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JUMADIL AWAL 

Jumadil Awal (Arab: Jumadā al-Awwal) adalah bulan ke-5 

dalam Kalender Islam. Jumād dalam bahasa Arab berarti ‘beku’, 

karena ketika itu keadaan begitu dingin sehingga air sampai 

membeku. 

Beberapa peristiwa penting di bulan Rabiul Awal: 
1. Pada tanggal 8 Jumadil Awal Sayyidina Ali –karrama Allāhu 

wajhah– dilahirkan. 

2. Terjadinya perang Jamal. 

 

 

 

 
 

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 

“ Semua hal astronomis baru pada Copernicus hakikatnya 
dapat ditemukan dalam aliran Al-Thusi dan murid-muridnya 

di Observatorium Maragha”  
( S.H.Nasr) 

 

 

UMSU 
 Unggul, Cerdas, Terpercaya 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Februari 2019|  1 

Gambar  1. Ilustrasi lubang hitam (sumber: nature.com) 
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L U B A N G   H I T A M 

 
ubang hitam atau black hole adalah sebuah benda yang memiliki gravitasi sangat 
kuat sehingga kecepatan lepas dari benda tersebut lebih besar daripada kecepatan 
cahaya. 

Kecepatan lepas adalah kecepatan sebuah objek agar bisa lolos dari tarikan gravitasi 
sebuah benda. Sampai saat ini tidak ada yang dapat melebihi kecepatan cahaya sehingga 

saat sebuah objek memasuki lubang hitam maka objek tersebut tidak dapat keluar lagi. 
John Michell dan Pierre-Simon Laplace merupakan orang yang pertama kali mengusulkan 

tentang lubang hitam pada abad ke-18, selanjutnya pada tahun 1916 dikembangkan oleh 

astronom Jerman bernama Karl Schwarzschild mengacu pada teori relativitas umum dari 
Albert Einstein, dan semakin dipopulerkan oleh Stephen William Hawking. 

Makin masif suatu benda, gravitasi dipermukaanya makin kuat dan pelenturan 
cahaya dipermukaan benda itu semakin besar. Pelenturan cahaya di dalam lubang hitam 
sangat besar sehingga cahaya yang berasal dari bintang itu sendiri akan dibelokkan 

kembali lagi ke bintang itu lagi. Jari-jari Schwarzschild adalah jari-jari yang dibutuhkan 
sebuah objek untuk menjadi lubang hitam. Jika bumi menyusut tanpa kehilangan 

massanya, maka jari-jari yang dibutuhkan Bumi untuk menjadi sebuah lubang hitam 
sekitar 9 mm. 

 

 

Oleh : Abu Yazid Raisal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apabila kita berada pada jarak yang aman maka kita dapat mengorbit sebuah 

lubang hitam sebagaimana kita mengorbit objek-objek normal lainnya. Jarak aman di 
mana kita masih dapat mengorbit lubang hitam dalam orbit berbentuk lingkaran adalah 

1,5 kali radius Schwarzschild lubang hitam tersebut. Namun, apabila kita berada pada 
jarak yang sangat dekat dari lubang hitam tersebut, maka kita akan bergerak dalam orbit 

berbentuk spiral mendekati lubang hitam tersebut, hingga kita mencapai radius 

Schwarzschild lubang hitam tersebut.Benda-benda yang jatuh ke dalam lubang hitam 
akan meregang karena gaya gravitasi lubang hitam yang besar. Peristiwa ini disebut 
sebagai proses spaghetifikasi.  

Ukuran lubang hitam bermacam-macam, namun secara umum dapat dibagi menjadi 3 

jenis yaitu lubang hitam primordial, stellar, supermasif.Yang terkecil dikenal sebagai 
lubang hitam primordial. Para ilmuwan percaya jenis lubang hitam ini sekecil atom 
tunggal tetapi dengan massa gunung besar.Jenis lubang hitam yang paling umum disebut 

"stellar". Massa lubang hitam bintang bisa mencapai 20 kali lebih besar dari massa 
Matahari dan bisa muat di dalam bola dengan diameter sekitar 10 mil. Lubang hitam 

terbesar disebut "supermasif." Lubang hitam ini memiliki massa lebih dari 1 juta Matahari 
dan akan muat di dalam bola dengan diameter seukuran tata surya. Bukti ilmiah 

menunjukkan bahwa di pusat setiap galaksi besar mengandung lubang hitam supermasif. 
Lubang hitam supermasif di pusat galaksi Bima Sakti disebut Sagittarius A. 

Lubang hitam terbentuk ketika sebuah bintang dengan massa 25 kali massa matahari 

atau lebih kehabisan bahan bakar.Pada saat itu, bintang masif tersebut akan runtuh ke 
arah pusatnya karena tidak ada energi yang dapat menahan tarikan gravitasinya sendiri. 

Sebagian dari materi bintang yang tidak ikut membentuk materi bintang akan terlontar 

kembali ke ruang angkasa dalam wujud ledakan bintang yang dinamakan supernova. 
Saat terjadi ledakan supernova, inti bintang biasanya runtuh menjadi sebuah lubang 

hitam. Lubang hitam yang terbentuk akan memiliki massa beberapa kali massa Matahari.  

 Secara definisi lubang hitam tidak memancarkan sinar apa-apa, karena itu 

seharusnya tidak bisa diamati. Namun, sebuah lubang hitam juga gaya gravitasi sehingga 

dapat berinteraksi dengan objek-objek di sekitarnya. Astronom banyak mengamati suatu 
sistem bintang di mana sebuah bintang nampak mengorbit suatu pasangan yang tak 
terlihat. Bisa jadi ini adalah sebuah lubang hitam, namun bisa jadi pula ini adalah sebuah 
bintang yang terlalu redup untuk dapat diamati.  
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Lubang hitam akan mati melalui proses Radiasi Hawking. 
Secara sederhana proses ini seperti membongkar bagian per 

bagian dari lubang hitam. Selama berjalannya waktu, 
lubang hitam akan terus mengecil, hingga akhirnya 
mengalami ledakan super besar, bahkan ribuan kali lebih 

besar daripada ledakan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. 
Proses kematian sebuah lubang hitam memakan waktu 

cukup lama. Sebuah lubang hitam yang massanya sebesar 
massa Mataharimembutuhkan waktu sekitar 21x1066 tahun 

untuk menghilang sepenuhnya.  

 
Gambar  2. Ilustrasi supernova (sumber: solarsystem.nasa.gov) 
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Matahari Melintasi Ekuator 

 Setelah mencapai titik terjauhdi selatan ekuator 
pada Desember lalu, Matahari akan melintasi 
tepat di atas ekuator (khatulistiwa) pada Maret 
nanti. Peristiwa Matahari melintasi tepat  

di atas ekuatordikenal dengan nama  
ekuinoks. Selama setengah tahun,  
Matahari berada di atas belahan  

utara ekuator. Setengah tahun  
berikutnya, Matahari berada  

di atas belahan selatan eku 
ator. Hal ini menyebabkan  

perbedaan musim di daerah 
yang memiliki nilai lintang  

tinggi di belahan Bumiutara  
dan Bumiselatan. Saat daerah  
di belahan Bumiutara me 

ngalami musim panas, daerah  
di belahan Bumiselatan menga 

lami musim dingin, begitu pula  
sebaliknya.Selain berputar pada  

porosnya (rotasi), Bumi juga me 
ngitari Matahari (revolusi). Akibat dari  
revolusi Bumi, posisi Matahari akan berubah 
setiap hari terhadap bintang-bintang yang ada 

dibelakangnyajika dilihat dari Bumi. 

Misalnya bulan ini Matahari berada di 

rasi Scorpio, bulan berikutnya Matahari 

berada di rasi yang berbeda. Pergerakan 
Matahari sepanjang tahun akan 

mengikuti garis yang dina 
makan garis ekliptika. Rasi  

bintang yang berada di  
garis ekliptika dikenal  

dengan nama rasi  

bintang zodiak. Garis  
ekliptika berpotongan  

dengan garis ekuator  
langit, yaitu garis  

yang memotong bola  
langit menjadi dua  

bagian–belahan utara  

dan belahan selatan.  
Karena kemiringan  

sumbu rotasi Bumi 23,5º  
maka sudut perpotongan  

antara ekliptika dan ekuator  
langit juga 23,5º. Perpotongan  

garis ekliptika dan ekuator langit ini 

dikenal sebagai titik ekuinoks. 

