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SAFAR 
 

Safar adalah bulan ke-2 dalam Kalender Islam. Safar berasal dari 

kata shifr (nol), dimana dahulu bangsa Arab memasuki satu wilayah yang 
sunyi (kosong) dari pemiliknya sehingga mereka namakan shafar atau 
shafariyyah. Konon pula karena dahulu kabilah Arab keluar berperang 

setelah berlalunya bulan haram (Muharram), dimana wilayah yang mereka 
perangi mereka tinggalkan dalam keadaan kosong sama sekali. 

Diantara peristiwa penting di bulan Safar adalah: Nabi Saw dan Abu 
Bakar bersembunyi di sebuah gua guna menghindari kejaran kaum 
Musyrikin.  
 
 

 
 

Safar 1440 H 

Ijtima’ : Selasa 09 Okt 2018 Pk 10:47 WIB 

Tinggi Hilal (di Medan) : +03°53'12" 

1 Safar : Rabu, 10 Okt 2018 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-Battani adalah guru orang-orang (astronom) Eropa 
yang memperkenalkan terminologi-terminologi astronomi 

yang digali dari bahasa arab” (W. Durant) 

 

UMSU 
 Unggul, Cerdas, Terpercaya 
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program mendukung observasi,apresiasi 
dan pemahaman terhadap Bulan kita dan 
berkaitan dengan ilmu pengetahuan 

planetarium dan perjalanan NASA. Setiap 

orang di Bumi diundang untuk bergabung 
merayakan atau mengadakan dan 
menghadiri acara InOMN. Sebuah acara 

terbuka yang ditujukan kepada peminat 

astronomi baik tingkat amatir hingga ke 
tingkat profesional. 

InOMN tahun ini akan jatuh pada 
hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018, 

sudahkah kalian mempersiapkan  rencana 

dan peralatan untuk mengamati Bulan 
bersama masyarakat? Bulan akan berada 
pada fase quarter awal, saat dimana Bulan 

paling mudah untuk diamati. Saat kamu 
mengamati Bulan ketika purnama melalui 
teleskop, Bulan akan sangat terang dan 
menyilaukan mata, jadi lebih mudah untuk 

mengamati Bulan beserta tampilannya 
ketika ia berada pada fase kuarter awal 

dimana hanya setengah bagian Bulan saja 

yang akan terlihat. 

Anda akan dengan mudah 
mengamati Maria, yaitu bagian gelap pada 
permukaan Bulan, dan beberapa kawah – 
kawah Bulan yang bagus. Jika anda 

memiliki teleskop sendiri, ada baiknya 

I 
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I n O M N , Sudah siapkah anda ? 

 
nOMN atau lebih dikenalnya dengan 

International Observe the Moon Night 
merupakan sebuah acara tahunan 

publik sendunia yang melakukan  

 

melakukan sketsa bulan pada kertas gambar untuk mendapatkan sensasi pengamatan 

yang menyenangkan. Pada malam pengamatan, Bulan kan berada pada rasi bintang 

Aquarius dan berdekatan dengan planet Mars. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa sih Astronomy Day itu? Hari astronomi atau Astronomy Day merupakan sebuah 
hari yang dipilih saat musim semi dan musim gugur untuk kelompok astronomi, 

planetarium, dan grup lainnya yang menyukai langit berkumpul bersama untuk 
menunjukkan pada publik betapa menyenangkannya astronomi. ― untuk mempromosikan 
usaha pelopor semua ilmu pengetahuan dan menyediakan informasi, sumber, dan 
keinginan menghadapi astronomi‖ merupakan ide utamanya, tetapi menunjukkan 

menyenangkannya astronomi dan tentang apa astronomi itu sendiri. Dan hingga slogan 
resminya menjadi ―Bringing Astronomy to the People‖ atau membawa Astronomi ke 
masyarakat. Beberapa grup astronomi bahkan memperpanjang perayaannya menjadi 

Minggu astronomi atau ―Astronomy Week‖. 

 

Astronomi day musim semi biasanya dirayakan antara pertengahan April dan 
pertengahan Mei, pada hari sabtu terdekat dengan Kuarter awal Bulan. Astronomy Day 

musim gugur dirayakan antara pertengahan September dan pertengahan oktober.  

 

 
Tahun Astronomy Day 

 

2018, Semi 

2018, Gugur 

21 April 

13 Oktober 

2019, Semi 

2019, Gugur 

11 Mei 

5 Oktober 

2020, Semi 

2020, Gugur 

2 Mei 

26 September 

2021,  Semi 

2021, Gugur 

15 Mei 

9 Oktober 

 

Tanggal - tanggal Astronomy Day adalah sebagai berikut: 
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Astronomy Day 
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Beberapa waktu sebelumnya sudah ada yang mengamati, namun memasukkannya 
dalam golongan bintang Kebanyakan planet berputar dengan sumbu berdekatan dengan 

garis tegak saat beredar mengelilingi Matahari. Sumbu Uranus hampir sejajar dengan 
garis edarnya, yaitu 98o terhadap garis tegak. Jadi, jika planet lain berotasi agak miring, 

Uranus tidak berotasi melainkan berguling. Karena sumbu yang unik, beberapa daerah 
di Uranus terjebak dalam kegelapan abadi. Planet ini memiliki sekitar 27 satelit antara 

lain Titania, Oberon, Ariel, dan Umbriel. 

Uranus membutuhkan waktu sekitar 84 tahun untuk mengelilingi Matahari. Sama seperti 
Saturnus, Uranus juga mempunyai cincin yang mengelilingi planet tersebut, hanya saja 

ukurannya lebih tipis dari cincin Saturnus. 

Pada saat oposisi, planet Uranus akan berada dibelakang bumi atau di seberang 

Matahari. Planet Uranus akan terlihat lebih cerah dibandingkan hari sebelumya selama 
setahun dan ini merupakan waktu yang tepat untuk mengamati planet dengan warna 

biru kehijauan ini. Planet ini berwarna biru-kehijauan disebabkan oleh penyerapan 
cahaya merah oleh metana di atmosfer teratasnya. 

 

Planet Uranus merupakan planet ketujuh  

dari Matahari. Zaman dahulu, Uranus dianggap  

bukan sebagai planet melainkan sebagai bintang.  

Pada tahun 1781, planet ini ditemukan oleh seorang 

astronom Inggris bernama Sir William Herschel (1732-

1822) setelah beberapa mengamati langit dengancermat.  

 

 

O p o s i s i  Uranus 
 Planet Uranus yang merupakan planet ketujuh dari 

Matahari akan mencapai jarak terdekat dengan  

Bumi pada bulan Oktober ini. Peristiwa ini  

dalam astronomi disebut dengan oposisi,  

yaitu ketika kedudukan planet, bumi, dan  

Matahari dalam garis sejajar dengan sudut 

180O.Oposisi hanya terjadi untuk planet  

memiliki jarak lebih jauh dari jarak Bumi  

ke Matahari. Planet Merkurius dan Venus  

tidak bisa mengalami oposisi karena  

memiliki jarak yang lebih dekat dengan  

Matahari dibandingkan dengan Bumi.   

 

Oleh : Abu Yazid Raisal 
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Oposisi Uranus ini akan terjadi pada tanggal 23 Oktober dan dapat diamati 
sepanjang malam. Planet Uranus akan terbit pada pukul 18.07 WIB dan terbenam pada 
pukul pukl 06.19 WIB. Meskipun berada pada jarak terdekat dengan Bumi, planet ini 

akan sulit diamati dengan mata telanjang dan dibutuhkan teleskop untuk dapat 
melihatnya. Apalagi pada saat itu, Bulan satu hari lagi akan memasuki fase purnama 

sehingga cahaya bulan akan menerangi langit sepanjang malam.Pada saat mencapai 

oposisi, planet Uranus akan berada pada deklinasi 11o08‘ dengan diameter sebesar 3,5 
detik busur. Ukuran ini sangat kecil jika dibandingkan dengan Bulan ketika purnama 

yang memiliki ukuran sudut sebesar 1800 detik busur. 

Walaupun dikatakan berada pada jarak terdekat, kenyataannya jarak antara 

planet Uranus dengan Matahari sebesar 19,87 SA lebih jauh daripada jarak Bumi 

dengan Matahari yang hanya sebesar 1 SA. SA merupakan singkatan dari Satuan 
Astronomi dimana 1 SA setara dengan 150 juta km. Pada saat oposisi jarak Uranus dan 
Bumi menjadi 18,87 SA atau sekitar 2,83 milyar km. Uranus akan berada tampak dekat 

dengan rasi pisces, aries, dan cetus. Planet Uranus akan mencapai titik tertinggi pada 

pukul 00.12 WIB.  
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Orionids 

Aktif sejak 23 September hingga 27 september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orionids 

Aktif sejak 23 September hingga 27 september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : Hariyadi Putraga 

Bulan oktober merupakan awal musim hujan pada 78 Zona Musim (ZOM) di Indonesia. 
Namun bulan oktober juga merupakan bulan dengan varian hujan meteor yang cukup 
banyak dengan intensitas meteor melintas setiap jam yang tergolong sedang. Artinya, 
hampir di sebaran langit oktober kita akan dapat melihat meteor melintas. Adapun hujan 

meteor terdekat yang dapat disaksikan di langit malam oktober adalah sebagai berikut: 

 

Hujan Cahaya dilangit Malam Oktober 

 

Orionids 

Aktif sejak 23 September hingga 27 september. 
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Orionids adalah sebuah hujan meteor 

tingkat menengah yang terkadang 
dapat mencapai intensitas tinggi. Orion 
dikenal sebagai hujan meteor yang 
cepat dan agak redup, tetapi 

terkadang sangat mengejutkan dengan 
meteor yang sangat terang dan 
terkadang pecah ke dalam beberapa 
fragmen. Sebagaimana kebanyakan 

hujan meteor, waktu yang terbaik 
untuk mengamati  Orionids adalah 

pada waktu tergelap menjelang subuh.  

