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Misi Rover Opportunity NASA Berakhir 

Setelah hampir 15 tahun menjelajahi Mars, NASA telah mengakhiri misi rover Opportunity. 
 

Terlalu tebalnya debu yang menutupi panel – panel Opportunity dan tidak ada angin yang 

datang cepat untuk menyapu dan membersihkan debu itu sehingga mengganggu 

kemampuan Rover itu untuk menyimpan dan menggunakan energi listrik.  

Setelah lebih dari 1000 kali percobaan dilakukan insinyur NASA pada laboratorium 

Jet Propulsion membuat keputusan mengakhiri Misinya pada 13 Februari 2019. Sejak 10 

Juni, Opportunity sudah tidak lagi mengirimkan pesan apapun. Pesan terakhir yang rover 

ini kirimkan adalah keadaan di Mars sudah sangat gelap dan baterainya sudah mau habis. 

 Opportunity mendarat di Mars pada tanggal 24 Januari 2004 di daerah Meridani 

Planum, dan didesain untuk dapat beroperasi selama 90 hari Mars dan menjelajah sekitar 

1000 meter jika ditotalkan. 

Sang Rover melintasi harapan pembuatnya dengan dapat berjalan sejauh 45 km 

atau 60 kali lebih jauh dari perkiraan sebelum mencapai titik akhir perjalanannya di 

lembah Peristirahatan. Misinya di Planet Merah tersebut ada;ah menjelajahi lokasi 

geologis, dan selama masa Operasi sang Opportunity melintasi Batuan Besar, Turunan, 

Kawah di lantai dan Bukit, juga mengamati bagian bekas aliran sungai yang telah 

mengering. 

 

Misi Rover Penjelajah Planet Mars NASA, Opportunity, telah berakhir setelah 
sekitar 15 tahun lamanya mengamati permukaan sang Planet Merah. Komunikasi 

antara Bumi dan Rover terputus pada bulan Juni 2018 saat badai debu menutupi 
Mars dan membiarkan NASA sehingga mengalami kesulitan mencari lokasi dari 

Rover ini. 

Oleh : Hariyadi Putraga 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebuah Gambar yang diambil oleh Rover Opportunity yang meunjukkan akumulasi debu 

yang menumpuk pada panel suryanya.Credit: NASA/JPL-Caltech/Cornell/Arizona State 

Univ. 

Hingga saat ini , Opportunity telah mampu mengirimkan 217.000 gambar dan 

termasuk 15 gambar dengan panorama berwarna 360°, mengamati permukaan lebih dari 

52 batuan dan menemukan mineral di permukaan untuk dianalisis. Penemuan hematite, 

sebuah mineral yang terbentuk dalam air di lokasi pendaratan. Dan menemukan bukti 

pada kawah Endeavour berupa bekas air seperti yang ditemukan pada danau di Bumi 

  Dalam semua pengamatannya, bertujuan untuk mencari bukti yang dapat 

membantu para ilmuwan untuk membangun gambaran dari Mars si Masa lalunya : Iklim 

Planet tersebut, air zaman dahulu dan apakah planet merah ini memungkinkan untuk 

mendukung kehidupan. 

Walaupun misi rover Opportunity telah selesai sekarang, investigasi dari planet Mars 

tetap berlanjut dengan misi yang dilakukan oleh InSight lander sang dokter Planet Mars 

dan Mars2020 rover yang akan dikirimkan mendatang untuk mengevaluasi temuan – 

temuan para pendahulunya sebelum mengirimkan manusia untuk dapat berjalan di Planet 

Merah ini. 
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Ini rute penjelajahan Opportunity selama ini. Sumber: James919 
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Aktivitas Matahari  - Perpindahan Periode Siklus Matahari 24 ke 

Siklus 25 : Penurunan Besar pada Suhu Bumi 

 

Gambar Bintik Matahari AR2733 (Sumber Dokumentasi OIF UMSU) 

 

Pada umumnya, banyaknya 

Bintik Matahari merupakan badai yang 

terjadi pada Matahari, mengalami 

peningkatan dan penurunan secara 

berkala dalam rentang yang reguler, 

durasi siklusnya diperkirakan sekitar 11 

tahunan yang disebut sebagai Siklus 

Matahari (Solar Cycle) atau Siklus Bintik 

Matahari.Peneliti mengikuti siklus 

Matahari dengan cara mencatat 

perkembangan jumlahBintik Matahari 

yang muncul pada permukaan Matahari. 