 
Ekuinoks berasal dari bahasa Latin “aequus” yang berarti sama dan “nox” yang berarti 
malam. Pada saat ekuinoks, semua lokasi di Bumi akan mengalami durasi siang dan malam 
yang sama yaitu 12 jam. Namun, sebenarnya lamanya siang lebih dari 12 jam, karena sinar 
Matahari mengalami refraksi atmosfer, sehingga Matahari tampak tampak seperti pada 

horizon pda waktu Matahari berada sedikit di bawah horizon. siang hari diperpanjang oleh 

senja akibat hamburan sinar Matahari pada bagian atas atmosfer yang bagi pengamat di 
Bumi tetap mendapat sinar setelah Matahari terbenam. Ekuinoks terjadi dua kali dalam 

setahun yaitu pada bulan Maret (ekuinoks musim semi) dan bulan September (ekuinoks 

musim gugur). Ketika Matahari dalam lintasannya sepanjang ekliptika mencapai ekuinoks 
musim semi, Matahari melintas dari sisi selatan ke sisi utara dari ekuator langit. 
Penyebrangan Matahari di titik ekuinoks bulan Maret merupakan penanda awal musim semi 

di Utara dan awal musim gugur di selatan. Setelah melewati ekuinoks, Matahari terus 
bergerak ke utara sampai mencapai titik terjauhnya di utara ekuatorpada bulan Juni yang 
dikenal sebagai Titik Balik Utara atau summer solstice. 
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Gambar  3. Posisi Matahari pada saat  ekuinoks dan titik balik (Sumber: https://www.kiwispace.org.nz) 

 

Setiap tahunnya, persinggahan Matahari di titik Ekuinoks dan titik Balik dapatterjadi 
pergeseran 1-2 hari. Hal ini disebabkan oleh Bumimembutuhkan waktu 365,25 hari untuk 

mengitari Matahari. Untuk ekuinoks bulan Maret, perlintasan Matahari menyebrangi titik ini 
dapat terjadi antara 20 – 22 Maret. Sedangkan di bulan September, ekuinoks bulan 

September dapat terjadi antara 22 – 24 September. 

Pada bulan Maret nanti, ekuinoks akan terjadi pada tanggal 20 pukul 21.58 waktu universal 
(UT) atau dalam waktu Indonesia barat menjadi tanggal 21 pukul 04.58 WIB. Untuk 

daerah-daerah di garis ekuatorseperti kota Pontianak, pada siang hari akan mengalami hari 
tanpa bayangan. Hal ini dapat terjadi karena Matahariberada di zenit atau tepat berada di 

atas kepala sehingga sinat Matahari jatuh tegak lurus terhadap tanah. Untuk kota-kota di 

Indonesia yang tidak berada di garis ekuator, hari tanpa bayangan dapat dinikmati 
beberapa hari sebelum atau sesudah Matahari melintas titik ekuinoks bulan Maret. Untuk 
kota Medan, hari tanpa bayangan dapat dinikmati pada tanggal 29 Maret. Hal yang dapat 
dilakukan ketika terjadi hari tanpa bayangan adalah mengukur keliling Matahari seperti 

yang pernah dilakukan oleh Eratoshenes pada tahun 240 sebelum Masehi.  

 

Gambar  4. Eratosthenes adalah orang yang pertama kali mengukur keliling Bumi (Sumber: https://disqus.com) 

 



 

 

Orionids 

Aktif sejak 23 September hingga 27 september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orionids 

Aktif sejak 23 September hingga 27 september. 
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 Tahukah kalian, sebenarnya ilmu tentang gas yang menyelimuti langit telah dibawa 

oleh Nabi Muhammad pada awal tahun Hijriyah. Semua dijelaskan dalam kitab al-Qur`an. 

Satu fakta tentang alam semesta yang diungkapkan dalam ayat-ayat al-Qur`an adalah 
bahwa langit terdiri dari tujuh lapisan. Setidaknya disebutkan dalam empat ayat berikut: 

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia 
berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui 
segala sesuatu.” (QS. Al Baqarah: 29) 

“ Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa dan Dia mewahyukan pada tiap-

tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang 
cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang 

Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.” (QS. Fushilat: 12) 

“ Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan 
tak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak 

mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha 
Pengampun.” (QS. Al Isra’: 44) 

“ Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku 

padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan 
sesungguhnya Allah, ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu.” (QS. Ath Thalaq: 12) 

 

Sumber : luciafebriarlita17.wordpress .com 

 

Isyarat Kalamullah tentang Atmosfer 
 

 

Oleh : Sri Pita 

https://luciafebriarlita17.wordpress.com/2014/04/08/lapisan-atmosfer-bumi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata langit yang muncul dalam banyak ayat al-Qur`an digunakan untuk langit di 

atas bumi, di samping pula keseluruhan alam semesta. Mengingat arti kata tersebut, 
terlihat bahwa langit bumi atau Atmosfer memang terdiri dari tujuh lapisan, yaitu: Lapisan 

Troposfer, Lapisan Ozonosfer, Lapisan Stratosfer, Lapisan Mesosfer, Lapisan Termosfer, 
Lapisan Ionosfer dan Lapisan Eksosfer. 

 Ilmuwan telah menemukan bahwa Atmosfer terdiri dari beberapa lapisan. Setiap 

lapisan memiliki sifat fisik berbeda seperti tekanan dan jenis gas. Lapisan Atmosfer 
terdekat dengan bumi disebut Troposfer yang mengandung sekitar 90 % massa total 

Atmosfer. Lapisan di atas Troposfer disebut Stratosfer. Lapisan Ozon adalah bagian dari 
Stratosfer yang menjadi tempat penyerapan Sinar Ultraviolet. Lapisan di atas Stratosfer 
disebut Mesosfer. Termosfer berada di atas mesosfer. Gas terionisasi yang membentuk 

lapisan di dalam Termosfer disebut Ionosfer. Bagian terluar Atmosfer bumi dimulai dari 
ketinggian sekitar 480 km-960 km. Bagian ini disebut Eksosfer. Jika kita menghitung 

jumlah lapisan yang disebutkan sumber ini, kita lihat bahwa Atmosfer terdiri tepat tujuh 
lapisan. 

 Keajaiban penting lainnya dalam hal ini disebutkan dalam pernyataan “…dan Dia 
mewahyukan tiap-tiap langit urusannya”, pada ayat ke-12 surah Fushilat. Dengan kata 
lain, dalam ayat tersebut, Allah menyatakan bahwa Dia memberikan setiap lapisan tugas 

yang berbeda-beda. Sesungguhnya, seperti yang dapat dilihat pada bagian sebelumnya 
setiap lapisan ini mempunyai tugas-tugas vital demi kemashlahatan umat manusia dan 

semua makhluk hidup lainnya di bumi. Setiap lapisan mempunyai fungsi tertentu, dari 
membentuk hujan hingga mencegah sinar berbahaya dan memantulkan gelombang radio 

hingga menolak efek berbahaya meteor. 

Tugas urusan tiap lapisan atmosfer telah ditetapkan  sang Maha Pencipta, Allah 
Subhanahu wa ta‟ala dalam ayat yang telah diturunkan kepada Muhammad Shalallahu 

„alaihi wasallam, yaitu dalam surah Al Anbiya` ayat 32. 

“Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling 

dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang terdapat padanya.” (QS. Al Anbiya` : 32) 

Atap yang terpelihara maksudnya adalah yang ada di langit itu sebagai atap dan 

yang dimaksud dengan terpelihara ialah segala yang berada di langit itu dijaga oleh Allah 

dengan peraturan dan hukum-hukum yang menyebabkan dapat berjalannya dengan 
teratur dan tertib. Semoga paparan tersebut dapat membuat kita semakin tunduk atas 

kekuasaan Allah, menjadikan kita bagian dari yang melestarikan bumi dan langit-Nya. 
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Supermoon adalah sebuah istilah dari Astrologi pada saat bulan penuh yang 
bertepatan berada pada Perigee – titik terdekat ke Bumi –  dalam orbit bulanannya. 
Berdasarkan defenisi original dari Supermoon oleh Richard Nolle pada tahun 1979 – sebuah 

Bulan Purnama atau Bulan Penuh yang telah mencapai 90 persen dari titik terdekat ke Bumi 
disebut sebagai Supermoon. Dengan kata lain, setiap Bulan Penuh atau Bulan Purnama yang 

mendekat hingga 361,740 km (atau lebih dekat) ke planet kita, yang diukur dari pusat Bulan 
dan Planet Bumi kita adalah Supermoon. 

Tahun ini, di 2019, Bulan akan mencapai titik terdekatnya ke Bumi pada 356,761 km. 
pada waktu ini, Bulan akan mencapai 100 persen dari titik terdekatnya di tahun ini. Bulan 
sendiri akan mencapai tit ik terjauhnya di tahun ini sejauh 406,555 km dari Bumi. 

Supermoon akan terjadi secara konsekutif, pertama akan terjadi pada Purnama 

tanggal 21 Januari, yang terlebih lagi merupakan waktu terjadinya gerhana Bulan Total di 

kawasan Afrika dan Amerika. Selanjutnya adalah pada 19 Februari – Purnama – yang akan 
menjadi Bulan Terdekat dan Terbesar sepanjang 2019. Dan terakhir adalah pada 21 Maret 

yang sudah menjauh pada titik 360,772 km.  