Meteor Orionids merupakan puingan 

yang tertinggal oleh Komet Halley. 
Komet ini meninggalkan puingan  di 
sepanjang orbit komet tersebut dan 
berpotongan dengan orbit bumi 

sepenuhnya disekitar 20 – 22 oktober 
setiap tahunnya. Partikel komet yang 
membentur bagian atas atmosfer 
dimana ia akan menguap pada 

ketinggian 100 kilometer diatas 
permukaan bumi. 

 
Puncak pengamatan terjadi pada pagi tanggal 21 oktober. Cobalah lakukan pengamatan awal 
sebelum puncak, anda mungkin akan dapat melihat meteor Orionid atau yang lainnya 

sebelum fajar tiba dengan insensitas menghasilkan meteor 20 – 25 meteor perjamnya. 

Kemana harus melihat di langit untuk melihat Orionids? 

Hujan meteor tahunan diberikan nama sesuai dengan arah darimana mereka menyebar. Titik 

sebaran (Radiant Point) untuk Orionids berada pada Konstelasi terkenal Orion sang Pemburu. 

Jika anda melihat sebuah meteor dan mengamati awal lintasannya, anda akan 
menemukannya berawal pada tongkat sang Orion, maka meteor tersebut adalah Orionid. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taurids 

Aktif sejak 23 september hingga 19 November. 

 

Sementara hujan meteor taurid tidak mempunyai intensitas yang tinggi, beberapa 

tabrakan meteornya akan menggores langit dengan sangat terang bahkan terkadang 
seperti bola api yang spektakuler. 

Para pengamat langit di belahan bumi utara dan selatan akan mendapatkan dua kali 
pengamatan puncaknya. Namun estimasi penanggalan sangat bergantung pada lokasi 
dan kecerahan langit dikarenakan rata – rata meteor yang terlihat relative sedikit  

dibandingkan yang lainnya. Biasanya Taurid hanya menghasilkan sedikit meteor 
perjamnya.  

Tahun ini, Taurid akan mencapai puncaknya pada malam 9 – 10 oktober di belahan bumi 
selatan dan pada belahan bumi utara akan mencapai puncaknya pada 11 – 12 November.  

Taurid memiliki relasi dengan komet Encke, sebagaimana objek ini mengorbit matahari 
dan meninggalkan remahan komet disepanjang lintasannya. Beberapa tahun sekali, saat 

orbit Jupiter menarik ekor komet untuk dialirkan menuju Bumi, sehingga lebih banyak 

meteor akan dapat teramati. Astronom menyebutnya sebagai ―Outbrust‖ yang 
diperkirakan akan terjadi antara 2018 dan 2019.  

Kebanyakan hujan meteor berasal dari fragmen kecil yang habis terbakar di atmosfer 
bumi, tetapi perhitungan mengindikasikan pecahan komet Encke dapat menghasilkan 
meteor yang cukup besar untuk dapat melintasi atmosfer bumi hingga dapat jatuh ke 

permukaan bumi.  
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 Kemana untuk melihatnya? 

Taurid secara umum dapat terlihat dimanapun di Bumi, kecuali kutub selatan. Mereka akan 
terlihat muncul berasal dari konstelasi Taurus sang Banteng. Untuk mencari Taurus, amati 

konstelasi Orion dan geser pandangan ke timurlaut dan temukan bintang merah Aldebaran, 
sebuah bintang yang berada pada mata Taurus. 

Jangan lihat langsung ke Taurus untuk mencari meteor, bintang jatuhnya akan dapat 
terlihat disepenjuru langit. Pastikan pandangan anda berada di sekitar konstelasinya.  

Draconids 

 

 

Hujan meteor Draconids Oktober 
yang terkadang disebut Giacobinids 
bersinar berasal dari semburan mulut 

konstelasi Draco sang Naga. Hujan 
meteor ini lebih banyak terlihat pada 

tempat uyang dingin dan lokasi yang 
berada pada lintang tinggi di belahan 

utara. Tahun ini, kebanyakan meteor 
akan mungkin teramati pada malam 
selepas matahari terbenam di langit 

utara tanggal 7 atau 8 oktober. Mulai 
pengamatan awal setelah malam 

dating, bulan baru pada tanggal 9 
oktober menjamin langit malam akan 

sangat gelap dan berada pada puncak 
hujan meteor ini.  

Namun, hujan meteor ini adalah hujan 

meteor varian, yang terkadang hanya 
menampilkan 5 hujan meteor 

perjamnya, namun pada saat sang 
Naga terbangun, intensitas hujan 
meteor ini dapat mencapai hingga 200 

meteor perjamnya. 

Dengan indukan yang berasal dari komet 21P?Giacobini-Zinner yang mencapai perihelion 
pada bulan septembel ralu, mungkin kita akan dapat melihat peningkatan intensitas 

Draconids tahun ini. 

Dimana titik sebaran dari meteor Draconids? 

Tidak seperti kebanyakan hujan meteor,  Draconids dapat terlihat paling baik saat lepas 
magrib. Meteor ini bergerak dengan sangat lambat, dan jika kita telusuri ia akan terlihat 
menyebar berasal dari kepala kostelasi Draco sang Naga dekat dengan bintang Eltanin dan 
Rastaban.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Namun, anda tidak harus mencari Draco untuk mengamati Draconids, karena meteor ini 
juga akan melintas ke sepanjang langit melintasi bintang – bintang. Biasanya hujan 
meteor ini hanya menawarkan sedikit hujan meteor perjamnya walau saat puncaknya. 
Untungnya, tahun 2018, puncaknya terjadi saat bulan baru dan setelah kedatangan 

komet induknya dan siapa tahu mungkin akan dapat melihat beberapa Taurid meteor 
bercampur. 

Pada kejadian langkanya, hujan meteor ini terkenal menghujankan ratusan hingga ribuan 
meteor perjamnya. Dan faktanya telah menjadi catatan sejarah yang menarik. 

 

S  A J I A N   UTAMA 

 

Oktober 2018 |  8 

 

Hujan meteor tahunan ini merupakan kejadian saat bumi melintasi orbit komet 

21P/Giacobini – Zinner. Pecahan yang ditinggalkan komet ini akan menabrak atas 
atmosfer bumi dan membakarnya menjadikannya meteor Draconid. Kebanyakan meteor 

tidak dinamakan berdasarkan komet sumber mereka, namun berdasarkan konstelasi 
tempat terlihatnya mereka menyebar.  

Dalam catatan sejarahnya, meteor Draconids mmenghasilkan ribuan hujan meteor di 

tahun 1933 dan 1946. Pada tahun 2011, orang – orang di sekeliling bumi melihat 
peningkatan jumlah meteor Draconid, walaupun bulan sedang terang saat itu, warga 

eropa mengamati lebih dari 600 meteor perjamnya. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Natījah Abadiyah”  

karya Syaikh Hasan Ma’shum (w. 1355 H/1937 M) 

 ( م1937/ هـ1355ت )نَتِْيَجة أبَِديَة للشيخ حسن معصوم 
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RESENSI   BUKU 

 

B 
 

Buku ini berjudul ―Natījah Abadiyah‖ (Natijah Abadi) karya Syaikh Hasan Ma‘shum (w. 

1355 H/1937 M). Berisi 40 halaman, diterbitkan oleh Kedai Kitab 27 Medan. Terdiri dari 
tiga pembahasan singkat yaitu (1) tentang jadwal (tabel) waktu-waktu salat, (2) 

tentang salat istikharah, dan (3) tentang jumlah dan tata cara tolak fidiyah salat. 
Dalam penggunaan tabel-tabelwaktu shalat, Syaikh Hasan Ma‘shum menggunakan nama-

nama bulan menurut penanggalan Masehi (Miladiyah) yaitu: Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, 
Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember.Pada bagian awal (mukadimah), 
Syaikh Hasan Ma‘shum menjelaskan tentang tatacara mengetahui waktu rembang. Pada 

halaman 28, terdapat jadwal untuk mengetahui awal bulan hijriah dengan kemungkinan 
bersesuaian atau terkemudian dengan rukyat, dan tidak mungkin terdahulu dari rukyat.Pada 
halaman 30-31 berupa pembahasan tentang anjuran salat istikharah. Disini diuraikan faidah, 

tata cara, bacaan-bacaan, dan doa salat istikharah. Sedangkan yang terakhir (halaman 32-40) 

berisi penjelasan tentang tata cara dan bacaan tolak fidiyah salat 
Syaikh Hasan Ma‘shum lahir di Labuhan Deli (Sumatera Timur) tahun 1302 H/1884 M, 

dan wafat pada hari Kamis, 24 Syawal 1355 H/1937 M, pada usia 53 tahun. Ayahnya (H. 

Ma‘shum, Datuk Bandar) adalah orang yang berada, disegani, dan memiliki tanah yang luas. 
Sejak kecil Syaikh Hasan Ma‘shum memang telah tampak memiliki bakat dan kecerdasan serta 
memiliki kecendrungan kepada ilmu. Ia mudah menangkap dan menghafal ilmu yang dipelajari.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah kembali lagi ke Nusantara, aktifitas Syaikh Hasan Ma‘shum diisi dengan 
mengajar. Tercatat dia pernah mengajar di Wilhelminastraat (di Jl. Japaris, tahun 1928 M). 