Saat ini kita sudah berada pada siklus 

ke 24 sejak pencatatan pertamanya 

pada tahun 1755. 

Peneliti saat initelah membuat prediksi tentang sebuah peristiwa besar permukaan 

Matahari dan siklus bintik Matahari. Saat ini kita sedang menuju ke fase solar minimum, 

diperkirakan akan tiba pada kuarter awal 2019 sebagaimana Matahari berpindah dari siklu s 

Matahari 24 menuju siklus Matahari 25. Siklus 24 saat ini  dimulai dari tahun 2008 telah 

memperlihatkan kejadian yang sangat aneh. Keadaan “Maksimum” terjadi pada tahun 2014 

yang menunjukkan puncak jumlah Bintik Matahari paling rendah sejak awal tahun 1800an. 

Hal ini diikuti dengan pengurangan Bintik Matahari setiap tahunnya hingga  di akhir tahun 

kemarin, kita telah melalui beberapa minggu tanpa kemunculan Bintik Matahari di 

permukaan Matahari.  

Menghilangnya Bintik Matahari yang lebih cepat dibandingkan biasanya menunjukkan 

Matahari bersiap untuk memasuki periode Solar minimum. Terakhir kalinya Bintik Matahari 

yang hilang berkepanjangan menjadikan “Zaman es kecil” yang pernah terjadi pada tahun 

1600an di negara beriklim subtropis. Hal ini dapat memengaruhi iklim di Bumi yang dapat 

menyebabkan pendinginan suhu permukaan Bumi disaat hanya terdapat sedikit atau tidak 

adanya badai Matahari. Tidak ada seorangpun yang memahami bagaimana siklus Bintik 

Matahari 11 tahunan dapat dengan mudahnya berhenti untuk jangka waktu hidup manusia 

dan selama periode Solar Minimum, flare dan CME akan berkaitan dengan keberadaan 

Bintik Matahari. 

Ilmuwan memperkirakan siklus Matahari ke 25 ini akan mengikuti tren penurunan 

medan kutub yang terlihat dari tiga Siklus Bintik Matahari terakhir dan akan menjadi lebih 

lemah dibandingkan dengan siklus ke 24 dengan Bintik Matahari yang lebih sedikit dari 100 

titik. 

 

Oleh : Hariyadi Putraga 
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Gambar Model Grafik Jumlah Bintik Matahari tahun 

2004 – 2018 (sumber : http://sidc.be.silso) 
 

Gambar Perbandingan Bintik Matahari AR1944 – Januari 2014 

(Sumber: NASA/ SDO/Phys.org.) 
 

Untuk kalangan ahli ilmu fisik 

Matahari, siklus bintik Matahari merupakan 

indikator besar dalam penentuan medan 

magnetik Matahari yang tercipta, dan 

perubahan berbagai pola dai sirkulasi plasma 

di dekat permukaan dan bagian dalam 

Matahari. Mendapatkan perdeiksi yang tepat 

ini akan dapat membuktikan bahwa kita 

benar-benar memahami secara mendalam 

bagaimana Matahari bekerja yang menjadi 

langkah besar dalam memahami sang 

bulatan plasma raksasa yang terpanaskan 

melalui reaksi fusi termonuklir pada bagian 

intinya. Penelitian lainnya yang mengagetkan menunjukkan kekuatan Medan Magnetik Bintik 

Matahari telah menurun sejak tahun 2000 dan telah mendekati ke kekuatan minimun yang 

dibutuhkannya untuk mengendalikan Bintik Matahari pada permukaan Matahari. Hal ini juga 

dikuatkan oleh penelitian individual pada tahun 2015 yang dipublikasikan pada Jurnal 

Nature. Pada siklus 25 dan 26, medan magnetik akan menjadi sangat lemah untuk 

menembus permukaan Matahari dan membentuk Bintik Matahari yang dapat teramati. 

Untuk para peneliti, masih terdapat dua masalah besar dengan ide Matahari yang 

dapat menyebabkan pendinginan Bumi. Pertama, tidak ada seorangpun mekanisme fisik 

ataupun yang telah ditemukan, yang dapat menjelaskan dengan pasti bagaimana 

perubahan pada aktivitas Matahari memengaruhi iklim di Bumi.  

