleh : Nur Anshari 

Dosen Fakultas Syariah IAIN Zawiyah  
Cot Kala Langsa 

 

 

Selanjutnya, khalifah Abu Ja‟far Al Manshur (719-775 M) memerintahkan Muhammad 

Ibnu Ibrahim al-Farizi (796 M) untuk menerjemahkan buku-buku tersebut ke dalam Bahasa 
Arab. Maka dari itu, mulai dari sinilah al-Fazari dikenal sebagai salah satu ahli falak di dunia 

Islam. Kemudian, Ilmu Falak terus berkembang hingga ke zaman kekhalifahan al Makmun 
dengan ditandai oleh dibangunnya oleh khalifah yaitu observatorium di Sinyar dan Junde 

shahfur Baghdad dengan tidak menggunakan teori yunani kuno tetapi membuat teori sendiri 

dalam menghitung kulminasi matahari, juga menghasilkan data-data yang bersumber pada 
buku shinhind yang sering dikenal dengan “tabel of makmun” yang terkenal di Eropa bernama 
Astronomos atau Astronomy.  

Kejayaan ilmu Falak tidak bertahan lama bahkan akhirnya mulai menurun seiring 

perkembangan zaman. Hal ini disebabkan perang salib yang menghanguskan karya-karya di 
bidang falak. Ilmu falak sempat terbenam untuk beberapa waktu akibat ketidakstabilan politik 
pemerintahan di dunia Islam. Beberapa waktu lamanya hal itu dapat dilewati dengan baik 

walaupun meninggalkan bekas kejayaan yang sudah tidak bersisa. 

Meskipun begitu,  tidak membuat peminat dan pemerhati ilmu falak stagnan tetapi 
sejak ilmu Falak masih hadir memberikan beberapa manfaat nyata dalam kehidupan umat 

Islam. Maka dari itu, Umat Islam bangkit kembali untuk memulai kemandirian di dalam 
bidang Falak. Hal ini ditandai dengan beberapa Negara mulai menghasilkan karya-karya Falak 
kembali seperti Mesir, Persia, Iran, Turki, Baghdad atau India.  

 

Benda-benda langit ini telah Allah swt gariskan untuk tidak bertabrakan. Benda-benda 

tersebut beredar dengan baik sesuai perintah Allah swt.Ketika di zaman kekhalifahan Daulah 
Abbasiyah sekitar abad ke III Hijriah, kejayaan ilmu falak berhasil diraih. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya penerjemahan karya-karya astronomi ke dalam bahasa Arab. Tidak hanya 
itu, pernah ada seorang pengembara India yang menghadiahkan kepada Kerajaan Islam 

Baghdad berupa karya astronomi yang berjudul Sindhin (Sidhanta). 

 

 

hazanah ilmu Falak sudah ada sejak berabad-abad 

lamanya. Semenjak Nabi Idris a.s mengenalkan  
beberapa benda-benda langit yang beliau perhatikan  

 

 

K 
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Para ahli Falak tersebut mencoba 
membuat inovasi-inovasi baru seperti dasar-

dasar Hisab Modern dan mendirikan 

observatorium terbesar dan terlengkap di 

Maragha Persia oleh Nashiruddin al Thusi. 
Dilanjutkan dengan pendirian observatorium 

termegah lainnya seperti yang ada di 
Samarkand dengan radius kubah mencapai 
130 kaki yang mana observatorium ini 
sangat bermanfaat bagi manusia. 

Beralih ke Indonesia, perkembangan 

falak sudah berada di posisi baik. Arti baik di 

sini adalah para ulama yang belajar dari 
Mesir ikut membawa pulang ilmu Falak ke 

tanah air. Hal ini ditandai dengan munculnya 
tokoh falak yang sangat fenomenal yakni 

Saadoedin Djambek yang mengenalkan 
sistem pemikiran baru dalam perkembangan 

falak yakni teori spherial trygonometri atau 
ilmu segitiga bola dan beberapa karya yang 
lain yang sangat dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat. 