Selain itu, dia juga mengajar di Masjid Raya, Masjid Kesultanan Deli. Sultan Maimon Rasyid 
(Raja Kesultanan Deli waktu itu) menawarkan Syaikh Hasan Ma‘shum jabatan ulama kerajaan 

dengan maksud menjadi benteng agama di tanah Deli). Pada walnya dia menolak dengan 
sejumlah alasan, namun akhirnya dia menerima amanah itu. Sejak saat itulah dia mendapat 

gelar ―Imam Paduka Tuan‖. 
Syaikh Hasan Ma‘shum tercatat menulis 11 karya, 4 diantaranya dia tulis tatkala berada 

di Mekah (antara tahun 1912 M-1916 M). Hanya saja tidak ada catatan maupun informasi 

tentang 4 karya yang dia tulis di Mekah tersebut. Adapun Karya-karya yang ditulis tatkala di 

Sumatera, yaitu: (1) ―Samīr ash-Shibyān‖ (bidang fikih), (2) ―Tanqīh azh-Zhunūn‖ (tentang 

tauhid), (3) ―Targhīb al-Mustaqīm‖ (tentang salat Jum‘at), (4) ―Sharim al-Ma‘is‖ (tentang 
akidah/tauhid), (5) ―Natījah Abadiyah‖ (tentang waktu salat), (6) ―Mokalatoen Nafyah‖ (tentang 

salat sunat), (7) ―Ittihāf al-Ikhwān‖ (wirid-wirid dan doa).[] 
(Dikutip dari buku “Mengenal Karya-Karya Ilmu Falak Nusantara (Transmisi, Anotasi, Biografi)” 
karya Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, MA, LKiS, 2017). 
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Di Madinah dia juga belajar 

kepada Syaikh Amin Ridwan 

(berasal dariMinangkabau). 
Hasan Ma‘shum belajar di 

Mekah selama 9 tahun.  

Setelah itu dia kembali 
bersama rombongan  
jamaah haji melalaui 

Singapura, lalu ke  
Labuhan (Medan). Be 
berapa waktu kemudi 

an, dia kembali lagi  

ke Mekah guna me 
nuntut ilmu selama 3  

tahun. Setelah kembali  

lagi ke tanah air, dia  
menikah dan untuk kali  

yang ketiga dia kembali ke 
Mekah. Pada periode ini, di 

Mekah Syaikh Hasan Ma‘shum 
telah populer dan menjadi 

 

Pembahasan jadwal (tabel-

tabel) waktu salat merupakan 
inti buku ini seperti terlihat 
pada judulnya. Tabel-tabel 

yang disusun Syaikh Hasan 
Ma‘shum secara umum 

merupakan tabel-tabel waktu 
menurut waktunya (jam dan 

menit). Tabel-tabel itu berupa 
waktu rembang, waktu Zuhur, 

waktu Asar, waktu Magrib, 

waktu Isya, waktu Imsak, 
waktu Subuh, dan waktu Terbit 

Matahari (Syuruk). 

Di Mekah, Hasan Ma‘shum 

bertemu Syaikh Ahmad Khatib 

Minangkabau yang waktu itu 
telah menjadi guru dan mufti 

di Mekah. Selain itu, Syaikh 

Hasan Ma‘shum juga belajar 
kepada H. Abdussalam  
(yang berasal dari Kam 

par dan guru kenamaan  
di Mekah). Ia juga bela 
jar kepada Muhammad 
Khayyath (seorang ula 

ma ternama di Mekah),  
dari ulama ini dia belajar 

tasawuf. Dari Syaikh  

Abdul Malik dia belajar  
ilmu Nahwu. Sedangkan  
dari Syaikh Ahmad Khatib  
dia belajar fikih.  
 

RESENSI   BUKU 

 Menjelang usia 10 tahun, Hasan Ma‘sum dianjurkan untuk melanjutkan studi pada 
sekolah Inggris, namun dia memilih menuntut ilmu ke Mekah. Maka tahun 1894 M (saat usia 10 

tahun), dia bersama rombongan jamaah lainnya pergi menunaikan haji dengan naik kapal layar. 

Kepergiannya diiringi dengan ratap tangis dari keluarga, kerabat dan handai tolan, karena tidak 
ada jaminan akan kembali. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Star Tracker 
Pelacak bintang yang mudah digenggam 
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S A J I A N KHUSUS 

 

SkyTrackerTM Pro lebih lengkap, ukurannya cukup kecil untuk di pegang, lebih presisi, tidak 

berisik, bahkan menggunakan sumber daya yang dapat diisi ulang dan bertahan hingga 24 
jampemakaian secara terus-menerus. 

SkyTrackerTM Pro dilengkapi dengan empat tingkat pelacakan, 1X untuk bintang, 1/2X untuk 
pemandangan langit, untuk melacak matahari, dan selanjutnya untuk melacak bulan. Keempat 

tingkat pelacakan dapat digunakan di tempat yang berada di belahan bumi utara maupun 
selatan. Alat ini juga dilengkapi dengan mode putar cepat untuk mengarahkan kamera tanpa 

mengganggu posisi kamera.Alat yang dibutuhkan untuk menggunakan star tracker ini adalah 
tripod, ball head, dan kamera. 

Sebelum alat ini digunakan, pastikan bahwa baterainya telah terisi. Disarankan untuk mengisi 

baterai sampai penuh sebelum digunakan pertama kali.  

 

 

Akibat dari rotasi bumi, bintang-bintang di langit akan terlihat 

bergerak dari timur ke barat. Oleh karena itu, dalam dunia 
astrofotografi sangat penting untuk memfoto benda langit sebelum 

benda tersebut bergerak. Untuk mengikuti pergerakan bintang yang 
diakibatkan oleh rotasi bumiagar bintang tetap berbentuk bintik bulat 

di frame dan tidak membentuk garis (trail) dibutuhkan sebuah pelacak 

bintang (star tracker).Perangkat ini diciptakan untuk memungkinkan 
kamera untuk secara otomatis melacak objek di langit malam tanpa 

harus memindahkan kamera secara manual untuk menjaga objek di 
eyepiece.Penggunaan star tracker memungkinkan untuk mengguna 

kan focal length yang lebih panjang, aperture yang lebih kecil,shutter 
speed lebih lama dan ISO yang lebih rendah sehingga menghasilkan 

gambar dramatis yang super tajam dan memiliki jangkauan dinamis 
yang lebih tinggi. Biasanya alat pelacak ini berukuran besar dan berat 

sehingga dapat membawa teleskop dan semua peralat lain yang 

dibutuhkan untuk mengamati dan memotret langit malam.  

Beberapa tahun terakhir, perusahaan seperti iOptron,  
Skywatcher, dan Vixen telah membuat versi yang lebih kecil  

sehingg fotografer dapat memotret langit malam dengan  

kamera saja. Alat ini cukup kecil sehingga dapat dibawa  
fotografer ke tempat yang tidak dapat diakses dengan  

peralatan teleskop berat dan besar.Saat ini OIF UMSU  
memiliki satu star tracker yaitu iOptron SkyTrackerTM Pro.  

Alat ini biasa digunakan ketika tim OIF melakukan  
pengamatan benda langit. SkyTrackerTM Pro  

merupakan perbaruan dari generasi sebelumnya  

yaitu SkyTrackerTM. 

 

 

Oleh : Abu Yazid Raisal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk kamera dengan bobot lebih dari 1,2 kg memerlukan tambahan counterweight untuk 

mengatur keseimbangan kamera.  

S A J I A N KHUSUS 

 

Perangkat ini menggunakan micro USB 

untuk mengisi ulang baterai dan 
memerlukan waktu 5 jam hingga 

baterai terisi penuh.Setelah dipastikan 
baterai telah terisi, pasang star 

tracker dengan tripod. Alat ini juga 
dilengkapi dengan pengatur altitud 

dan azimut. Cukup geser pengatur 
tersebut tergantung pada lintang 
posisi tempat pengamatan. Cakupan 

batas lintang tempat berkisar dari -30o 
sampai 60o.Selanjutnya pasang ball 

head dan kamera pada star 
tracker.Untuk kamera yang berbobot 

kurang dari 1,2 kg dapat langsung 
dipasang pada star tracker. 

 

Untuk lokasi di belahan bumi 

utara arahkan star tracker ke 
utara begitu pula sebaliknya. Pilih 
N untuk lokasi di belahan bumi 
utara dan pilih S untuk lokasi di 

belahan bumi selatan. Arahkan 
alat ke kutub langit dengan 

menggunakan lensa kutub yang 

telah disediakan. Untuk belahan 
bumi utara dapat mengacu pada 
bintang Polaris. Selain itu juga 
bisa menggunakan aplikasi untuk 

mencari kutub langit yang ada di 
smartphone. Setelah star tracker 

mengacu ke arah kutub langit, 
ambillah gambar benda langit 
yang diinginkan 

 
Ketika langit cerah tanpa polusi cahaya bintang-bintang akan terlihat dengan jelas. Selain 
bintang, galaksi terdekat seperti Andromeda juga dapat menjadi target untuk difoto. 
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Alat pengukuran waktu memiliki sejarah panjang hingga pada akhirnya sampai pada 

zaman digital sekarang ini. Pergantian siang dan malam telah membagi waktu aktivitas 
kehidupan sehari-hari manusia dimana siang untuk bekerja dan malam untuk istirahat. 
Pergantian siang dan malam disebabkan adanya rotasi Bumi yaitu perputaran Bumi pada 

porosnya, siang terjadi saat Bumi menghadap ke Matahari, sedangkan malam terjadi saat Bumi 

membelakangi Matahari tersebut. Aktivitas manusia yang semakin kompleks membuat mereka 
berfikir bahwa tak cukup hanya membagi hari dalam siang dan malam, sehingga mereka mulai 
membagi waktu berdasarkan pergerakan posisi Matahari yang mereka lihat setiap hari, yaitu 
naik dari tempat terbit di kaki langit, bergerak hingga sampai tepat di puncak kepala lalu 

bergeser turun kembali ke kaki langit di tempat terbenam. Maka dari itu terciptalah Jam 
Matahari (Mizwala). 