 

S U P E R M O O NPendekatan Bulan ke Bumi 

Perbandingan Supermoon dan Mikromoon 

 Nama lain Supermoon dalam astronomi adalah purnama Perigean atau bulan baru 
Perigean. Perigee berarti dekat ke Bumi. Supermoon tidak akan terlihat besar menggunakan 

mata biasa dan hanya pengamat berpengalaman yang dapat menemukan perbedaannya. 
Supermoon juga akan terlihat lebih terang 16 persen daripada bulan Purnama biasa. Lautan 
di Bumi juga akan merasakan tarikan ekstra dari Supermoon yang terkombinasi oleh 

matahari sehingga dapat mengakibatkan ombak yang lebih besar dari biasanya yang disebut 
Spring Tides (Ombak Musim Semi). Supermoon sendiri tidak cukup kuat untuk 
mempengaruhi tanah ataupun gunung berapi di bumi, pengaruh dari fenomena Supermoon 
yang paling dapat terlihat adalah naiknya permukaan laut sekitar beberapa centimeter di 

beberapa daerah pinggir laut. Di Indonesia sendiri terkadang disebut dengan Ombak banjir 
Rob yang selalu diingatkan oleh BMKG saat memasuki momen ini.  

 

Oleh : Hariyadi Putraga 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu terbaik untuk menikmati Supermoon adalah saat Bulan baru saja terbit, 
saat Bulan berada dekat di horizon. Sesaat sebelum bulan terbenam juga adalah waktu 

yang baik. Saat bulan masih rendah, ia akan terlihat lebih besar  dan lebih terang 
daripada saat bulan berada tinggi di langit. Hal ini disebut “Ilusi Bulan” – Moon Illusion, 

dan yang paling membuatnya tampak terlihat berbeda dan lebih besar.  

Dengan bentuk bulan yang lebih besar daripada biasanya memberikan kesempatan 
kepada fotografer untuk dapat menggunakan kesempatan ini menemukan shooting 

chance. Berikut adalah beberapa dokumentasi Fotografi Supermoon dari berbagai 
daerah. 
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Kesempatan fotografi lainnya yang mungkin dapat digunakan untuk kesempatan 

mengambil gambar adalah saat dimana satelit COSMOS 2477 yang diperkirakan akan 
melakukan transit di depan Bulan Supermoon pada tanggal 20 Februari pukul 04:50 – 05:00. 

Satelit buatan Rusia ini diperkirakan akan melintas (transit) di depan bulan sehingga dapat 
didokumtasikan perjalanan dan lintasannya. Adapun satelit besar seperti ISS atau 
International Space Station juga akan melintas diatas Bulan saat bulan berada di dekat 
horizon pada pagi sebelum terbenam. Bulan akan masuk ke jalur ISS pada pukul 06:20 dan 

diperkirakan ISS akan melintas pada waktu yang berdekatan dan menjadi waktu yang sangat 

baik untuk melakukan pemotretan transit ataupun melintasnya satelit raksasa yang 
menglilingi planet Bumi ini. Jadi persiapkan peralatanmu untuk mengambil gambar terbaik 

dari kejadian yang baik ini. (HP) 

dokumentasi Fotografi Supermoon dari berbagai daerah. 

 

Supermoon diambil oleh tim OIF UMSU 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abu Ali al-Hasan al-Marrakusyi  
(w. 680 H/1281 M) 

Astronom Multitalenta Asal Maroko  
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T o k o h 

 

D 
 

Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar 

Di Mesir pula dia menyelesaikan karya-karyanya khususnya bidang mikat, astronomi bola, dan 

instrumen astronomi. Seluruh pemikiran Al-Marrakusyi terangkum dalam magnum opusnya 
yang berjudul “Jāmi‟ al-Mabādy‟ wa al-Ghāyāt fī „Ilm al-Mīqāt”.  

 Melalui sumber-sumber yang ada, pekerjaan astronomi Al-Marrakusyi tidak diketahui 
secara persis. Namun melalui karya dan kontribusinya, khususnya melalui konten karyanya 
“Jāmi‟ al-Mabādy‟ wa al-Ghāyāt fī „Ilm al-Mīqāt” dapat diduga bahwa pekerjaan utama Al-

Marrakusyi adalah seorang muwaqqit (juru waktu), betapapun dia tidak secara resmi berafiliasi 
kepada sebuah masjid atau madrasah atau lembaga keagamaan Islam.  

 Selain di Maroko dan Mesir, Al-Marrakusyi juga tercatat pernah hidup dan tinggal di 
Andalusia. Di MesirAl-Marrakusyi hidup pada abad 7/13 yang kala itu berada dalam kekuasaan 

Dinasti Mamalik.Seperti diketahui, iklim ilmiah di Mesir sedang tumbuh kala itu.Sumbangan dan 
kontribusi terbesar Al-Marrakusyi tampak dalam karyanya “Jāmi‟ al-Mabādy‟ wa al-Ghāyāt fī „Ilm 
al-Mīqāt”. Beberapa sumbangannya dapat dikemukakan diantaranya adalah dia terhitung orang 
pertama menggunakan proyeksi garis-garis jam matahari (mizwala) berdasarkan garis bujur, 

dimana di zaman Yunani belum pernah digunakan. Sumbangan lainnya dia merinci penggunaan 

jam pada sebuah instrumen yang dikenal dengan “as-sa‟ah az-zamaniyyah” atau “as-sa‟ah al-
qadimah” yaitu dengan menggunakan lubang kerucut pada pertengahan lengkung zodiak 

astronomi.  

 Dalam bukunya ini juga Al-Marrakusyi membahas tentang hisab, kreasi alat, perhitungan 
segitiga bola, dan penyelesaian matematika dengan aljabar dan muqabalah, serta mizwala. Dia 
juga menguraikan secara rinci penggunaan sinus, kosinus, tangen, dan kotangen. 

 Sumbangan Al-Marrakusyi lainnya adalah pada tahun 622/1225 dia setidaknya telah 
mengobservasi 240 bintang, dan hasil observasinya ini dia tulis dan daftarkan dalam bentuk zij 
(tabel astronomi). Disini tampak bahwa Al-Marrakusyi sangat berpedoman pada hasil-hasil 
observasi, dan ini merupakan dasar bagi pengembangan ilmu astronomi. 

 Al-Marrakusyi juga mengonstruksi peta baru untuk negeri Maroko, dia juga merevisi 
kesalahan-kesalahan pada peta lama, khususnya peta yang dibuat oleh Ptolemeus. Dia juga 
memberi angka presisi untuk bujur lautan tengah (bahr mutawassith) yaitu senilai 42 derajat, 

dan angka ini sangat akurat. Sedangkan angka-angka sebelumnya yang pernah berkembang 
adalah 62 derajat (menurut Ptolemeus) dan 54 derajat menurut geografer-geografer Arab. Al-
Marrakusyi juga memiliki sumbangan dalam masalah segitiga bola dengan segenap 
pembaruannya.Segitiga bola adalah cabang matematika yang menjadi lapangan kajian para 

ulama (ilmuwan) yang terus berkembang, dan dalam praktiknya sangat terkait dengan 
astronomi. 
 

ia dikenal sebagai seorang muwaqqit, ahli geografi, matematika, astronomi, dan ahli 
observasi. Nama lengkapnya Abu Ali al-Hasan bin Ali bin Umar Al-Marrakusyi  al-

Maghriby.“Al-Marrakusyi” adalah nisbah kepada daerah asalnya Marakesh di Maroko. 

Al-Marrakusyi tercatat pernah menetap di Mesir sampai tahun 1280 M. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreasi dan identifikasi Al-Marrakusyi terhadap dua hal ini sangat rinci sehingga nyaris 
tidak ada keraguan tentangnya.Tidak diragukan lagi bahwa buku ini menjadi sumber rujukan 
utama dalam astronomi di masa itu dan memberi pengaruh besar bagi tokoh-tokoh yang datang 

sesudahnya 
 Bagian pertama buku ini pernah diterjemah ke bahasa Prancis oleh J.J. Sedillot yaitu 

tahun 1834-1835 dengan judul “Traite des Instruments Astronomiques des Arabes Compse par 

Aboul-Hassan Ali de Maroc [2 Vols., 700 p. Paris 1834-1835]. Selanjutnya diterbitkan oleh L.A. 
Sedillot tahun 1844. Carra de Vaux juga tercatat pernah menerbitkan bagian terkait astrolabe 

dari karya ini dengan judul “L’astrolabe Lineaire ou Baton d’Et-Tousi. Sedangkan khusus tentang 
teori-teori mizwala pernah dilakukan kajian atasnya oleh Carl Choy. Terakhir (tahun 2012 M) 

buku ini telah diteliti (tahqiq dan dirasah) dengan cukup komprehensif oleh Arwin Juli Rakhmadi 
Butar-Butar dalam penelit ian disertasi doktoral di “Institut Riset dan Penelitian Arab” Cairo. 