Ada Syekh Abbas Kutakarang yang 

berasal dari Aceh yang telah menghasilkan 

karya yang sekarang Sirajuz Zhalam fi 
Ma'rifatis Sa'di wan Nahasi fis Syuhuri wal 
Aiyam, yang dicetak pada bagian pertama 

grup Tajul Muluk, dan beberapa karya yang 

lain yang telah bermanfaat untuk umat Islam 
khususnya. Ada banyak lagi tokoh-tokoh 

Falak lainnya yang telah banyak 
berkontribusi dalam perkembangan falak di 
nusantara.  

Bahkan di beberapa daerah telah ada 
obsevatorium milik pemerintah, kampus, dan 

pribadi. Hal ini dibuktikan dengan 

menjamurnya mata pelajaran falak yang 
diajarkan baik itu di perguruan Tinggi Negeri 
dan Swasta maupun di sekolah maupun 
pesantren. Hal ini mengingat bahwa manfaat 

ilmu Falak dalam kehidupan sehari-hari yaitu 
: untuk menentukan arah kiblat suatu 

tempat, 

 

untuk menetapkan jadwal waktu shalat, 
untuk menentukan awal bulan Hijriah, 
untuk menetapkan hari dalam kalender 

bahkan sampai kepada gerhana bulan dan 

matahari yang dapat diprediksikan kapan 
terjadinya. 

Dengan demikian, benda-benda 
langit yang sedang bertasbih bisa kita 
perhatikan untuk menentukan sejauh mana 

sudah ketakwaan kita kepada Allah swt. 
Bintang-bintang yang ada di langit juga 
membantu para nelayan untuk menjadi 

pemandu arah pulang ketika berada di laut 
lepas yang sangat luas. Bahkan, dengan 
adanya akurasi arah kiblat dengan 
penerapan ilmu falak, shalat yang kita 

kerjakan menjadi lebih khusyuk tanpa ada 
keraguan bahkan sampai salah kiblat. 

Dimulai dari shalat maka akan 

mudah semua aktifitas kehidupan yang 
akan kita tempuh. Baik urusan dunia 

maupun untuk urusan akhirat. Hal ini tidak 
terlepas dari llmu Falak. Sampai perjalanan 
kita keluar negeri sekalipun ketika ilmu 

falak di dalam penerapannya telah dipahami 
maka akan membantu kita menetapkan 
waktu shalat saat di luar negeri. Salah satu 

cara menentukan jadwal waktu shalat 

dengan memperhatikan bayangan 
matahari, walaupun demikian perbedaan 
waktu tetap harus diperhatikan berikut juga 
dengan bujur dan lintang suatu tempat. 

Dengan demikian, revitalisasi 

pentingnya mempelajari ilmu Falak dan 

penerapannya di kalangan masyarakat 
begitu signifikan. Artinya, kepentingan yang 

tidak bisa ditinggalkan oleh umat. Harus 
tetap ada penerus ahli Falak di setiap 

pelosok negeri. Agar ilmu Falak yang kuno 
dan langka ini tidak menjadi punah pada 

akhirnya. Hanya kepada Allah swt kita 

meminta segalanya. Semoga. 

 

K a j i a n 
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kata kusuf dalam fikih biasanya digunakan untuk menyebut 
gerhana matahari dan kata khususf digunakan untuk menyebut 

gerhana bulan. Akan tetapi dalam kitab-kitab hadis, kedua kata 
itu dapat dipertukarkan; gerhana matahari kadang disebut 
khusuf disamping disebut kusuf, begitupula dengan sebutan 
untuk gerhana bulan disebut kusuf disamping disebut khusuf. 

Rasulullah saw bersabda yang artinya” Sesungguhnya 

matahari dan bulan adalah dua tanda dari sekian tanda 
kebesaran Allah. Keduanya tidak menggerhana karena 
kematian seseorang maupun karena kelahirannya. Sehingga 
jika kalian melihat hal itu (gerhana), maka berzikirlah kepada 

Allah, bertakbirlah, shalatlah, dan bersedekahlah”. 