 

S A J I A N KHUSUS 

 

Jam Matahari ( Mizwala ) 
 Oleh : Khairul Bariah Ritonga 
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S A J I A N KHUSUS 

 

Sedangkan bidang dial adalah 

bidang datar tempat jatuhnya bayangan 

Matahari yang menyentuh gnomon, 
bidang dial ini terdiri dari garis-garis 

penanda penunjuk waktu. Jadi gnomon 

atau tiang tegak lurus itu diletakkan 

pada sebuah permukaan datar yang 
mana tiang itu membentuk garis 

bayang-bayang yang berubah-ubah 
sesuai perubahan gerak semu Matahari. 
Penetuan waktu pada alat ini ditandai 
berdasarkan panjang bayangan tiang 

tersebut, bayangan itu akan tampak 
sangat pendek tatkala berada pada 
waktu zawal. 

Perkembangan Jam Matahari 

(Mizwala) secara historis di 
latarbelakangi atas pemahaman 

mendalam terhadap teori segitiga bola 
yang menjadi dasar utama konstruksi 

Mizwala. Dalam praktiknya alat ini 
berfungsi sebagai menerjemahkan 
fenomena zawal, deklinasi, ketinggian, 
dan terbit-terbenam.  

 

Jam Matahari (Mizwala) berasal dari bahasa Arab: al-mazawali atau al-mizwalah asy-
syamsiyyah), yaitu sebuah instrumen astronomi penentu waktu tertua di dunia, yaitu sejak 
3500 tahun SM, yang digunakan orang-orang zaman dahulu sebagai penunjuk waktu melalui 

bayang-bayang Matahari. Dalam kenyataannya alat ini penggunaannya memang hanya dapat 
berfungsi ketika ada sinar Matahari (bayang-bayang Matahari). Jam Matahari ini adalah 

perangkat penunjuk waktu setempat yang terdiri dari Gnomon dan bidang dial. Gnomon adalah 

tongkat perantara jatuhnya bayangan Matahari.  

 

Sedangkan Perkembangan Jam Matahari (Mizwala) dalam konteks sosial pra Islam, 
praktik Mizwala lebih memberi rumusan praktis tentang bagaimana orang-orang dahulu 
mengidentifikasi waktu dan menjalankan aktifitas sehari–hariberdasarkan rotasi harian 
Matahari. Sementara itu di peradaban Islam, penggunaan Mizwala meluas tidak sekedar 

upaya indentifikasi waktu, namun menjadi sarana penting penentu waktu ibadah shalat 
khususnya Zuhur dan Asar. Sementara di era modern Jam Matahari (Mizwala) menjadi media 
pembelajaran tentang langit, Matahari dan waktu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OIF UMSU dan Dinamisasi Peradaban 
Bagian 2 (Selesai) 

Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar 
Kepala Observatorium Ilmu Falak UMSU 
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Faktor penting 
kemajuan astronomi 

era Abbasiyah itu 

adalah tersedianya 
SDM dan adanya 

perhatian serta alokasi 
dana yang besar dari 

dan oleh raja ketika 
itu. 

 

Seperti dimaklumi, pengamatan langit adalah 

aktifitas yang sangat dinamis selain simultan. 
Diperlukan instrumen-instrumen pencari dan 

penjejak benda-benda langit yang memadai 
sesuai perkembangan zaman. Dalam 
kenyataannya, instrumen-instrumen ini 

(khususnya teleskop) terus berkembang sesuai 
perkembangan zaman.  

 Oleh karena itu, kekuatan finansial  
mutlak diperlukan. Oleh karena itu  

pula, kebijakan, kearifan, dan  
keyakinan pemimpin terkait  

alokasi biaya mutlak diperlukan. 
Di era kini, kemandirian finansial  

dalam sebuah ‗proyek peradaban‘ 

merupakan faktor penting yang  

bila tidak terpenuhi ia bak bertepuk 

sebelah tangan. Merupakan kelaziman 

bahwa sebuah terobosan besar akan 

selalu paralel dengan biaya besar.  

Harus diakui bahwa sampai hari ini 
obsesi dan idealisme OIF UMSU belum 

terwujud sepenuhnya,ada sejumlah faktor 

yang melatarinya, selain usia yang masih 
amat belia tadi, yaitu pada aspek 
pengkaderan dan atau penyiapan SDM. 
Penyiapan kader-kader terbaik guna 

melanjutkan estafet kegiatan penelitian 
dan pengamatan di ‗peradaban‘ OIF  

UMSU adalah sebuah ‗harga mati‘.  

K H A Z A N A H 

ua pilar ini (SDM dan manajemen) juga 
belum sempurna bila tidak didukung 

dengan kekuatan pendanaan terkait 

penyiapan sarana dan prasarana. 
D 
 

Jika tidak, tentu hanya akan 

menunggu waktu mati 
Penyiapan kader dimaksud  

adalah dalam dua pola:   

jangka pendek dan  

jangka panjang. Jangka  
pendek terkait penyedia 

an tenaga terampil guna  

mengelola dan menjalan 
kan OIF UMSU dalam  

aktifitas kesehariannya,  
khususnya melayani kunj 

ungan (publik)Juga dalam rangka 
ikut andil dalampersoalan dunia.  

Dalam sejarah kita punya contoh ideal tentang 

betapa menentukannya biaya besar untuk 
sebuah tujuan besar, yaitu apa yang 

dipraktikkan oleh Khalifah Al-Manshur pada 
zaman Dinasti Abbasiyah. Untuk 
menggalakkan kajian dan riset di bidang langit 
(astronomi), khalifah tanpa ragu 

membelanjakan dana negara yang besar untuk 

pengembangan kajian astronomi ketika itu. 
Sejarah mencatat, kemajuan astronomi pada 
era Abbasiyah sangatlah luar biasa, bahkan ia 

yang terbaik dalam sejarah peradaban Islam. 
Faktor penting kemajuan astronomi era 
Abbasiyah itu adalah tersedianya SDM dan 

adanya perhatian serta alokasi dana yang 

besar dari dan oleh raja ketika itu. 

Islam yang memiliki kaitan dengan 
astronomi yaitu terkait perumusan 

kalender Islam Global yang belakangan ini 

telah diihtiarkan oleh persyarikatan 
Muhammadiyah 

Disini diperlukan sarjana, master, dan 
doktor, bahkan profesor di bidang 

astronomi baik dalam ranah teoretis, 

praktis maupun filosofis.Disinilah arti 
penting dan mendesaknya pendirian 

Program Studi Ilmu Falak sebagai basis 
utama penyiapan SDM tersebut.Jika 

penyiapan jangka panjang ini tidak 
diakomodasi,maka 
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OIF UMSU tidak lebih sekedar observatorium lokal yang terpublis secara nasional namun 
tak berdaya maksimal. Secara operasional tampak fenomenal, namun secara substansial 
dangkal. Untuk itu, segenap pihak yang telah diberi amanah untuk terus mengerahkan dan 

mengarahkan fikiran, cara pandang, dan mindset ke hal substansial terkait warisan 

peradaban Islam yang teramat berharga ini. Wallahu a’lam[] 

K H A Z A N A H 

S A J I A N KHUSUS 
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Mujahid meriwayatkan dari Nabi Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلص , beliau bersabda:  

  ِٕاِم َّن  الَح َح َح  َح َح ٌم  َح َح اٌم  ِم َح  الَّن َح َح اِم  الَّن ْب ِم  َح  أَالَح ْب ِم ْب َح  الَّن ْب ِم 

(Baitullah) Al-Haram adalah tanah suci poros tujuh langit dan tujuh bumi. 
(Akhbar Makkah, dikutip oleh Mujahid dari Syu'ab Al-lymán karya Al-Baihaqi) 

 

K a l a m Semesta 

 

Ulasan Hadis  

Hadis ini mengandung pengertian bahwa 

Kakbah merupakan poros atau sentral 

alam semesta. Al Qur`an selalu 
membandingkan antara langit dan bumi, 
meski bumí relatif lebih kecil jika 

dibandingkan dengan kebesaran langit. 
Dan perbandingan ini tidak mungkin 
dilakukan kecuali jika bumi memiliki 
posisi istimewa di pusat semesta.  

Asumsi ini dikuatkan oleh dua 

puluh ayat al-Qur̀ an yang menyinggung 
tentang keantaraan (bainiyyah) yang 
memisahkan langit dan bumi.  

 

Allah berfirman: Tuhan Yang 

memelihara langit dan bumi dan apa yang 
ada di antara keduanya.Keantaraan ini 

tidak akan ada kecuali jika bumi berposisi 
sebagai pusat atau sentral alam ini. 

Dalil ketiga yang menegaskan fakta 

ini adalah firman Allah yang bisa kita baca 

pada Surah Ar Rahmán ayat 33, yang 

artinya: 

―Hai jamaah jin dan manusia, jika 
kamu sanggap menembus (melintasi) 

penjuru langit dan bumi, 

Kakbah adalah Poros Alam Semesta 

 

Oleh : Sri Pita 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maka lintasilah, kamu tidak dapat 
menembusnya kecuali dengan 

kekuatan.” (QS. Ar-

Rahmaan(55):33) 

Diameter segala bentuk geometris 

adalah garis yang bertemu di antara dua 

ujungnya, melewati pusat (titik tengah). 
Penjuru langit tidak mungkin sama dengan 

penjuru bumi (sebagaimana penjelasan 
ayat di atas) kecuali jika bumi menjadi 
pusat atau titik tengah langit. 