Penelitian naskah ini di supervisi oleh dua orang profesor dari dua institusi, yaitu Profesor 
Muhammad Ahmad Sulaiman (guru besar astronomi Observatorium Helwan, Mesir) dan Profesor 
Abbas Muhammad Hasan Sulaiman (guru besar filsafat Islam dan sejarah sains Arab Universitas 

Iskandariah, Mesir). 
Dalam waktu yang cukup lama, buku ini menjadi pegangan di dunia Islam. Bahkan buku ini 

terhitung sebagai ensiklopedia mikat terlengkap yang pernah ada. Di Yaman, era Daulah Rasuly, 
buku pernah digunakan beberapa waktu, demikian lagi di era Ottoman, Turki.Adapun karya-

karya Al-Marrakusyi lainnya adalah: Washf al-Kaun, Al-Qathu‟ al-Makhruthiyyah, Talkhish al-
A‟mal fi Ru‟yah al-Hilal, Alat at-Taqwim, Risalah fi „Amal al-Usthurlab.[] 
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 Menurut King, buku ini 

berisi kajian amat 
penting dalam sejarah 

alat-alat astronomi di 
dunia Islam. Sementara 

menurut Sarton, ini 
adalah buku terbaik 

yang di dalamnya berisi 
pembahasan segitiga 

bola dan jam Matahari. 
 

baik secara teoretis maupun praktis. 

Dengan karya agungnya ini pula Al-
Marrakusyi sangat populer dalam 

kancah sains astronomi dunia  

waktu itu. Para sejarawan sains 
menganggap “Jāmi‟ al-Mabādy‟ 

 wa al-Ghāyāt fī „Ilm al-Mīqāt” 
sebagai karya terbesar di bida 

ng mikat. Hal itu terbukti lagi  
dengan banyaknya telaah  

yang dilakukan para ilmuwan 
atasnya. Namun yang paling  
utama adalah dalam buku ini 

terdapat kontribusi orisinal yang 
belum ada sebelumnya diantaranya 

terkait persoalan astronomi bola dan 
alat-alat astronomi. 

Sumbangan Al-Marrakusyi lainnya 

adalah dalam bidang mikat (al-miqat). 
Seperti diketahui, para astronom 
Mamalik banyak menekuni profesi 

muwaqqit yang merupakan khid 
mat kepada agama Islam. Beta 

papun seperti dituturkan King  
bahwa Al-Marrakusyi bukan  

seorang muwaqqit murni, de 
ngan pengertian bahwa dia tid 
ak terafiliasi kepada salah satu  
masjid atau lembaga agama.  

Namun jika dilihat dari aktifitas 
nya, khususnya pada karyanya  

“Jami‟ al-Mabady‟ wa al-Ghayat fi  

„Ilm al-Miqat” tampak bahwa dia telah 
menguraikan sebagian besar persoalan-
persoalan dalam ilmu mikat,  
   

T o k o h 

 

 

Seperti dikemukakan David King, buku “Jāmi‟ al-Mabādy‟ wa al-Ghāyāt fī „Ilm al-Mīqāt” karya Al-
Marrakusyi diantaranya berisi tabel-tabel perhitungan lintang untuk kota Cairo, dan tabel-tabel 

ini merupakan sumbangan orisinal Al-Marrakusyi. Selanjutnya kreasi atas alat-alat astronomi 
dan tata cara pembuatan dan penggunaannya merupakan sumbangan konkret Al-Marrakusyi 

bagi dunia astronomi. Dalam beberapa waktu, alat-alat astronomi sebagai dikonstruk Al-
Marrakusyi digunakan orang-orang Arab, bahkan dikaji dan pelajari orang-orang Barat. Adapun 
alat-alat yang pernah dikembangkan Al-Marrakusyi adalah Astrolabe Bola, Syamilah, Lempeng 

Zarqali, Mizwalah, aneka Rubu (Rub‟ ad-Dustur, al-Hafir, Saq al-Jiradah, al-Basithah, dan lain-
lain). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilal Tracker + Tripod 
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S A J I A N KHUSUS 

 

Dalam observasi untuk memburu Hilal, ada 

beberapa jenis peralatan yang digunakan. Salah 

satunya adalah Hilal Tracker. Hilal Tracker merupakan 
sebuah instrumen yang digunakan dalam kegiatan 
pengamatan Hilal berbasis data posisi Hilal. Alat ini 

pertama kali diciptakan oleh praktisi ilmu falak 
Yogyakarta, Mutoha Arkanuddin yang memodifikasi 

peralatan rukyat sederhana bernama “gawang lokasi” 

yang memiliki kegunaan yang sama dengan ukuran 
yang lebih besar. Hilal Tracker ini mudah digunakan 
dan memiliki tingkat presisi yang cukup baik untuk 
melakukan lokalisir posisi Hilal dan terbuat dari bahan 

acrylic dengan teknik fb print. Dilengkapi gawang 
lokasi, kompas, dudukan dan tripod serta tas untuk 

kebutuhan mobile. Hilal Tracker sangat memudahkan 
dalam mempersempit prediksi lokasi Hilal yang akan 

muncul pada waktu Matahari terbenam sebagai 
penanda ketinggian Hilal tersebut. 

Hilal Tracker terdiri atas Handlet sebagai 

penjejak posisi Hilal berbahan dasar mika/akrilik 

dengan ukuran 30cm x 20cm tebal 2 mm serta 
memiliki skala 0,1 derajat busur. Dengan medan 
pandang ketinggian hingga 15 derajat dan lebar 

pandangan 20 derajat yang sangat memudahkan 

penentuan posisi terlihat dan posisi terbenam Hilal dan 
Matahari. Dengan kelebihan dapat memberikan 

penanda pada handlet ini, dapat diperkirakan pula 
panjang elongasi yang akan terbentuk antara Hilal dan 

Matahari saat terbenam.  

Panjang rentangan antara handlet dan eyepiece 

adalah 55cm dengan ketelitian 0,5 derajat membuat 
alat ini mudah digunakan dan cukup presisi. Di badan 

rentangan juga diberikan waterpass yang dapat 
digunakan sebagai pemasti kerataan Hilal Tracker saat 
digunakan. Roda penahan Handlet untuk 
mempermudah pemasangan dan pembongkaran 

sehingga lebih mudah untuk disimpan apabila akan 
digunakan berpergian. 

 

Oleh : Hariyadi Putraga 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A J I A N KHUSUS 

 (Kiri) Handlet dan Rentangan Hilal Tracker (Kanan) Kompas 

 

 

Adapun proses penggunaannya adalah sebagai berikut: 

1. Lakukan perhitungan data epemeris Bulan dan Matahari pada hari pengamatan Hilal.  
2. Setelah mendapatkan data posisi Matahari tenggelam gunakan kompas dan arahkan 

badan Hilal Tracker kearah matahari terbenam. Bulatan berwarna kuning pada bagian 
tegah bawah Handlet adalah Posisi (Azimuth) Matahari terbenam. Misal, Matahari 

terbenam pada Azimuth 270°, maka arahkan badan Hilal Tracker sesuai dengan arah 
Kompas kearah 270°. 

 
 
 

 

 

 

 

 
5. Setelah melakukan penentuan lokasi hilal, siapkan alat pengamatan yang dapat digunakan 

menuju kea rah yang ditandai pada lokasi Hilal Tracker.  

6. Dengan medan pandang yang luas ini dapat sangat membantu dalam melakukan evaluasi 
antar perhitungan (hisab) dan evaluasi keadaan di lapangan (Rukyat). 

7. Kendala yang dihadapi pada umumnya adalah keadaan cuaca yang tidak mendukung 

untuk pengamatan hilal, dan Hilal Tracker ini dapat mewakili keadaan dan gambaran hilal 
yang akan muncul pada tanggal pengamatan. 

    Hilal Tracker ini merupakan sebuah alat inovatif yang dapat mempermudah 
pengamatan, simulasi, prediksi dan evaluasi pada kegiatan observasi hilal. Dengan ukuran 

mungil, namun memiliki tingkat ketelitian yang cukup tinggi hingga 0,5° busur langit yang 

memungkinkan pula mengukur besarnya piringan matahari dan hilal yang akan terlihat. 

Ketika diuji t ingkat akurasinya dengan memverifikasi dengan teodolite, Hilal Tracker 
dengan Tripod ini dapat melokalisir benda yang diamati dan hasil selisih rata-rata azimuth 

senilai 0°12’43” dan selisih rata-rata irtifa’ senilai 0°22’14” dengan Theodolit, oleh karena 
itu Hilal Tracker dapat dinilai telah Akurat.(HP) 
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3. Setelah posisi Matahari terbenam diperkirakan posisinya dengan 
kompas, lihat data Azimuth dan Ketinggian Hilal pada data 
Epemeris. Berikan penanda titik menggunakan spidol berwarna 

sebagai posisi keberadaan hilal.  Misalkan Azimuth Hilal adalah 275° 
dan ketinggian 9°, maka berikan penanda ke arah kanan posisi 

Matahari terbenam sejauh 5° dan naikkan posisi ketinggian pada 
posisi 9°. 

4. Setelah posisi Matahari terbenam diperkirakan posisinya dengan 
kompas, lihat data Azimuth dan Ketinggian Hilal pada data 

Epemeris. Berikan penanda titik menggunakan spidol berwarna 

sebagai posisi keberadaan hilal.  Misalkan Azimuth Hilal adalah 275° 
dan ketinggian 9°, maka berikan penanda ke arah kanan posisi 

Matahari terbenam sejauh 5° dan naikkan posisi ketinggian pada 
posisi 9°. 

5.  