Kedua, ilmuwan menyadari adanya sebuah episode penurunan Bintik Matahari pada 

saat terjadinya pendinginan Global. Kebetulan pada zaman es kecil masa lalu menjadi 

wacana yang meyakinkan, tetapi para peneliti menyatakan hal itu tidak membuktikan 

apapun. 

 

Simpulan: Siklus Matahari 24 

memang lemah, dengan keberadaan Bintik 

Matahari yang lebih sedikit pada saat 

puncaknya daripada yang diharapkan. 

Banyak prediksi yang menyatakan Siklus 

Matahari 25 pada dekade berikutnya akan 

lebih lemah lagi daripada sebelumnya. 

Tetapi selama penelitian masih berlanjut, 

pernyataan ini dapat saja terpatahkan oleh 

model dan fakta pada lapangan. 

 

https://phys.org/news/2014-01-nasa-sdo-giant-january-sunspots.html#jCp
http://en.es-static.us/upl/2018/12/sunspot-AR1944-Jan-2014-SDO.jpg


 

 

Orionids 

Aktif sejak 23 September hingga 27 september. 
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Laut adalah sumber daya alam yang hanya dimiliki oleh Bumi. Sedangkan planet 

Bumi adalah Planet yang sangat istimewa diantara planet yang lain yang banyak memiliki 

kelebihan daripada pelanet yang lainnya diantaranya yang mempunyai air yang sangat 

banyak sehingga bisa mencukupi bagi keberlangsungan makhluk hidup yang ada di 

dalamnya.  Keberadaan laut sangatlah penting bagi Bumi juga bagi makhluk hidup di 

dalamnya. Pada saat laut mengalami pasang surut maka hal tersebut juga akan 

memberikan dampak pada kehidupan dipermukaan Bumi. Fenomena pasang surut air laut 

diartikan sebagai naik turunnya muka laut secara berkala disebabkan adanya gaya tarik 

benda-benda luar angkasa terutama Bulan dan Matahari terhadap massa air yang ada di 

Bumi. Hal tersebut dapat kita lihat pada firman Allah (Q.S. Al-Insyiqaq:18) “Demi Bulan 

apabila telah menjadi purnama”. Seandainya jarak antara Bumi dengan Bulan terlalu 

dekat, tentu hal tersebut akan mengakibatkan meningkatnya persentase lautan sehingga 

lautan menutupi daratan dan akan mengakibatkan lenyaplah kehidupan dipermukaan 

Bumi. Bulan merupakan obyek yang paling utama yang menyebabkan terjadinya pasang 

surut air laut, selain mengeliligi Bumi juga mengelilingi Matahari bersama dengan Bumi. 

Sebagaimana firman Allah (Q.S. Ar-Rahman:5) “Matahari dan Bulan beredar menurut 

perhitungan”. Seandainya jarak antara Bumi dan Bulan terlalu dekat, tentu Bulan akan 

tertarik oleh daya gravitasi Bumi. Hal itu yang akan menyebabkan benturan atau tabrakan 

antara Bumi dengan Bulan dan menyebabkan kemusnahan kehidupan dipermukaan Bumi.  

Namun, seandainya jarak Bulan jauh dari Bumi dan mengakibatkan jarak 

diantara keduanya semakin lebar, tentu tidak akan terjadi yang namanya 

fenomena pasang surut air laut di permukaan Bumi dan Bulan akan ditarik oleh 

daya gravitasi planet-palnet yang lain. Semua massa benda tarik menarik satu 

sama lain dan hal tersebut tergantung pada besarnya massa serta, jarak diantara 

massa tersebut. 

Fenomena pasang surut air laut terjadi sebanyak dua kali dalam sehari yaitu 

pada saat bulan purnama dan saat Bulan baru. Pada belahan Bumi yang 

mengalami Bulan purnama, jarak air laut dengan pusat Bulan lebih dekat daripada 

jarak pusat Bumi dengan pusat Bulan. Begitu juga dengan belahan Bumi yang 

mengalami fase Bulan baru, jarak air laut dengan pusat Bulan lebih jauh daripada 

jarak pusat Bumi dengan pusat Bulan. Inilah yang mengakibatkan gaya gravitasi 

Bulan lebih kuat daripada gaya gravitasi Bumi untuk menarik air laut. Air laut akan 

berubah menjadi lebih tinggi terhadap permukaan Bumi, hal inilah yang sering 

disebut dengan pasang, berikut ilustrasi ketika terjadi pasang pada air laut;  

 

 

 

 

Pasang Surut Air Laut Oleh Gravitasi Bulan  

 
Oleh : Mara Taon Ritonga 
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Gambar: Ilustrasi air laut surut Sumber: geograph88.com 
 

Ketika belahan Bumi yang tidak 

mengalami fase Bulan purnama dan 

fase Bulan baru maka hal tersebut 

yang menyebabkan permukaan laut 

surut.  