Fakta ini t idak mungkin diketahui 
siapa pun karena batas maksimum 
pengetahuan yang dapat dijangkau ilmu 

manusia hanyalah lapisan yang sangat 
kecil dari langit dunia yang menaungi kita 

dan dihiasi oleh Allah dengan bintang.  

Bahkan lapisan kecil ini pun terus-
menerus mengalami perentangan 

(tamaddud). Ketika manusia 
mengembangkan mesin sarananya untuk 

berusaha mencapai ujung-ujungnya, ia 

selalu menemukan bahwa ia telah 

melampauinya. Hal itu dikarenakan langit 
terus mengalami perentangan. Oleh karena 
itu, betapapun berkembangnya teknologi 

dan kemampuan manusia, ia tetap tidak 
akan mampu mencapainya karena 

cepatnya perentangan semesta. 

Tantangan al-Qur`an kepada semua 
manusia dan jin untuk menembus penjuru 

langit dan bumi tidak akan dapat mereka 
lakukan, karena mereka tidak akan bisa 

keluar dari langit dan bumi kecuali dengan 

kekuatan Allahهلالج لج. 

Jikalau al-Qur`an dan hadis tidak 
menjelaskan kepada kita bahwa ada tujuh 

langit berlapis-lapis,  

 

K a l a m Semesta 

 
tujuh lapisan bumi yang berposisi pada 

sentral atau titik nolnya, dan Kakbah 

merupakan titik tengah antara tujuh 

langit dan tujuh bumi, maka selamanya 
manusia tidak akan mempunyai media 

untuk mengetahui hal itu.Meskipun 
mengenai hal tersebut, penelitian-
penelitian tentang struktur dalam bumi 
telah membuktikan akan adanya tujuh 

lapisan yangberbeda, bagian luar ditutupi 
bagian dalam lapisan yang lain. Begitu 
juga dengan langit, saling berhimpitan, 

khususnya penelitian astronomi modern 
yang telah membuktikarn dengan 
sejumlah data matematis bahwa alam 
kita ini bergaris kurva (mumhani). Satu 

catatan ini cukup sebagai bukti 
penetapan bahwa tujuh langit dan tujuh 

bumi saling berhimpitan mengelilingi satu 
pusat, yaitu bumi itu sendiri, tepatnya di 

Kakbah dan Kakbah merupakan poros 
atau titik tengah langit dan bumi. 

Dari sini bisa ditangkap sekilas 
sebuah kemukjizatan saintis yang 

terdapat dalam hadis Nabi: (Baitullah) Al-
Haram adalah tanah suci poros tujuh 
langit dan tujuh bumi. Juga dalam sabda: 
Baitul Ma‘mur itu berhadapan dengan 

Mekah. Serta dalam deskripsi beliau yang 
dikutip oleh Al-Qurthubi dalam 

tafsirnya:Ada Baitullah di langit ketujuh 

itu yang persis di atas Kakbah sehingga 

jika jatuh tentu ia akan jatuh di atas 
ka’bah. 

Pernyataan-pernyataan ini tidak 
mungkin muncul kecuali dari seorang 

nabi yang menerima wahyu dan 

mendapatkan ilmu pengetahuan dari Dzat 
Pencipta tujuh langit dan tujuh bumi. 
Wallahu a’lam bish showab. 
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K a j i a n 

 
Suar Atmosfer untuk Menemukan Kehidupan Lain 
(Sebuah Upaya Pencarian Potensi Kehidupan di Luar Tata Surya) 

 

Pencarian planet di luar tata surya bukan perkara mudah. Jarak yang jauh menjadi faktor 
sulitnya menemukan sebuah exoplanet selain karena planet merupakan objek yang tidak 
memancarkan cahaya sendiri melainkan hanya memantulkan cahaya dari bintang induknya, yang 
tentu saja kekuatan cahaya tersebut sangat lemah untuk dapat dideteksi. Sehingga tidak 

mungkin astronom dapat mendeteksi keberadaan exoplanet dengan cara mengidentifikasi cahaya 
yang dipancarkan. 

Melalui penemuan-penemuan generasi pertama exoplanet, dewasa ini metode pencarian 

exoplanet yang telah dikembangkan dan digunakan oleh NASA di antaranya melalui kecepatan 
radial bintang, transit exoplanet terhadap bintang induknya, pencitraan secara langsung, 
pelensaan mikro gravitasi bintang dan astrometri. 

Pengamatan exoplanet dapat dilakukan dengan mengamati perubahan kecepatan radial saat 

bintang mendekati atau menjauhi Bumi yang dilihat pada efek Doppler dalam garis spektrum 
bintang. Hingga saat ini telah terkumpul 654 planet yang diamati menggunakan metode ini. 

Selanjutnya metode transit, merupakan metode paling banyak yang berhasil menemukan 
exoplanet, yaitu sebanyak 2763 planet. Dengan mengamati sebuah bintang, jika sebuah planet 

melintas di depannya, kecerlangan bintang akan berkurang, melalui transit memungkinkan 
astronom untuk mengidentifikasi ukuran, gambaran struktur dan komposisi atmosfer, serta 
temperatur planet. 
 

 
 

manusia masih—bahkan semakin kuat—meyakini kemungkinan adanya potensi 

penyokong kehidupan di luar Bumi adalah suatu keniscayaan. Eksperimen luar 
angkasa bertahun-tahun lamanya dilakukan dengan harapan diperolehnya 
informasi baru dari luar sana yang belum pernah diketahui. 

Upaya pencarian planet di luar tata surya setidaknya mulai menemu 
kan titik terang pada tahun 1983, tim observer yang dipimpin oleh A.M 
Lagrange mengamati sebuah piringan debu dan gas di sekitar bintang  
Beta Pictoris. Piringan debu dan gas ini dianggap mengandung materi 

pembentuk bakal calon sistem tata surya. Pencapaian penemuan  
exoplanet pertama pada tahun 1992, Aleksander Wolszczan dan Dale  
Frail menemukan dua buah planet yang mengorbit sebuah pulsar di  

rasi Virgo, PSR B1257+12.Penemuan lain berikutnya pada  
tahun 1995oleh Michel Mayor dan Didier Queloz mengumumkan  
sebuah planet yang mengorbit bintang deret utama, 51 Pegasi,  
sebuah planet berukuran setengah ukuran Jupiter yang berjarak 

sangatdekat dengan bintang induknya, hasil pengamatan  
mereka di Observatorie de Haute-Provence.Dan seterusnya  

penemuan exoplanet pada tahun 1999, 2001, 2002, 2005 hingga sekarang 
 

eradaban kian berkembang, gelombang ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang datang seolah tak terbendungkan.Hingga saat ini P 
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Metode pencitraan secara langsung 

hanya dapat dilakukan jika planet 

memiliki ukuran cukup besar, jarak 
dengan bintang induknya cukup jauh dan 

berusia muda sehingga memiliki pancaran 
radiasi inframerah yang cukup kuat. Tidak 

banyak planet yang berhasil dikumpulkan 
melalui metode ini, tercatat hanya 44 

planet. 
Berikutnya metode pelensaan mikro 

gravitasi. Metode ini memanfaatkan 

sebuah bintang dengan bintang latar 
belakang. Hal ini terjadi jika medan 
gravitasi sebuah bintang berlaku seperti 
lensa dan bintang latar belakang yang 

segaris pandang meningkat intensitasnya 
karena efek pelensaan. Ketika bintang 
yang berada di depan bintang latar 
belakang memiliki planet, medan gravitasi 

planet akan memberikan sumbangan 
pada pelensaan gravitasi bintang 

tersebut. Tentu pelensaan mikro gravitasi 

hanya dapat berlangsung sementara 
karena keadaan segaris pandang antara 
bintang latar belakang dengan bintang 
yang memiliki exoplanet tidak dapat 

terulang sebab keduanya relatif bergerak 
satu sama lain. Setidaknya sebanyak 51 

planet telah berhasil diamati 
menggunakan metode ini. 

 
Terakhir adalah metode astrometri. 

Metode astrometri memungkinkan 

astronom melihat posisi bintang dan 
mengukur seberapa besar perubahan 

posisinya dalam selang waktu tertentu. 
Jika sebuah bintang memiliki planet yang 

cukup besar, pengaruh gravitasi planet 
akan membuat bintang bergerak dalam 

orbit elips atau lingkaran. Namun karena 
massa bintang jauh lebih besar dibanding 
massa planet,  

 

pergerakan bintang akan sangat 
kecil sehingga pengamatan sulit 
dilakukan, tercatat hanya ada 1 planet 
yang berhasil teramati  

Berkembangnya ilmu pengetahuan 
menjadikan para astronom tidak berhenti 

hanya pada kelima metode pencarian 
exoplanet tersebut. NASA telah 

mengembangkan penelitian terbaru upaya 
pencarian exoplanet. Bumi menjadi model 

utama dalam pencarian sebuah planet 

layak huni di luar tata surya. Aspek 
penting penyokong kehidupan di Bumi 

dipelajari dan diteliti oleh para astronom 
dengan harapan menemukan exoplanet 

dengan materi dan ciri yang sama. 
Salah satu aspek penting yang 

dimiliki Bumi sebagai planet kehidupan 
adalah keberadaan atmosfer. Atmosfer 
mengandung beragam campuran gas 

dengan nitrogen sebagai gas terbanyak 

sekitar 78% kemudian oksigen sebanyak 

21% dan gas-gas lainnya seperti uap air, 
argon, karbon dioksida dan sebagainya. 

Komposisi atmosfer Bumi ini merupakan 
komposisi ideal untuk berlangsungnya 
kehidupan. 