 

Di sisi ujung lainnya terdapat kompas yang 

disertai eyepiece untuk mempermudah 

mendapatkan arah benda langit (Azimuth) Hilal 
dengan finder perata pada bagian penutup 
kompasnya. Kompas digunakan sebagai dasar 

penanda sumbu horizontal untuk dapat 
diarahkan menuju posisi Hilal dalam data Hilal 
yang dimiliki. Pada bagian bawah rentangan 

dilengkapi dengan tripod kamera yang dapat 
diganti sesuai kebutuhan. Tripod ini sendiri 
mempermudah pengguna dalam pemposisian 
ketinggian pengamat dan kestabilan berdirinya 

Hilal Tracker saat digunakan pada 
pengamatan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A J I A N KHUSUS 

 

KOMPAS KIBLAT 
 Oleh : Widyanti Puji Hastuti 

“Bahwa Rasulullah Saw (pada suatu hari) sedang shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis, 

kemudian turunlah ayat; sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit (sering 

melihat ke langit seraya berdo‟a agar turun wahyu yang memerintahkan Beliau menghadap ke 
Baitullah). Sungguh kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu 

ke arah Masjidil Haram. Kemudian ada dua orang dari Bani Salamah sedang mereka melakukan 
ruku‟ pada rakaat kedua. Lalu diserukan: sesungguhnya kiblat telah dirubah. Lalu mereka 
berpaling ke arah kiblat.” 
 

Dari kedua dalil ini jelas terlihat bahwa menghadap kiblat merupakan satu hal yang wajib bagi 
seluruh umat Islam saat melaksanakan ibadah shalat. Adapun alat yang dapat digunakan untuk 
mengetahui akurasi arah kiblat yang tepat dan dapat digunakan dimanapun, salah satunya 
adalah Kompas kiblat. Kompas adalah alat yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui 

arah mata angin. Cara penggunaannya kita hanya butuh melihat arah panah yang berwarna 
merah, panah merah itu akan menunjukkan arah utara yang presisi. Kelemahan dari sebuah 
kompas adalah kompas ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan medan magnetik, sehingga 

ketika di sekitar kompas memiliki gaya magnetik, hal ini akan sangat mempengaruhi hasil 
penentuan arah utara dari sebuah kompas, hal ini disebabkan oleh terganggunya gerak panah 

yang dipengaruhi oleh Medan Magnetik. 
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Dalam berbagai kitab fiqh, para ulama telah bersepakat bahwa keabsahan ibadah utama umat 
Islam yaitu shalat, salah satunya ditentukan oleh ketepatan menghadap arah kiblat. Karena 

itulah menghadap kiblat tidak dapat dilepaskan dari umat Islam. Kiblat yang dimaksud dalam 

hal ini adalah Ka’bah (Baitullah) di Mekah. Ka’bah ini merupakan satu arah yang menyatukan 
arah segenap umat Islam dalam melaksanakan shalat. 

 
Terkait dengan definisi kiblat yang telah disebutkan 

sebelumnya, menghadap kiblat ketika melaksanakan shalat 
hukumnya wajib  dan merupakan salah satu syarat sahnya 
shalat. Kewajiban ini telah disepakati oleh seluruh mujtahid 

yang dipahami dari beberapa firman Allah dan Hadist Nabi 

Saw, diantaranya : 

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke 

langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke 
kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah 
Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah 

mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang 

(Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) 
memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu 

adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak 
lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 
144) 
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S A J I A N KHUSUS 

 

Kompas kiblat ini selain dilengkapi oleh keberadaan kompas sebagai penunjuk arah mata 
angin, alat ini juga dilengkapi dengan keberadaan azimut arah kiblat yang telah 
diperhitungkan kesesuaiannya. Azimut arah kiblat adalah sudut derajat yang dihitung 

dari titik nol derajat, dalam hal ini yang menjadi titik nol derajat adalah arah utara. Cara  
penggunaan kompas kiblat cukup mudah, pertama silahkan letakkan papan kompas 
kiblat pada bidang yang datar, selanjutnya tentukan arah utara dengan menggunakan 
kompas, setelah itu lihat azimut arah kiblat di suatu daerah yang diinginkan, kemudian 

tarik sebuah tali untuk menggambarkan secara visual arah kiblat yang telah didapatkan 
dengan menggunakan kompas kiblat. 
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Drs.Chairul Zen S.,al-Falaky, lahir di 
Medan, 03 Maret 1969. Menamatkan 
pendidikan menengah atas di Ponpes 

Padang Panjang Sumatera Barat. Beliau 
merupakan alumni S1 Fakultas Syariah 
IAIN SU Medan tahun 1994. Saat ini 

mengemban beberapa amanah, antara 
lain: Tenaga Ahli Hisab Rukyat Kanwil 

Kemenag Sumut, Ketua Lajnah Falakiyah 
PWNU Sumut, Anggota Komisi Perundang-

undangan MUI Medan dan Dosen Ilmu 
Falak PTAIS di Sumatera Utara. 

 

Bagaimana awal mula Bapak mempelajari 
Ilmu Falak ? 

 Awal mula mempelajari Ilmu Falak ialah 

ketika saya masih kuliah di Universitas Islam 
Negeri Sumatara Utara atau dulunya dengan 
nama Institut Agama Islam Negeri Sumatera 

Utara Fakultas Syariah pada tahun 1990 M. Pada 

saat saya kuliah itu ada mata kuliah Ilmu Falak 
yang diasuh oleh dosen kami, Bapak TM. Ali 
Muda. Mulanya kami mempelajari Ilmu Hisab 

terkait perhitungan waktu salat dan arah kiblat. 
Ketika itu hal ini menjadi sesuatu yang sangat 
menarik untuk saya pelajari karena memang 

sejak saya masih duduk di Pondok Pesantren 
sudah mulai menyukai bidang Ilmu Falak ini. 
Dulu kami mempelajari beberapa alat astronomi 
klasik seperti Rubu` Al Mujayyab. 

 
Apa saja tantangan yang dihadapi ketika 

Bapak berkecimpung di bidang Hisab 

Rukyat ini ? 
 Salah satu tantangan yang sering menjadi 
renungan ketika kita terjun lapangan di tengah 
masyarakat ialah tak jarang masyarakat kita 

yang  
 

WAWANCARA TOKOH 

Drs. Chairul Zen S., al Falaky: Revitalisasi Ilmu Falak 
dalam Lingkup Sumatera Utara 

 

O 

 

membenturkan ilmu yang kita miliki  sebagai ahli hisab rukyat masa kini dengan paham para 
ulama terdahulu. Mereka menganggap bahwa kita telah menyelisihi atau bahkan berani 

menentang para ulama. Padahal perkembangan ilmu pengetahuan yang didukung oleh 

teknologi saat ini justru semakin menyempurnakan pemikiran-pemikiran ulama terdahulu. 
Ringkasnya, apa yang kita lakukan saat ini bentuk dari berkembangnya ilmu pengetahuan. 
 

 

IF UMSU menemui tokoh Ilmu Falak 

Senior di Jajaran Kementerian Agama 
RI Kanwil Sumut, Drs. Chairul Zen S. 
Al-Falaky pada sebuah kesempatan 

 beberapa waktu yang lalu untuk membahas 
revitalisasi Ilmu Falak di Sumatera Utara. 
Berikut hasil wawancara Tim OIF UMSU: 

 

Adakah pengalaman pengukuran arah kiblat yang paling berkesan bagi Bapak? 
Ada beberapa kali ketika kita melakukan pengukuran arah kiblat di masjid, antara jamaah 

masjid dengan BKM belum sepaham tentang metode pengukuran arah kiblat yang kita 

gunakan. Dan saat itu kita tidak mengetahui hal tersebut sehingga kita tidak melakukan 
sosialisasi terlebih dahulu. Fatalnya, keselamatan nyawa Tim Hisab Rukyat terkadang 

terancam saat masyarakat menjadi terprovokasi karena merasa kita telah melakukan 
pembaharuan, mengubah-ubah apa  yang biasa mereka yakini sebelumnya. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memandang Tim Hisab Rukyat sangat erat kaitannya dengan penentuan awal Bulan 

Kamariah, bagaimana pandangan Bapak terhadap kedua metode yakni hisab dan 
rukyat dalam penentuan awal bulan, apa kelebihan dan kelemahan kedua metode ini, 

serta mana yang lebih dapat dijadikan patokan? 

 Keduanya digunakan secara berimbang, namun dalam pandangan saya, adanya ilmu 
hisab yang kita pelajari saat ini tentu merupakan hasil dari pengamatan terdahulu kemudian 
dilakukan pencatatan hingga pola pergerakan benda langit bisa kita perhitungkan untuk 
selanjutnya. Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI selaku pihak pemerintah berupaya 

merangkul kedua metode ini dalam bentuk menerima metode hisab untuk penentuan awal bulan 
diikuti dengan kegiatan rukyat sebagai bentuk pengamalan sunnah Rasul. 

 
Menanggapi tema pembahasan yang belakangan ini menjadi sering diangkat oleh 

penggiat ilmu falak di Indonesia yaitu tentang revitalisasi ilmu falak baik berupa 
teknologi yang digunakan, simulasi, kalkulasi dan sebagainya. Bagaimana Bapak 

menanggapi hal ini? Perlukah revitalisasi ini dilakukan? 