Pada masa Rasulullah masyarakat arab dan masyarakat 

dunia lainnya percaya bahwa gerhana matahari atau gerhana 
bulan ada hubungannya dengan kelahiran atau kematian 

seseorang. Dengan penjelasan hadis di atas, Rasulullah ingin 
mematahkan khurafat tersebut sekaligus menegaskan bahwa 

gerhana hanyalah siklus fenomena alam biasa. 

 

Gerhana Bukti Kekuasaan Allah 
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Pada zaman sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan sudah semakin maju dan 
teknologi yang canggih membuat manusia mengetahui bahwa gerhana matahari dan 

gerhana bulan adalah bagian dari keteraturan sistem matahari-bulan dan bumi. 

Firman Allah dalam surah Yunus (10):5) “Dialah yang menjadikan matahari bersinar 
dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah (tempat-tempat) perjalanan 

bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak 
menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda 
(kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”. 

Pada Zaman dahulu juga, manusia masih menganggap bahwa bumi itu berdiam diri, 

sementara bulan dan matahari yang mengitari bumi. Dan ini adalah konsep geosentris. 

Kemudian, berkembang pemahaman matahari yang diam sebagai pusat alam semesta dan 
benda-benda langit yang mengitarinya. Inilah konsep heleiosentris. 

 

erhana matahari dalam istilah fikih lazimnya disebut 
dengan istilah kusuf asy-syams, sedangkan gerhana 

bulan dalam istilah fikih lazimnya disebut dengan 

khsusuf al-qamar.  

 

G 
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Pergerakan keseharian bulan dan 
matahari, yakni terbit di timur dan akan 

terbenam di barat, adalah gerak semu 
karena sesungguhnya bumi yang bergerak. 

Bumi berotasi atau berputar pada porosnya 
satu hari dalam 24 jam, sehingga siang dan 
malam silih berganti sehingga benda-benda 

langit tampak terbit dan terbenam, seperti 
bulan dan matahari. Pada hakikatnya dan 

sesungguhnya, tidak hanya bumi yang 
berotasi, bulan dan mataharipun beredar 

pada orbitnya. Bulan mengorbit bumi, 
sementara bumi mengorbit matahari, dan 
matahari mengorbit pusat galaksi. 

a. Gerhana Matahari 
 

Gerhana matahari terjadi jika matahari, 
bulan, dan bumi berada pada satu garis 
lurus atau bila bulan berada di antara bumi 

dan matahari. Karena bulan terletak di 
antara bumi dan matahari, maka bayang-

bayang bulan mengenai bumi, artinya 
cahaya matahari yang menuju bumi pada 

siang hari terhalang oleh bulatan bulan. 
 
Walaupun bulan memiliki ukuran yang jauh 
lebih kecil daripada matahari, akan tetapi 

bulan dapat menghalangi sinar matahari 
untuk masuk ke bumi karena jarak antara 
bulan dengan bumi hanya sekitar 384.400 

km, sedangkan jarak antara matahari 
dengan bumi sekitar 149.680 km. 

Gerhana matahari dapat dibagi kepada 4 

bagian dinataranya yaitu: 

c. Gerhana Matahari cincin 

Gerhana Matahari cincin terjadi saat 
piringan bulan hanya sebagian piringan 
matahari pada puncak gerhana, dan jika 
piringan bulan lebih kecil daripada piringan 

matahari sehingga disekeliling piringan 

bulan tampak cahaya matahari yang seperti 
cincin yang begitu terang. 
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a. Gerhana Matahari sebagian  

Gerhana Matahari sebagianterjadi saat 
piringan bulan hanya bisa menutupi 
sebagian piringan matahari pada puncak 

gerhana. 

b. Gerhana Matahari Total 

Gerhana Matahari Total terjadi ketika 

piringan matahari tertutup sepenuhnya 

oleh piringan bulan pada saat puncak 
gerhana. Ukuran piringan matahari dan 

bulan ini berubah-ubah,bergantung pada 
jarak bumi-bulan dan Bumi-Matahari. 