Tidak terlepas dari badai bintang 

yang terjadi, beberapa bintang yang 
sedikit lebih dingin dari Matahari, dapat 

terus menghasilkan badai bintang yang 

kuat selama milyaran tahun dan 
menghasilkan banyak partikel energi 
tinggi. Partikel-partikel yang sampai pada 
exoplanet membanjiri atmosfer dengan 

energi yang cukup untuk melepaskan 
molekul nitrogen dan oksigen menjadi 

atom-atom individu yang dapat terikat 

menjadi oksida nitrat dan molekul air 

menjadi hidroksil, satu atom oksigen yang 
terikat dengan hidrogen. Dari hasil reaksi 

inilah apa yang astronom sebut sebagai 

suar atmosfer, yaitu hidroksil dan oksida 
nitrat di samping oksigen. 
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Dengan menggunakan model 

yang lebih realistis, 
mensimulasikan kondisi 
atmosfer, astronom menghitung 

seberapa banyak hidroksil dan 
oksida nitrat dapat terbentuk dan 
seberapa banyak ozon yang 
hilang di atmosfer mirip Bumi di 

sekitar bintang aktif. Astronom 
menemukan bahwa ozon 

mengalami penurunan hingga ke 
level minimum yang memicu 

produksi suar atmosfer.Ikatan di 
dalam molekul suar menyerap 
energi dan getaran sehingga 

energi kembali dipancarkan ke 
luar angkasa sebagai panas atau 

radiasi infra merah 
 

NASA berpendapat bahwa dengan jenis bintang yang tepat, akan menjadikan penemuan ini 

sebagai sebuah metode baru dalam pencarian kehidupan yang mengidentifikasi tidak hanya 
planet layak huni, melainkan juga sebuah sistem planet layaknya tata surya kita. Wawasan baru 

tentang potensi kehidupan di exoplanet sangat bergantung pada penelitian multi disiplin, dimana 
data, model dan teknik digunakan dari empat divisi sains di Pusat Penerbangan Ruang Angkasa 

Goddard, NASA yaitu ilmu heliofisika, astrofisika, planet dan bumi.[]  
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https://exoplanets.nasa.gov/alien-worlds/historic-timeline/ 
 

Frekuensi badai bintang yang tajam terkait langsung dengan kekuatan sinyal panas dari suar 
atmosfer. Semakin sering badai bintang terjadi, lebih banyak molekul suar yang dihasilkan dan 

sinyal infra merah yang dihasilkan akan semakin kuat. Astronom memperkirakan untuk 

mengamati suar atmosfer exoplanet dengan teleskop ruang angkasa berdiameter 6 sampai 10 
meter akan menghabiskan waktu observasi hanya selama dua jam. 
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Langit adalah bagian atas dari permukaan bumi, dan digolongkan sebagai lapisan 

tersendiri dari gas dan udara, dengan komposisi yang berbeda-beda pada tiap-tiap 

lapisan masing-masing. Dengan demikian, langit bisa juga kita artikan sebagai atap bagi 
bumi yang akan selalu melindungi seluruh alam. Inilah yang disebut langit, ia dibangun 
oleh Allah dia yang meninggikannya dan menjadikannya setiap planetnya sebgai benteng 
dari bangunan atapnya dan sebgai tembok yang mengelilinginya dan planet-planet yang 

berjalan satu sama lain saling tarik menarik dengan hukum gravitasi yang universal 
seperti bagian-bagian satu bangunan dihubungkan dengan meletakkan materi antara 

bangunan itu yang dipergunakan untuk saling tarik menarik. 

Ketika kita keluar dari rumah atau kita pergi keruang udara terbuka dan kita 
mengarahkan kepala kita ke atas atau kearah langit. Apa yang kita lihat? Tentu Jika 

waktu itu pada musim panas, kita akan melihat langit yang biru dan cerah sehingga 
dengan kecerahan tersebut kita dapat melihat awan yang melayang-layang di langit 
tetapi tidak tertutup kemungkinan langit bisa berwarna selain itu, seperti langit akan 

berwarna merah ketika senja, atau langit akan berwarna hitam ketika akan turun hujan.
  
Langit dalam al-Quran atau dalam bahasa arab disebut dengan kata as-
sama’[langit]dimana kata ini diambil dari kata jamak as-samawat[langit-langit]. Di dalam 

al-Quran kata langit sangat banyak sekali dijumpai baik itu kalimat yang berbentuk 
mufrad maupun kalimat yang berbentuk jamak. 

Pada penciptaan langit Allah swt berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 29 

―Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia 

berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia maha 
mengetahui segala sesuatu‖ 

Kemudian para ilmuwan terus mengkaji dan meneliti tentang ucapan Allah di dalam al-

Quran yang mengatakan bahwasanya langit itu ada 7 lapisan. 

Kemudian mengenai tujuh lapis langit Allah swt juga berfirman dalam al-Quran surah  Al-

Mulk ayat 3-4. Artinya” Dia yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, tak akan kau 

lihat ketidakseimbangan dalam ciptaan (Allah) Yang Maha Pemurah. Balikkanlah 

pandanganmu sekali lagi, tampakkah olehmu ada yang cacat? Lalu ulanglah 
pandanganmu sekali lagi; pandanganmu akan berbalik kepadamu, letih dan 

membingungkan”. 

 

S 

 

K a j i a n 

 

esungguhnya sentuhan menghilangkan sensitivitas. Karena terlalu sering kita 

melihat langit akhirnya kita tidak lagi memikirkan akan keindahan langit dan 

penciptaan langit tersebut. Akan tetapi, kalau ada ciptaan baru yang dibuat oleh 

manusia, maka kita akan merenungkan dan memikirnya secara mendalam‖.  
 

LANGIT MENURUT AL-QURAN  
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Dan ketidaksamaan cahaya tersebut 
menimbulkan keindahan yang tiada 
taranya. Semua ini adalah ketentuan dari 

Allah yang Maha kuasa, dan semuanya 
tunduk pada ketetapannya. Tidak ada 

satupun yang menyimpang dari 

ketentuan yang telah digariskan. Inilah 
ketentuan Allah Yang Maha kuasa. 

Adanya tujuh lapis langit menurut al-
Quran tidak bisa dipisahkan dari peristiwa 

Isra Mi,raj, Kisah Isra Mi‘raj sejak lama 
telah menimbulkan perbedaan soal 

tanggal pasti dan apakah Nabi 
Muhammad saw melakukannya dengan 
jasad dan ruhnya atau cuman ruhnya 

saja. Muhammad Rasyid Ridha dari 
mesir, berpendapat bahwa tujuh langit 

dalam kisah Isra‘ Mi‘raj adalah langit 
Ghaib. 

Dalam kisah Mi‘raj itu peristiwa lahiriyah 

bercampur dengan peristiwa ghaib. 
Misalnya pertemuan dengan ruh para 

Nabi, melihat dua sungai di surga dan 
dua sungai dibumi,  

di dalam perit iwa Mi‘raj tersebut Nabi 

melewati tujuh langit pada tiap-tiap 
langitnya berjumpa dengan ruh para Nabi 

diantaranya; 

Pada langit dunia [langit pertama] Nabi 

Muhammad berangkat dengan 
menunggangi Buraq dan didampingi 

Malaikat Jibril kemudian berjumpa 
dengan Nabi Adam as, kemudian Nabi 

Muhammad naik ke langit kedua dan 
pada langit kedua ini beliau bertemu 
dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya as, pada 

langit ketiga Nabi Muhammad bertemu 

dengan Nabi Yusuf [Nabi yang dianugrahi 

setengah dari ketampanan manusia 
sejagat], kemudian Nabi naik lagi ke 

langit ke empat dan disini Nabi 
Muhammad bertemu dengan Nabi Idris as 

 

K a l a m Semesta 

 

K a j i a n 

 Kata langit pada ayat ini didekatkan  dengan 
kata tibaqan. yakni kata ini dapat diartikan 

dengan bertingkat-tingkat [berlapis-lapis] 
antara langit yang satu dengan langit yang 

lainnya terpisah oleh jarak.  

Dari ayat di atas banyak penjelasan yang 
dapat kita petik yaitu didalam penciptaan 

langit tersebut tidak didapati cacat 
sedikutpun didalam penciptaan langit 

tersebut dan Allah telah memberikan urusan 

segala sesuatunya pada tiap-tiap langit. 

Orang-orang Zaman dahulu jauh sebelum 
al-Quran diturunkan mereka berpendapat 
bahwa adanya tujuh lapis langit. Hal ini 
sangat berkaitan dengan pengetahuan 

mereka. Mereka menganggap bahwa ada 
tujuh benda langit utama yang jaraknya 

berbeda-beda. Kesimpulan tersebut 
berdasarkan pada hasil observasi atau 

pengamatan mereka atas pergerakan 
benda-benda langit. Benda langit yang lebih 

cepat geraknya dianggap lebih dekat 

jaraknya dengan bumi. Lalu mereka 
menggambarkan seolah-olah benda-benda 

langit itu berada pada lapisan langit yang 
berbeda-beda. 

Setiap langit memiliki fungsi dan keadaan 

yang berbeda. Masing-masing langit 
mempunyai kegunaan yang berbeda untuk 
kepentingan makhluk yang ada dibawahnya, 
misalnya langit yang berfungsi memperkuat 

gaya tarik planet-planet, sehingga benda-
benda langit tetap bergerak pada orbitnya, 

mereka tidak oleng, menyimpang atau lari 

dari porosnya yang mungkin bisa 
menyebabkan tabrakan dahsyat antara satu 
benda dengan yang lainnya. 

Langit yang terdekat dengan bumi, dihiasi 
dengan bintang-bintang yang gemerlapan. 