 Perlu dilakukan dan saat ini revitalisasi itu telah berjalan dan kita juga telah 
mengikutinya, baik dari segi perkembangan teknologi yang digunakan maupun peningkatan 

kemampuan sumber daya manusianya. Dalam pandangan saya OIF UMSU juga telah turut 
berkontribusi dengan pengadaan alat-alat yang canggih. Sedangkan dari Tim Hisab Rukyat telah 

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

 
Bagaimana suka duka Bapak selama menggeluti bidang Rukyat ini ?  
 Sepertinya cenderung lebih banyak duka dibandingkan dengan suka seperti yang sudah 
saya sampaikan sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu, Kemenag RI Kanwil Sumut berinisiatif 

mengirimkan delegasi untuk turun hingga ke daerah-daerah yang jarang tersentuh seperti Nias. 

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

arah kiblat dikembalikan lagi seperti semula, ini tentu men 
 

 

 

WAWANCARA TOKOH 

Memandang Tim Hisab Rukyat sangat erat 

kaitannya dengan penentuan awal Bulan 
Kamariah, bagaimana pandangan Bapak 
terhadap kedua metode yakni hisab dan 

rukyat dalam penentuan awal bulan, apa 
kelebihan dan kelemahan kedua metode ini, 

serta mana yang lebih dapat dijadikan 
patokan? 

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

pencatatan hingga pola pergerakan benda langit 
bisa kita perhitungkan untuk selanjutnya. Tim 
Hisab Rukyat Kementerian Agama RI selaku pihak 

pemerintah berupaya merangkul kedua metode ini 
dalam bentuk menerima metode hisab untuk 
penentuan awal bulan diikuti dengan kegiatan 
rukyat sebagai bentuk pengamalan sunnah Rasul. 

 
 
 

Menanggapi tema pembahasan yang belakangan ini menjadi sering diangkat oleh 
penggiat ilmu falak di Indonesia yaitu tentang revitalisasi ilmu falak baik berupa 

teknologi yang digunakan, simulasi, kalkulasi dan sebagainya. Bagaimana Bapak 
menanggapi hal ini? Perlukah revitalisasi ini dilakukan? 
 Perlu dilakukan dan saat ini revitalisasi itu telah berjalan dan kita juga telah 

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

daerah-daerah untuk memudahkan kegiatan hisab rukyat di daerah. 
 

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

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

tersentuh seperti Nias. Disana kita melakukan sosialisasi ilmu falak terutama dalam hal 

pengukuran arah kiblat. Sayangnya, setelah kita berhasil mengakurasi arah k iblat di sana, 
sekembalinya kami dari sana arah kiblat dikembalikan lagi seperti semula, ini tentu 

menjadi duka tersendiri ketika masyarakat tidak bisa menerima apa yang kita 
sosialisasikan. Sukanya ketika masyarakat bisa menerima apa yang kita lakukan bahkan 

mereka turut berkontribusi. 
 

Apa pesan dan harapan Bapak bagi kaula muda yang mempunyai minat tersendiri 
di bidang Ilmu Falak atau pun yang belum memiliki minat di zaman milenial ini?  
 Semoga bisa hadir komunitas-komunitas di bidang Ilmu Falak di kalangan muda 

agar tumbuh penerus ahli ilmu falak yang telah memasuki usia senjanya dan 

membutuhkan regenerasi. Karena tidak dipungkiri kegiatan kita di lapangan membutuhkan 

tubuh yang bugar dan itu lebih dimiliki kaum muda. 
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K A J I A N 

 

Gambar. Kumparan.com 
 

Alam semesta akan terus meluas dan mengembang. Jauh hari Al-Quran telah memberikan 
informasi jauh sebelum berkembangnya ilmu Astronomi. Alam semesta terus mengembang 

sejak pembentukannya.  Hal tersebut dapat dilihat pada firman Allah [Qs. Ad-Dzariyat ayat 
47] Artinya “Dan Langit itu kami bangun dengan kekuasaan (kami) dan sesungguhnya 

kami benar-benar meluaskannya”.  

 

Alquran memberikan keterangan yang sesuai dengan penemuan ilmu pengetahuan 

masa kini. Sebagaimana firman Allah [Q.S. Al-Anbiya:30] Artinya “ Dan, apakah orang-

orang kafir tidak mengetahui bahwa Langit dan Bumi dahulunya menyatu, kemudian kami 

pisahkan keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka 
mengapa mereka tidak beriman?”. Ayat tersebut memberikan gambaran atas kondisi alam 
semesta sewaktu masih berbentuk materi pertama, sebelum terjadi ledakan besar. Alam 

semesta dalam kondisi seperti ini bisa dikategorikan berada dalam periode alam semesta 
masih bersatu. Alam semesta setelah materi pertama meledak hingga mengalami 

perluasan dan alam semesta dalam kondisi tetsebut dikategorikan pada periode 
pemisahan. 

Astrofisikawan memberikan penjelasan tentang teori awal terciptanya alam semesta yang 
biasa kita dengar dengan istilah “Big Bang” dan istilah tersebut sudah diterima dikalangan 

masyarakat luas. Jadi, sebelum terjadinya Big Bang, tidak ada ruang dan waktu. Kita tidak 

bisa mengetahui keadaan sebelum terjadi ledakan karena ruang dan waktu baru ada 
setelah terjadinya ledakan tersebut.  Jagat raya tercipta dari suatu ketiadaan sebagai hasil 

dari suatu ledakan satu titik tunggal. 
 

Alam Semesta Terus Mengembang 
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Gambar. Kompasiana.com 
 

Ayat di atas, dapat diartikan dengan makna memperluas dan hak tersebut mengacu pada 
penciptaan luasnya dan memperluas alam semesta. Dan memberikan gambaran bahwa 
alam semesta terus menerus mengembang hingga sampai saat ini. Hal tersebut dapat 
dilihat dan diamati Dimana antara galaksi yang satu dengan galaksi yang lainnya saling 

berjauhan pada setiap waktunya. Hal seperti ini akan terus berlangsung sampai akhir 
waktu yang tidak bisa ditentukan, dimana pada 

saat akhirnya nanti alam semesta sudah tidak memiliki kekuatan atau energi yang 
menopangnya dan hal tersebut juga yang akan menyebabkan alam semesta ini runtuh.  

Pada tahun 1922, fisikawan Rusia, Alexander Friedmann, secara teoretis telah menemukan 
bahwa keadaan alam semesta terus melakukan pergerakan dan mengembang. Fakta 
tersebut dibuktikan dengan pengamatan yang dilakukan oleh Edwin Hubble (seorang 
astronom Amerika) menggunakan teleskop dan ia menemukan bahwa bintang-bintang dan 

galaksi bergerak terus dan saling menjauhi.  

Bahkan alam semesta diperkirakan akan melalukan pengembangan dengan percepatan 
dengan akselerasi konstan. Para pakar astronomi dan astro-fisika juga memperkirakan, 
pengembangan alam semesta terus mengalami akselerasi, digerakkan oleh yang biasa 

disebut dengan energi dan materi gelap. Namum hingga kini belum diketahui secara rinci 
apa energi gelap ini.  Berdasarkan perhitungan, diperkirakan energi dan materi gelap ini 

volumenya sekitar 75 persen dari massa alam semesta. 

Wallahu A’lam 
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K A J I A N 

 

Mengenal Planet Bumi si 
Berlian Biru Alam Semesta 

 
Oleh : Khairul Bariah Ritonga 

Planet Bumi merupakan tempat yang menarik jika dilihat dari luar angkasa, Bumi 
terlihat seperti sebuah kelereng berwarna biru. Dengan bentuk awan yang selalu berubah, 

Bumi menjadi planet yang penampakannya selalu berubah.  

Ada yang tau kenapa Bumi terlihat warna biru dari luar angkasa ? Nah, dari luar 

angkasa Bumi kita terlihat berwarna biru tua karena ada nitrogen dalam atmosfer dan 
lautan yang menutupi 70 persen permukaan Bumi. Hingga saat ini, hanya Bumi satu-
satunya planet yang mempunyai kehidupan di dalamnya. Kehidupan di Bumi disebabkan 
oleh keberadaan air untuk hidup dan atmosfer yang melindungi makhluk hidup dari radiasi 

sinar Matahari. Atmosfer Bumi adalah lapisan gas yang mengelilingi Bumi serta melindungi 
Bumi dari Radiasi Matahari yang berbahaya dan melindungi Bumi apabila ada benda-benda 

berbahaya lain di ruang angkasa yang jatuh seperti meteoroid.  Serta keberadaan Nitrogen  
juga,yang digunakan tumbuhan untuk bernapas dan Oksigen yang digunakan manusia 

untuk bernapas. 

 
Fakta seputar bumi yaitu Bumi 

adalah planet terdekat ketiga dari 
Matahari. Bumi memiliki satelit alami 1 
yaitu Bulan. Jarak Bumi ke Matahari 

adalah 150 juta Kilometer. Bumi 
memiliki diameter 12.756 Kilometer. 