Gerhana matahari total sudah 

dijadikan sebagai alat penelitian fisika 
matahari, sehingga kini manusia bisa 

mengenal hakikat matahari lebih dalam 
lagi dan lebih dekat, yaitu sebagai 

bintang yang mampu menghasilkan 
energi dari dirinya sendiri, sebagai mana 
dalam Alquran disebut dengan kata dhiya 

(bersinar), berbeda dengan bulan yang 
biasa disebut dengan nura (bercahaya). 

Gerhana matahari total juga menjadi 
salah satu pembuktian fisika modern 

yang menyatakan bahwa benda 
bermassa besar, seperti matahari, bisa 

membelokkan cahaya. Ini bisa dilihat dari 
pergeseran posisi bintang di dekat 
matahari saat gerhana matahari total, 

dibandingkan dengan posisi sebenarnya. 
Dalam proses gerhana matahari total 

yang berlangsung singkat, penampakan 
korona bagian terluar atmosfer matahari 

sungguh mengagumkan. Biasanya, 
korona tidak terlihat karena kalah oleh 
cahaya matahari yang sangat kuat. Para 

astronom sekarang ini hanya bisa 

mengetahui korona dari gelombang 

magnetiknya, tetapi pada saat gerhana 
matahari total, keberadaannya bisa 

dibuktikan dan terbukti. 

 
 

K a l a m Semesta 
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d. Gerhana Matahari Hibrid 

Gerhana Matahari Hibrid Fenomena ini 

adalah gabungan gerhana matahari total dan 

gerhana matahari cincin.  

Berikut ini adalah penjelasan mengenai 
proses terjadinya gerhana matahari hibrid: 

- Proses terjadinya gerhana matahari hibrid 
dimulai dari posisi matahari, bulan dan 
bumi yang berada pada sebuah garis lurus. 

- Gerhana matahari hibrid pada dasarnya 

terjadi dari akibat jarak bulan dan bumi 

yang bervariasi pada setiap titik kawasan di 

bumi. Variasi ini terjadi karena bentuk 

bumi yang bulat dan orbit bulan yang 

berbentuk elips (bukan lingkaran 

sempurna). 

- Proses terjadinya gerhana matahari hibrid 

dimulai dengan gerhana matahari cincin, 

lalu gerhana matahari total, lalu gerhana 
matahari cincin lagi. 

- Posisi bulan yang terus bergerak dan tidak 
bisa menutupi sinar matahari secara 

sempurna dalam waktu lama 

Peristiwa gerhana adalah peristiwa yang 
menarik dan penting. Oleh karena itu 

peristiwa tersebut diamati secara serius oleh 

manusia sepanjang sejarah dan juga 
tercatat. Bagi para sejarawan rekaman 
peristiwa gerhana menjadi suatu 
data/dokumen penting. 

 

 

Hal tersebut berguna untuk mengetaui 

waktu dan tanggal suatu peristiwa atau 
kejadian penting disekitar peristiwa gerhana 
itu. Seperti dalam sejarah islam dan hadis 
Nabi Muhammad saw, peristiwa gerhana 

dizaman Nabi saw direkam dalam 
periwayatan hadis dan tarikh. Terkait 
dengan peristiwa itu adalah kematian anak 
Rasulullah saw, yaitu Ibrahim. Dengan 

mengetahui peristiwa gerhana dapat 
ditentukan secara pasti tanggal kematian 
anak beliau itu dan sekaligus dapat 

dilakukan koreksi atau konfirmasi terhadap 

berbagai laporan riwayat tentang tanggal 
kematian anak Nabi tersebut, yaitu Ibrahim. 