Ada bintang yang bercahaya sendiri, dan 

adapula yang memantulkan cahaya sinar 
matahari atau bintang lainnya. Karena itu, 
cahayanya terlihat berbeda antara bintang 

yang satu dengan bintang yang lainnya.  

 Oktober 2018 |  23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Al Qur‘an Allah swt menjelaskan 

proses penciptaan langit dan bumi. Yang 

kemudian dibuktikan kebenarannya dengan 

ilmu pengetahuan modern. Al-Qur‘an lah 

disamping juga Sunnah- satu satunya 

sumber otentik yang bisa dipercaya. Adapun 

teori-teori yang dicetuskan oleh ilmuan 

ilmuan barat, maka semuanya dikembalikan 

kepada Al Qur‘an. Jika sesuai maka diambil, 

namun jika berbeda maka al-Qur‘an lebih di 

dahulukan. Seperti inilah prinsip seorang 

muslim dalam meneliti ciptaan Allah 

tersebut.  

Wallahu A'lam 

 

K a j i a n 

 lanjut lagi naik ke langit ke lima disini Nabi 
Muhammad bertemu dengan Nabi Harun as, 
lalu Nabi Muhammad melanjutkan 

perjalanan ke langit keenam disini Nabi 
Muhammad bertemu dengan Nabi Musa as, 
kemudian Nabi Muhammad melanjutkan 

perjalanan menuju langit ke tujuh disini Nabi 

Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim 
as yang sedang menyandangkan 

punggungnya di Baitul Makmur Di mana 
tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 

70.000 Malaikat dan mereka tidak kembali 
lagi sesudahnya. 

Para ilmuwan terus melakukan penelitian 
dan pengkajian terhadap keberadaan langit. 
dari sejarah Mi‘raj ini kita belum bisa 

mengetahui keberadaan tujuh lapis langit 
tersebut. Mudah-mudahan kedepan dengan 
ilmu pengetahuan yang semakin canggih 

kita dapat mengetahui keberadaan langit 
dan dapat mengkaji mengenai tujuh lapis 
langit. 
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Pesawat ruang angkasa BepiColombo 
senilai 1,65 miliar € (Euro) sekarang tidak 
lagi tersentuh untuk tes-tes terakhir, setelah 
ditampilkan dalam konfigurasi 

peluncurannya kepada media massa 

di European Space Agency’s Space 
Technology and Research Centre atau Pusat 
Penelitian dan Teknologi Luar Angkasa 

Badan Antariksa Eropa. Komponen-
komponen pesawat ruang angkasa yang 
harus dirakit setinggi enam meter akan 

segera dikirim ke Kourou di Guyana Prancis 
untuk menyesuaikan rencana peluncuran 
misi pada bulan Oktober 2018. 

 BepiColombo akan menjadi misi yang 
mengesankan, dimiliki bersama oleh badan 

antariksa Eropa dan Jepang (ESA dan JAXA). 
―Unit penggerak ion" Eropa (MTM, Mercury 
Transfer Module) akan menjadi mesin 
pendorong selama tujuh tahun penerbangan 

sebelum mencapai orbit planet terdekat 
matahari. BepiColombo akan terbang 
melewati Merkurius dalam jarak dekat 

setelah penerbangannya selama kurang dari 
tiga tahun, namun akan tetap terus 
mengorbit matahari. Terbang mendekati 

Merkurius selama lima kali, menggunakan 

daya tarik gravitasi untuk membantu 
mencocokkan kecepatan dengan Merkurius 

sehingga dapat ditangkap ke sekitar orbit 

oleh planet itu sendiri. 

 Begitu berada di orbit, komponen misi milik Jepang, yaitu Mercury Magnetospheric 
Orbiter, MMO, akan berputar (untuk stabilitas) dan dilepaskan pada sebuah orbit eksentrik 
guna mempelajari medan magnet, debu dan lingkungan partikel bermuatan di sekitar planet 

ini. Sedangkan pengorbit Eropa, yang dikenal sebagai Mercury Planetary Orbiter, kemudian 
akan terbang turun ke dalam orbit yang lebih melingkar yang dioptimalkan untuk mempelajari 

permukaan dan interior planet. 
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Tantangan-tantangan teknologi yang akan 
dihadapi kemudian adalah mengoperasikan 

kedua wahana antariksa agar tetap berada 
di dalam orbit, akan benar-benar jauh 
melampaui "ilmu pengetahuan tentang 

roket" saat ini, untuk tiba ke sana. Merkurius 
tiga kali lebih dekat dengan matahari 
daripada Bumi, sehingga pesawat ruang 
angkasa akan dipanaskan oleh sinar 

matahari langsung hampir sepuluh kali lebih 
kuat dari yang dialami di atas atmosfer 

bumi. Lebih buruk lagi, saat terbang di atas 
sisi planet, pengorbit akan dipanggang di 
bagian bawahnya seperti "sepanas oven 

pizza" sekitar 400° C, dalam jarak 500 km di 
atas permukaan membara Merkurius. 

Bagian-bagian luar dari pesawat 
ruang angkasa yang merupakan pelindung 

komponen elektronik sensitif dapat 
mencapai 380° C pada waktu tertentu, 
namun elektronik sensitif di dalamnya perlu 
diisolasi agar tetap di bawah sekitar 40° C 

sehingga dapat berfungsi dengan baik. 

Bagian-bagian luar diberi nama ―jari dingin,‖ 
sebuah nama yang cocok bagi pengorbit, 

yang pada dasarnya adalah batang logam  
 

penghantar panas dari dalam ke luar yang 
bisa dibuang ke ruang angkasa melalui ―tirai 
jendela‖ atau bilah-bilah panel radiator.  

Operasional pesawat antariksa akan 
dikendalikan setiap saat, sehingga bilah-

bilah panel akan dapat mencegah radiasi 
sinar matahari atau radiasi dari planet panas 

secara langsung mencapai permukaan 
radiator. 

Misi MESSENGER NASA 
mengungkapkan bahwa permukaan planet 

ini sangat kaya akan unsur "volatil" seperti 

belerang, klorin, natrium dan kalium. Kita 
akan mengira unsur-unsur tersebut telah 

menghilang akibat suhu panas atau akibat 

pembentukan planet yang keras sebab 
sangat dekat dengan matahari. Fakta 
tambahan tentang keanehan lapisan batuan 

Merkuris yang lebih tipis daripada lapisan 
batuan di Bumi dan mengungguli kandungan 
inti besi yang sangat tidak proporsional, dan 
sifatnya alaminya menimbulkan teka-

teki.Kemungkinan Merkurius sebelumnya 
berasal lebih jauh dari matahari daripada 
yang kita ketahui sekarang, dan bertabrakan 

dengan objek-objek batu saat migrasi ke 
dalam. 
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 Trans i t Matahari 
 

Pada abad ke-3 SM, Erastothenes 
dikenal sebagai ilmuwan serba bisa. 

Karyanya mencakup beragam topik, mulai 
dari matematika, astronomi, geografi, 
filsafat, hingga puisi. Suatu saat, 

Erastothenes berambisi membuat peta 

dunia. Untuk itu, hal pertama yang 
menurutnya dia perlu tahu adalah ukuran 

Bumi. 

Erastothenes tahu ada sebuah sumur 
istimewa di Syene (kini Aswan, Mesir) dari 

para musafir. Setiap 21 Juni tengah hari, 
cahaya Matahari masuk dan menerangi 

seluruh lubang sumur tanpa membuat 
bayangan.Laki-laki yang lahir di Shahhat 

(kini masuk wilayah Libya) pada sekitar 276 
SM ini pun bersiasat dengan mengukur 
sudut proyeksi bayangan sebuah tiang di 

kota Alexandria pada tanggal yang sama. 
Alhasil, cahaya Matahari dan tiang tersebut 

membentuk sudut sekitar 7,2 derajat. 

Alexandria terletak sekitar 800 km arah        
utara Syene. Jika jarak Alexandria-Syene 

dianggap sebagai panjang dan 7,2 derajat 
sebagai sudut busur, hasil perhitungan 

Erastothenes menyatakan keliling lingkaran 
Bumi sekitar 40.000 km.Perhitungan 
tersebut memang kasar, akan tetapi apa 
yang dilakukan Erastothenes membuktikan 

bahwa dua informasi sederhana, waktu hari 

tanpa bayangan di Syene dan jarak 
Alexandria-Syene, bisa melahirkan 

pengetahuan baru yang luar biasa. 

Hari tanpa bayangan adalah suatu fenomena 
yang sering terjadi dimana Matahari berada 
tepat diatas ekuator atau khatulistiwa. Pada 

tengah hari tanggal tersebut, Matahari 

berada di atas kepala, sehingga obyek yang  

berdiri tegak akan tampak tidak memiliki 

bayangan.Indonesia akan mengalami 
fenomena alam bernama hari tanpa 

bayangan atau bisa disebut juga hari nir 
bayangan. Sebagaicatatan, 

kondisitersebuttakberlakubagipohonrindang 
yang tetapakanmemilikibayangan. Selainitu, 

haritanpabayanganiniterjaditepat di sianghari, 

bukansebelumdansetelahtengahhari. 

Hari tanpa bayangan terjadi akibat 

kemiringan sumbu rotasi Bumi terhadap 
bidang ekliptika, sehingga Matahari tampak 
bergeser pada arah utara-selatan. Matahari 

dapat berada di lintang -23,5o hingga +23,5o. 
Perpindahan posisi Matahari berdampak pada 

musim. Matahari di lintang utara pertanda 

akan terjadi musim panas di belahan utara, 

sedangkan Matahari di lintang selatan 
pertanda akan terjadi musim dingin di 

belahan utara. Iklim monsoon/muson yang 

dipengaruhi juga oleh perubahan posisi 
Matahari sepanjang tahun. 