Bumi juga berotasi sekaligus bervolusi, 
akibat dari Rotasi Bumi (perputaran 

Bumi pada porosnya ) terjadinya siang 
dan malam, siang terjadi saat bagian 
Bumi menghadap ke Matahari  

sedangkan Malam hari terjadi saat Bumi 
membelakangi Matahari. Bumi juga 

memiliki 4 pergantian musim yaitu 
musim panas, musim hujan, musim 

dingin dan musim gugur. Panjang 1 Hari 
di Bumi 24 jam dan panjang 1 Tahun. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A J I A N 

 

Bagaimana Bumi terbentu ? Bumi terbentuk kira-kira 4,5 Milyar tahun yang lalu . 

pada awalnya, Bumi adalah batuan lebur yang mengalami pendinginan. Proses 
pendinginan itu membuat bagian luar Bumi menjadi kerak sedangkan bagian dalamnya 

masi berwujud batuan dan logam cair. Setelah itu, terbentuklah atmosfer yang berasal 
dari gas aktivitas vulkanik. Bulan terbentuk setelah Bumi yaitu ketika satu objek 
sebesar Mars menambrak bumi, memiringkan sumbunya sebesar 23,5 derajat. 
Tabrakan itu juga melontarkan bongkahan besar dari planet. Bongkahan itu hancur 

berkeping-keping dan membentuk cincin raksasa di sekeliling Bumi. Kepingan-kepingan 
tersebut, masih panas dan meleleh, kemudian segera menyatu kembali dan 
terbentuklah Bulan.  
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K a j i a n 

 
Planet, Bulan dan Kampanye Langit Gelap  

di Awal 2019 

 

Fenomena langit bulan Januari 2019 diwarnai kehadiran planet saat fajar dan senja. 

Planet terdekat dengan Matahari, Merkurius bisa diamati pada awal Januari meski sangat 
rendah di ufuk timur sebelum Matahari terbit. Merkurius akan tampak turun mengejar 

Matahari sebelum fajar menyingsing. Planet ini pada akhirnya menghilang dalam pendar 
sang Surya mulai pertengahan Januari sampai saat konjungsi superior Merkurius dengan 
Matahari. Saat konjungsi superior, Merkurius akan menghilang dari langit karena terbit dan 
terbenam beriringan dengan matahari.  Selama bulan Januari, Merkurius akan tampak 

bergerak dari rasi Ophiuchus ke Sagittarius dan berakhir di rasi Capricornus pada akhir 
Januari. 

Selanjutnya Venus yang  tampak sebelum fajar menyingsing. Venus mengawali 

tahun 2019 dengan bersanding dengan Bulan Sabit pada tanggal 2 Januari. Si Bintang 

Kejora akan berada pada elongasi terbesarnya dari Matahari di awal Januari. Setelah itu, 
Venus akan bergerak turun mengejar Matahari dari rasi Libra ke Ophiuchus dan bertemu 
Jupiter di penghujung bulan Januari. Bintang fajar ini mudah dikenali dengan kecerlangan -

4,3 magnitudo. 
Setelah matahari terbenam, pengamat bisa menemukan Mars sudah melewati 

meridian. Mars akan tampak sampai jelang tengah malam dengan kecerlangan 0,5 
magnitudo di rasi Pisces. Mars juga akan berpapasan sekitar 7º dengan Bulan pada tanggal 

12-13 Januari. 
Planet Jupiter bisa diamati sebelum Matahari terbit di rasi Ophichus dengan 

kecerlangan -1,7 magnitudo. Planet terbesar di Tata Surya ini akan terus menanjak naik di 

langit fajar dan pada akhirnya bertemu Venus dan Bulan di penghujung Januari. 

 

 

Sumber: langitselatan.com 

 

Oleh : Sri Pita 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K a j i a n 

 
Di awal Januari, Saturnus akan berada pada jarak terjauhnya dari Bumi dan menghilang di 

balik Matahari. Planet cincin ini baru akan tampak kembali di ufuk timur jelang akhir 
Januari, dan bisa diamati di rasi Sagitarius. 

 

Februari 2019 |  22 

K a j i a n 

 

K a j i a n 

 

Planet es Neptunus bisa diamati setelah Matahari terbenam sampai planet tersebut 

terbenam. Planet es raksasa ini bisa ditemukan di rasi Aquarius dengan kecerlangan 7,9 

magnitudo. 

Special of Moon 

Bulan tetap jadi atraksi menarik untuk dilihat karena kecerlangannya. Selain itu, konjungsi 
Bulan dan planet juga jadi suguhan menarik lainnya. 

Bulan Baru akan jatuh pada 6 Januari. Ini waktu yang tepat untuk pengamatan dalam 

kondisi langit yang  gelap tanpa cahaya Bulan. Saat yang tepat untuk melakukan 
astrofotografi Deep Sky atau Bima Sakti. Pada saat ini, Bulan terbit hampir bersamaan 

dengan terbitnya Matahari. Jadi Bulan dan Matahari akan tampak sepanjang hari. Pengamat 
bisa menikmati planet-planet tanpa gangguan cahaya Bulan. 

Bulan  akan berada pada titik apogee pada 9 Januari,  mencapai jarak406.117 km dari 

Bumi. Setelah sebelumnya berada pada posisi Apogee,sekaligus Bulan pada 14 Januari 
berada di posisi Perigee, mencapai jarak terdekatnya dengan Bumi yakni 357.342 km. 

Kampanye langit gelap 

Kampanye Globe at Night atau Kampanye langit gelap untuk membangun kesadaran akan 

pentingnya langit gelap dan efek dari polusi cahaya diadakan dari 1 – 7 Januari dan 
dilanjutkan tanggal 27 – 31 Januari.  Pengamat diajak untuk mengamati rasi bintang yang 

sudah ditentukan dari berbagai lokasi untuk mengenali bintang yang bisa dilihat di rasi 
tersebut. Berapa banyak bintang yang bisa dikenali akan menjadi indikasi tingkat polusi 
cahaya di area tersebut. 

Waktu  paruh kedua untuk kampanye yang dilaksanakan mulai 27 Januari sampai 5 
Februari, para pengamat di bagian selatan bisa mengamati rasi Orion. Tujuan pengamatan 

ini untuk mengetahui seberapa banyak bintang di rasi tersebut yang tampak. 

 

Uranus dan Neptunus sebagai  planet gas raksasa terlalu 

redup untuk diamati dengan mata tanpa alat. Siapkan 
teleskop jika ingin melihat kedua planet es tersebut. 

Uranus bisa diamati sejak Matahari terbenam sampai 
jelang tengah malam. Selama bulan Januari, Uranus 
tampak di rasi Pisces dengan kecerlangan 5,8 magnitudo. 

Waktu  paruh kedua untuk kampanye yang dilaksanakan 
mulai 27 Januari sampai 5 Februari, para pengamat di 
bagian selatan bisa mengamati rasi Orion. Tujuan 

pengamatan ini untuk mengetahui seberapa banyak 
bintang di rasi tersebut yang tampak. 

 

https://langitselatan.com/2014/03/26/kampanye-langit-gelap-2014/
https://langitselatan.com/2014/03/26/kampanye-langit-gelap-2014/
https://langitselatan.com/download/17071/
https://langitselatan.com/download/17071/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurnal Al Marshad Terakreditasi 

Sinta3 Kemenristekdikti RI 

 

Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, diterbitkan oleh 

Observatorium Ilmu Falak, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, 

Indonesia, yang memuat artikel tentang bidang penelitian ilmiah observatorium astronomi 
Islam dan lain-lain. Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan menerima 

naskah dalam bidang penelitian termasuk bidang ilmiah yang relevan dengan: 
observatorium astronomi Islam dan lain-lain. Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-

Ilmu Berkaitan diterbitkan Dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Dan Al – 
Marshad ini sudah banyak menerbitkan jurnal : vol 1 No 1 pada Tahun 2015, vol 2 No 1 

pada Tahun 2016, vol 3 No 1 pada Tahun 2017, vol 3 No 2 pada Tahun 2017, vol 4 No 1 
pada Tahun 2018, vol 4 No 2 pada Tahun 2018.  Jadi Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam 
dan Ilmu-Ilmu Berkaitan di tulis sejak pada tahun 2015 sampai sekarang.  

pada tanggal 17 Desember 2018 adalah Pemberitahuan Hasil Peringkat Akreditasi 
Jurnal Ilmiah Elektronik Periode III Tahun 2018 yaitu Sehubungan dengan telah 

diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34/E/KPT/2018, tanggal 10 
Desember 2018 tentang hasil Akreditasi Berkala Ilmiah Elektronik Periode III Tahun 2018, 

bersama ini kami sampaikan hasil akreditasi dan evaluasi sebagaimana terlampir SK. Hasil 
akreditasi tersebut merupakan usulan akreditasi dari bulan Juli sampai 20 Oktober 2018 

yang telah memenuhi persyaratan akreditasi dan mengisi evaluasi diri dan ditetapkan hasil 
penilaian akreditasi sebanyak 147 jurnal.  