Yang harus diperhatikan adalah 

terjadinya fenomena gerhana matahari dan 

bulan tidak ada hubungannya dengan 
kematian dan kehidupan seseorang 
sebagaimana sabda Rasulullah saw yang 
artinya” Sesungguhnya matahari dan bulan 

adalah dua tanda dari sekian tanda 
kebesaran Allah. Keduanya tidak 
menggerhana karena kematian seseorang 

maupun karena kelahirannya. Sehingga jika 
kalian melihat hal itu (gerhana), maka 
berzikirlah kepada Allah, bertakbirlah, 
shalatlah, dan bersedekahlah”. 

Ketika kita melihat gerhana baik itu 

gerhana matahari ataupun gerhana bulan 

marilah kita bersegera memperbanyak amal 
ibadah kepada Allah swt seperti Shalat, 
bersedekah dan memperbanyak berzikir. 

Karena gerhana merupakan tanda-tanda 
kebesaran Allah yang tidak bisa kita ketahui 

ada apa dibalik fenomena tersebut. 

 
Wallahu a’lam bishawab 
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DAILY OIF 
(Keseharian OIF) 

 Observatorium Ilmu Falak atau biasa disebut OIF UMSU adalah sebuah lembaga di 

UMSU yang bergerak dibidang observasi benda-benda langit dan pengkajian Ilmu Falak 
(Astronomi Islam). OIF UMSU adalah alternatif wisata pendidikan religi bagi masyarakat 

selain tempat-tempat wisata pendidikan lainnya yang ada di Kota Medan. Hingga saat ini 
OIF UMSU menerima kunjungan dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Medan maupun dari 
luar kota Medan, baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi dan juga 
masyarakat umum. 

 Terhitung sejak bulan Januari hingga bulan Juli 2018 sebanyak 4.728 pengunjung 

yang telah datang ke OIF UMSU. Tentu ini bukan angka yang sedikit untuk suatu instansi 
yang berkonsentrasi dalam cakupan ilmu Astronomi di Era milenia ini.  
 Adapun kunjungan-kunjungan ini didominasi oleh kunjungan tingkat Sekolah Dasar. 

Berikut adalah beberapa kunjungan yang hadir di OIF UMSU. Pada bulan Januari sebanyak 
989 pengunjung, bulan Februari sebanyak 1.360 pengunjung, bulan Maret sebanyak 1.445 
pengunjung, bulan April sebanyak 378 pengunjung, bulan Mei sebanyak 476 pengunjung, 

dikarenakan pada bulan juni dan juli dalam kalender masehi bertepatan pada bulan 

Ramadhan, sehingga OIF UMSU tidak memberikan pelayanan kunjungan kepada 
masyarakat dan di akhir bulan juli OIF UMSU baru membuka kembali pelayanan kunjungan. 
Pada bulan Juli terhitung terdapat sebanyak 80 pengunjung hingga akhir bulan Juli.Adapun 

kegiatan observasi tim OIF UMSU diantaranya, pada tanggal 16 April 2018 tim OIF UMSU 
berangkat ke kota Barus untuk melakukan pengamatan hilal bulan Sya‟ban 1439 H. 

 Pada tanggal 28 April 2018 seluruh Tim OIF UMSU berangkat ke pantai romantis yang 

terletak di kabupaten Sergei dalam rangka observasi bulan dan kesempatan Rihlah untuk 
seluruh tim OIF UMSU. 
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O I F INSIDE 

 

  
Pada tanggal 21 Juli 2018 Tim berangkat 
ke kebun teh Sidamanik untuk mela 

kukan Observasi milky way galaksi.Pada 
tahun ini terhitung hingga bulan juli  
yang lalu telah terjadi fenomena 
langka di kota Medan yaitu  

terjadinya gerhana bulan total  
sebanyak 2 kali. Pada tahun ini 
terhitung hingga bulan juli  

yang lalu telah terjadi 
 fenomena langka di  
kota Medan yaitu  
terjadinya gerhana  

bulan total seba 
nyak 2 kali. 