Ada 2 fenomena yang dinamakan 
equinox dan solstice. Equinox adalah saat 
Matahari berada di atas ekuator dan seluruh 

tempat di Bumi mengalami 12 jam siang dan 
12 jam Malam.  

Oleh : M. Arbisora Angkat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K a j i a n 

 Fenomena ini terjadi pada saat tengah 
hari, ketika deklinasi matahari mencapai 

03°34', sama dengan nilai lintang kota 
Medan (03°34' LU). 

Fenomena hari tanpa bayangan ini 

sebenarnya bisa diamati dengan melakukan 
sebuah pengamatan sederhana, yaitu 

dengan menggunakan eksperimen jam 
matahari. Caranya yaitu dengan 

menegakkan tongkat di sebuah bidang datar 
atau tanah lapang yang terkena sinar 
Matahari. Kemudian kita dapat mengamati 

langsung hilangnya bayangan benda 
tersebut.Meskipun disebut hari tanpa 

bayangan matahari, namun bayangan 
matahari hanya menghilang saat tengah hari 
saja ketika waktu yang telah ditetapkan 
tersebut. Waktu pagi dan sore hari, 

bayangan tetap ada seperti biasa. 

Ada beberapa fakta menarik yang akan 
terjadi saat hari tanpa bayangan, yaitu : 

1. Matahari di Atas Kepala 
2. Matahari Lebih Terik 
3. Terjadi di Wilayah Tertentu 
4. Terjadi 2 Kali Setahun 

5. Terjadi Perubahan Musim 
6. Siang dan Malam Berlangsung 12 Jam 

Sementara itu, berkembang mitos di 
masyarakat kalau seseorang tidak bisa 
melihat bayangannya maka hal tersebut 
menandakan akan terjadinya 

kematian.Menanggapi hal tersebut dihimbau 
agar masyarakat tidak percaya dengan 

mitos tersebut karena fenomena hari tanpa 
bayangan bisa dijelaskan secara 

ilmiah.Selain itu, disarankan kepada 
masyarakat agar banyak minum air 

putih/mineral dan memakai pelindung jika 

beraktifitas di luar ruangan. Selain membuat 
bayangan hilang, fenomena ini juga 

membuat suhu udara sedikit lebih tinggi 
dibandingkan hari biasa. 

 

 

 

Vernal equinox terjadi (sekitar) 21 

Maretdan autumnal equinox terjadi (sekitar) 
22 September.Sedangkan Solstice 

merupakanketikasuryaberada di titik paling 

utaradan paling selatan.Solstice 
menandaipuncakmusimpanasataumusimding

in. Summer solstice terjadi (sekitar) 22 
Junidan winter solstice (sekitar) 22 

Desember. 

Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 
merupakan kota yang berada di ekuator 

sehingga Matahari akan ada di atas kota ini 

tanggal 21 Maret dan 23 September. Kota 
lain yang juga dekat dengan ekuator juga 
mengalami hari tanpa bayangan pada hari 
yang sama. Secara ilmiah, hari tanpa 

bayangan matahari disebut sebagai transit 
utama, yakni saat Matahari berada di titik 

zenith sebuah tempat. Jadi kemungkinan 
besar setiap hari terjadi fenomena ini tetapi 

di tempat atau kota bahkan di belahan bumi 
yang berbeda. Peristiwa transit matahari 

tepat di atas zenith kota-kota di Indonesia 

sendiri memiliki hari dan tanggal yang 
berbeda-beda tergantung pada posisi garis 

lintang kota dan posisi deklinasi matahari di 
langit. 

Ada beberapa kota lain yang dekat 
ekuator juga mengalami hari tanpa 
bayangan, kota-kota lain akan 

mengalami hari tanpa bayanganpada 

tanggal yang berbeda, bukan 21 Maret 2018 
untuk Pontianak dan wilayah garis ekuator 
lainnya. Adapun wilayah lain meliputi kota 
Denpasar pada tanggal 26 Februari dan 16 

Oktober 2018, kota Jakarta pada tanggal 05 
Maret dan 09 Oktober 2018, kota Belitung 

pada tanggal 13 Maret dan 01 Oktober 

2018, kota Sabang pada tanggal 05 April 

dan 08 September 2018.Untuk Kota Medan, 
fenomena hari tanpa banyangan pada tahun 

ini diperkirakan terjadi sebanyak dua kali 

dalam setahun yaitu pada tanggal 29 Maret 
2018 dan 14 September 2018. 
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https://m.liputan6.com/regional/read/2897791/pesta-rakyat-equinox-saat-hari-tanpa-bayangan
https://m.liputan6.com/regional/read/2897791/pesta-rakyat-equinox-saat-hari-tanpa-bayangan
https://m.liputan6.com/regional/read/2897791/pesta-rakyat-equinox-saat-hari-tanpa-bayangan
https://m.liputan6.com/tekno/read/3111170/inilah-pesawat-nasa-yang-bakal-menembus-matahari


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keseruan bersama 

Tim OIF UMSU 

 Kebersamaan adalah keseruan, kebersamaan adalah kerinduan, kebersamaan adalah 
masa yang dapat mengungkapkan rahasia. Beberapa waktu lalu TIM OIF UMSU 

mengadakan suatu aktivitas kebersamaan, yang melibatkan seluruh tim OIF UMSU. 
Aktivitas ini kami namakan STAR PARTY. Dalam bayangan pasti seperti pesta-pesta begitu 
ya. Nah acara kali ini tidak seperti pesta kebanyakan yang orang-orang bayangkan. Ini 

adalah pesta yang beralaskan bumi dan beratapkan langit. Pesta ini kami bentuk tetap 

serius namun sedikit santai. Lokasi yang kami pilih untuk menjalankan rencana yang telah 
disusun adalah di Desa Paropo. Ada beberapa objek yang menjadi sasaran pengamatan 

kami, diantaranya milky way galaksi, bulan dan yang paling dinanti diantara semuanya 
adalah bintang-bintang. Sebagaimana yang telah menjadi tema yang telah dipilih tim 

"Memotret Semesta di langit Toba". 

Pada dasarnya tema ini telah menggambarkan aktivitas yang kami lakukan, yakni 
memotret fenomena Alam yang ada di Langit Toba. Benar saja Tim berhasil menyaksikan 
indahnya ciptaan Allah di Alam semesta ini. Diantaranya menyaksikan proses terbit dan 

terbenamnya milky way galaksi, proses terbitnya bulan yang pada waktu itu jam telah 
menunjukkan pukul 12 malam, serta beberapa komet yang melintas di langit malam kala 
itu. Perjalanan ini tentu merupakan hal yang perlu dilakukan. Mengingat rutinitas utama 
Observatorium Ilmu Falak adalah aktivitas pengamatan objek-objek langitnya. Dengan 

didukungnya keadaan langit yang jauh dari polusi udara dan polusi cahaya sehingga 
perjalanan ini benar menggembirakan seluruh tim, sebab lokasi yang dipilih begitu strategis 
untuk melakukan pengamatan, terutama langit Timurnya. 
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O I F INSIDE 

 

Tim OIF UMSU mengadakan Halaqah 
Observatorium X di Gd. Pascasarjana UMSU 
08 september 2018 / 27 Dzulhijjah 1439 H 

OIF UMSU menerima kunjungan dari Sekolah 
menengah Atas Dwiwarna.  

07 September 2018 M / 26 Dzulhijjah 1439 H 

 

Berikut Adalah Beberapa Dokumentasi Kegiatan Tim OIF UMSU 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O I F INSIDE 

 

OIF UMSU melaksanakan kegiatan Star Party di Desa Paropo kecamatan Silalahi Kabupaten Dairy. 
01 September 2018 M / 20 Dzulhijjah 1439 H 

 

Berikut Adalah Beberapa Dokumentasi Kegiatan Tim OIF UMSU 
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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 _ 

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. Asesoris Teleskop _ 
8. Eyepiece _ 

9. Finder Scope _ 
10. Diagonal Prism _ 

11. Barlow Lens 
12. Counterweight 

13. Filter Matahari _ 
14. Buffle  
15. Adapter Eyepieces _ 

16. Flip Mirror _ 
17. T-Ring Kamera 

18. Hand Control Telescope 

19. Tripod

 
20. Dudukan Kamera 

21. Field Flattener Ioptron (T - Ring Mounted) 
22. Focuser Mounted 
23. Focuser Mounted 

24. Startracker  
25.  

 
 

26.  
27.  
28.  

29.  
30.  

 
 

 
 
 

 

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 
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 OIF UMSU menerima kunjungan dari Rumah Yatim 

Dafa Binjai. 06 September 2018 M / 25 Dzulhijjah 

1439 H 

 

OIF UMSU menerima kunjungan dari Sekolah Dasar 

Islam Terpadu Al-Iklash Konggo. 06 September 2018 M 

/ 25 Dzulhijjah 1439 H 

 

OIF UMSU menerima kunjungan dari Dr. Totok 

Prasetyo, B.Eng, MT selaku Direktur Pembinaan 

Kelembagaan DIKTI.  12 September 2018 M / 2 

Muharram 1440 H 

 

OIF UMSU menerima kunjungan dari mahasiswa lintas negara yakni dari Chili, Malaysia, Swedia 
Thailand, Filipina, Kamboja, Laos. Dalam rangka Joint Summer program yang mengambil tema ― 

Biodiversity : Indonesian cofee Story‖. 11 September 2018 M / 1 Muharram 1440 H 

 

O I F INSIDE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 35.000 /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/
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Penmaru2018@umsu.ac.id 