Dan Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan mendapatkan 

peringkat ke 3 dari seluruh jurnal Universitas Se-Indonesia. Jurnal Al-Marshad juga 
menerima tulisan dari luar tentang Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan dan akan 

diterbitkan 2 kali dalam setahun. Al Marshad juga  telah memiliki ISSN, baik untuk dalam 
bentuk cetak maupun online.. Dan Bagi penulis yang ingin menggunakan jurnal Al-Marshad 

sebagai rujukan dalam penulisan bisa di lihat langsung di web  
http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/almarshad/issue/archive . 
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http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/almarshad/issue/archive
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Berikut Adalah Beberapa Dokumentasi Kegiatan Tim OIF UMSU 

OIF UMSU menerima kunjungan istimewa, 
Datuk Dan Pangeran–Pangeran 
Melayu yang didampingi Rektor UMSU. 

22 Desember 2018 M / 14 Rabiul Akhir 1440 

OIF UMSU menerima kunjungan dari SD 

Muhammadiyah 03 Medan. 
06 Desember 2018 M/ 28 Rabiul Awwal 1440 H. 

 

OIF UMSU menerima Kunjungan istimewa,   

Wakil Rektor Univerity Selangor Malaysia.   
07 Desember 2018 M / 29 Rabiul Awwal 1440 H

  
 

OIF UMSU menerima KunjungaSITEVISIT SIKTI.  
19 Desember 2018 M / 11 Rabiul Akhir 1440 

 

OIF UMSU menerima kunjungan 
dari Mahasiswa UINSU . 
05 Desember 2018 M/ 27 Rabiul 

Awwal 1440 H. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Asesoris Teleskop _ 
37. Eyepiece _ 

38. Finder Scope _ 
39. Diagonal Prism _ 

40. Barlow Lens 
41. Counterweight 

42. Filter Matahari _ 
43. Buffle  
44. Adapter Eyepieces _ 

45. Flip Mirror _ 
46. T-Ring Kamera 

47. Hand Control Telescope 

48. Tripod

 
49. Dudukan Kamera 

50. Field Flattener Ioptron (T - Ring Mounted) 
51. Focuser Mounted 
52. Focuser Mounted 

53. Startracker 

 
 
54.PLANETARIUM  

55.MOMEN ASTRONOMI  
G. Rashdul Kiblat _ 

33. 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 
34. 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

  

ada hari Senin, 08 Jumadil Awal 1440/14 Januari 2019, sehari pasca mengikuti 
pelatihan pembuatan teleskop (Telescope Handmade) di Markas Jogja Astro Club 

(JAC) Yogyakarta, tim OIF UMSU yang terdiri dari kepala OIF   

 

 Kedatangan tim OIF disambut langsung oleh Direktur observatorium UAD Yudhiakto 
Pramudya, Ph.D (yang merupakan doktor fisika lulusan Amerika) dan beberapa staf 

(tim) Observatorium UAD. Setelah berbincang-bincang sejenak di sebuah ruangan, tim 
OIF diajak meninjau kubah observatorium yang terletak persis di atas ruang kendali 

observatorium. Kubah observatorium yang telah terpasang tampak kokoh dan indah. 
Seperti diketahui Observatorium UAD saat ini masih dalam tahap pembangunan 
sehingga tampak beberapa bagiannya belum selesai.  

Tim OIF juga diajak meninjau beberapa sarana dan kelengkapan Observatorium 
UAD seperti instrumen lubang transit Matahari dari puncak gedung (lantai 10), lalu 

menyaksikan area sekitar kampus UAD yang masih tampak dikelilingi pepohonan nan 
hijau dan diitari pegunungan nan indah. Tim OIF juga diajak meninjau ruang yang akan 
dijadikan tempat menyimpan dan memajang alat-alat astronomi. Tim OIF juga 

berkesempatan melihat sejenak ruang planetarium yang bukan hanya digunakan untuk 
mensimulasikan langit, namun juga digunakan untuk ruang presentasi, rapat, dll.  

Kunjungan tim OIF kali tidak semata kunjungan biasa namun merupakan bagian 
dari tindak lanjut kerjasama antara OIF UMSU dengan Observatorium UAD yang sudah 
berjalan sejak beberapa tahun lalu. Beberapa agenda penelitian yang sudah berjalan 

diantaranya adalah: observas fajar sadik, observasi hilal, dan penelitian Matahari. 
Semoga pembangunan Observatorium UAD segera selesai tepat waktu dan bermanfaat 

untuk umat dan peradaban. (Leo-Rizki)   
 

 Kedatangan tim OIF disambut langsung oleh Direktur observatorium UAD Yudhiakto 
Pramudya, Ph.D (yang merupakan doktor fisika lulusan Amerika) dan beberapa staf 

(tim) Observatorium UAD. Setelah berbincang-bincang sejenak di sebuah ruangan, tim 
OIF diajak meninjau kubah observatorium yang terletak persis di atas ruang kendali 

observatorium. Kubah observatorium yang telah terpasang tampak kokoh dan indah. 
Seperti diketahui Observatorium UAD saat ini masih dalam tahap pembangunan 
sehingga tampak beberapa bagiannya belum selesai.  

Tim OIF juga diajak meninjau beberapa sarana dan kelengkapan Observatorium 
UAD seperti instrumen lubang transit Matahari dari puncak gedung (lantai 10), lalu 

menyaksikan area sekitar kampus UAD yang masih tampak dikelilingi pepohonan nan 
hijau dan diitari pegunungan nan indah. Tim OIF juga diajak meninjau ruang yang akan 
dijadikan tempat menyimpan dan memajang alat-alat astronomi. Tim OIF juga 

berkesempatan melihat sejenak ruang planetarium yang bukan hanya digunakan untuk 
mensimulasikan langit, namun juga digunakan untuk ruang presentasi, rapat, dll.  

Kunjungan tim OIF kali tidak semata kunjungan biasa namun merupakan bagian 
dari tindak lanjut kerjasama antara OIF UMSU dengan Observatorium UAD yang sudah 
berjalan sejak beberapa tahun lalu. Beberapa agenda penelitian yang sudah berjalan 

diantaranya adalah: observas fajar sadik, observasi hilal, dan penelitian Matahari. 
Semoga pembangunan Observatorium UAD segera selesai tepat waktu dan bermanfaat 

untuk umat dan peradaban. (Leo-Rizki)   
 

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 _ 
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 Jadwal Waktu Shalat 
 Ja 
  

  
  

 
dwal Imsakiyah 

6. PERPUSTAKAAN OIF 

7. GALERI POTO  
A. Galeri Diskusi Tim OIF 
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O I F INSIDE 

 Tim OIF Berkunjung ke Observatorium 

UAD Yogyakarta 

 
(Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, MA) bersama dua tim OIF bagian workshop 

(bengkel) yaitu Leo Hermawan dan Rizkiyan Hadi mengunjungi Observatorium 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ring Road Selatan, 
Tamanan, Banguntapan, Bantul Yogyakarta 55166.   
 

P 

 

 

ada hari Senin, 08 Jumadil Awal 1440/14 Januari 2019, sehari pasca mengikuti 
pelatihan pembuatan teleskop (Telescope Handmade) di Markas Jogja Astro Club 

(JAC) Yogyakarta, tim OIF UMSU yang terdiri dari kepala OIF  

 

Kedatangan tim OIF disambut langsung oleh Direktur observatorium UAD Yudhiakto 

Pramudya, Ph.D (yang merupakan doktor fisika lulusan Amerika) dan beberapa staf 
(tim) Observatorium UAD. Setelah berbincang-bincang sejenak di sebuah ruangan, tim 
OIF diajak meninjau kubah observatorium yang terletak persis di atas ruang kendali 

observatorium. Kubah observatorium yang telah terpasang tampak kokoh dan indah. 
Seperti diketahui Observatorium UAD saat ini masih dalam tahap pembangunan 

sehingga tampak beberapa bagiannya belum selesai.  
Tim OIF juga diajak meninjau beberapa sarana dan kelengkapan Observatorium 

UAD seperti instrumen lubang transit Matahari dari puncak gedung (lantai 10), lalu 
menyaksikan area sekitar kampus UAD yang masih tampak dikelilingi pepohonan nan 
hijau dan diitari pegunungan nan indah. Tim OIF juga diajak meninjau ruang yang 

akan dijadikan tempat menyimpan dan memajang alat-alat astronomi. Tim OIF juga 
berkesempatan melihat sejenak ruang planetarium yang bukan hanya digunakan untuk 

mensimulasikan langit, namun juga digunakan untuk ruang presentasi, rapat, dll.  
Kunjungan tim OIF kali tidak semata kunjungan biasa namun merupakan bagian 

dari tindak lanjut kerjasama antara OIF UMSU dengan Observatorium UAD yang sudah 
berjalan sejak beberapa tahun lalu. Beberapa agenda penelitian yang sudah berjalan 

diantaranya adalah: observas fajar sadik, observasi hilal, dan penelitian Matahari. 

Semoga pembangunan Observatorium UAD segera selesai tepat waktu dan bermanfaat 
untuk umat dan peradaban. (Leo-Rizki) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