  
Pada bulan januari yang lalu terjadigerhana  

bulan dengan keistimewaan Super, Blue, 

Blood Moon. Nah, pada bulan juli ini terjadi 

kembali gerhana bulan dengan keistimewa 
an gerhana bulan total lebih kecil dari 

biasanya dikarenakan posisi bulan  

yang jauh dengan bumi. Dari kedua 
fenomena ini OIF UMSU meny 

elenggarakan pengamatan  
bersama masyarakat kota  

Medan untuk mengabadikan  
fenomena Alam tersebut 

 serta melaksanakan  

sholat kusuf 
(sholat  

gerhana  
bulan). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O I F INSIDE 
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Kunjungan Sekolah-Sekolah di OIF UMSU 

Tim Observasi Hilal Sya‟ban 1439 H di Barus 

Momen Gerhana Bulan 

Observasi di Sidamanik&Rihlah Ilmiah di Pantai Romantis, Perbaungan 

 

Berikut Adalah Beberapa Dokumentasi Kegiatan Tim OIF UMSU 

 



 

 

B. Asesoris Teleskop _ 
38. Eyepiece _ 

39. Finder Scope _ 
40. Diagonal Prism _ 
41. Barlow Lens 

42. Counterweight 
43. Filter Matahari _ 

44. Buffle  
45. Adapter Eyepieces _ 

46. Flip Mirror _ 
47. T-Ring Kamera 

48. Hand Control Telescope 

49. Tripod

 
50. Dudukan Kamera 
51. Field Flattener Ioptron (T - Ring Mounted) 

52. Focuser Mounted 
53. Focuser Mounted 

54. Startracker 

 
 
55.PLANETARIUM  

56.MOMEN ASTRONOMI  
G. Rashdul Kiblat _ 
H. Astronomy Day _ 

I. Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan _ 
J. Hujan Meteor _ 

K. InOMN _ 
L. Milad OIF 

 

34. AKTIFITAS OIF 

E. Observasi Benda-Benda Langit _ 
F. Diskusi Rutin 

G. Pengukuran Arah Kiblat _ 
H. Menerima Kunjungan Sekolah dan Masyarakat _ 

D. Penyuluhan dan Pelatihan _ 
E. Kursus Ilmu Falak 
F. Kunjungan ke Instansi Luar 

35. PRODUK OIF _ 
 Buku 

 Jurnal Al-Marshad 
 Kalender  
 Jadwal Waktu Shalat 

 Ja 
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

 

 
A.  

8.  
9.  
10.  

11.  
12.  

13.  
14.  

15. Eyepiece _ 
16. Finder Scope _ 
17. Diagonal Prism _ 

18. Barlow Lens 
19. Counterweight 

20. Filter Matahari _ 
21. Buffle  

22. Adapter Eyepieces _ 
23. Flip Mirror _ 
24. T-Ring Kamera 

25. Hand Control Telescope 

26. Tripod

 
27. Dudukan Kamera 

28. Field Flattener Ioptron (T - Ring Mounted) 
29. Focuser Mounted 

30. Focuser Mounted 
31. Startracker 

 
 
32.PLANETARIUM  

33.MOMEN ASTRONOMI  

4. AKTIFITAS OIF 

A. Observasi Benda-Benda Langit _ 
B. Diskusi Rutin 

C. Pengukuran Arah Kiblat _ 
D. Menerima Kunjungan Sekolah dan Masyarakat _ 

A. Penyuluhan dan Pelatihan _ 
B. Kursus Ilmu Falak 
C. Kunjungan ke Instansi Luar 

5. PRODUK OIF _ 
 Buku 

 Jurnal Al-Marshad 
 Kalender  
 Jadwal Waktu Shalat 

 Ja

dwal Imsakiyah 

6. PERPUSTAKAAN OIF 
7. GALERI POTO  

A. Galeri Diskusi Tim OIF 
B. Galeri Kunjungan Tokoh _ 

C. Galeri Kunjungan Sekolah-Sekolah _ 
D. Galeri Kunjungan Masyarakat Umum _ 
E. Galeri Pengukuran Arah Kiblat _ 

F. Galeri Seminar _ 
DAFTAR PUSTAKA 
 
 