Dan pada saat Bulan separuh, air laut 

surut lebih banyak terjadi karena 

bagian Bumi tersebut berada tepat 

ditengah diantara bagian yang 

mengalami Bulan purnama dan Bulan 

baru.  

 

Pasang surut air laut diketahui sebab-sebab ilmiahnya pada abad ke-18 oleh 

ilmuwan yang bernama Newton, dimana ia mengaitkannya dengan gravitasi Bulan. 

Sains modern telah membuktikan bahwa semua makhluk yang ada dipermukaan 

Bumi ini sangat terpengaruh o leh saat fase Bulan purnama terjadi. Misalnya, 

Tumbuh-tumbuhan itu akan berkembang dan akan mempercepat proses 

pertumbuhannya, dan Ikan-ikan yang ada di dalam lautan akan naik kepermukaan 

dan relatif menjadikan lebih mudah ditangkap bagi para nelayan.  

Wallahu a’lam bishawab 

 

Gambar: Ilustrasi air laut pasang Sumber: geograph88.com 
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  Nabi Bersabda: 
 ال تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها

 

Matahari Akan Terbit Dari Barat 

 

Artinya: “Tidak akan terjadi kiamat sampai Matahari terbit dari sebelah barat”. 

Dalam hadis Nabi saw terbitnya Matahari dari barat adalah salahsatu pertanda datangnya 

hari kiamat. Jika Matahari telah terbit dari barat dan makhluk atau manusia melihatnya dan 

menyaksikannya, pada saat manusia melihat fenomena tersebut mereka langsung beriman. 

Akan tetapi pada saat itu, keimanan mereka tidak ada manfaatnya lagi jika sebelum terjadinya 

fenomena tersebut mereka tidak beriman. Ketika Matahari terbit dari barat, ini merupakan 

kemukjizatan dalam bidang ilmu astronomi dan ilmu gaib. Studi astronomi telah menetapkan 

bahwa terbitnya Matahari dari barat akan terjadi dengan waktu yang masih belum diketahui 

akan terjadinya. Para ilmuwan sangat tertarik untuk lebih dalam mengetahui tentang Matahari 

karena Matahari berperan penting dalam memberikan kelanjutan kehidupan makhluk yang ada 

dipermukaan Bumi ini.  

Matahari merupakan benda langit yang fungsinya begitu penting sebagai sumber 

kehidupan di Bumi. Matahari merupakan sumber energi yang paling besar bagi Bumi yang jika 

tanpa sinar Matahari tersebut Bumi akan dilingkupi kegelapan dan kebekuan yang tidak 

memungkinkan untuk adanya kehidupan dipermukaan Bumi. Allah sudah memberikan 

ketetapan melalui makhluknya “Matahari” untuk mengatur sedemikian rupa agar radiasi yang 

dipancarkan Matahari sampai ke Bumi sesuai dengan yang dibutuhkan. Begitu banyak peristiwa 

alam yang terjadi dipermukaan Bumi ini karena pengaruh dari Matahari tersebut. Rotasi Bumi 

pada porosnya mengakibatkan pergantian siang dan malam. Kalau saja tidak ada rotas i 

tersebut, tidak akan ada malam maupun siang.  

 

    Gambar: www. matahariflickr.com 

 

Oleh : Mara Taon Ritonga 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada bagian Bumi yang menghadap Matahari terdapat cahaya terang dan akan terjadi 

siang, sementara pada bagian Bumi yang membelakangi Matahari terdapat gelap dan terjadi 

malam hari.  

Para pakar astronomi mengatakan suatu saat nanti akan terjadi perlambatan 

kecepatan rotasi Bumi pada porosnya akan sampai pada suatu titik dimama pada saat itu 

Bumi akan merubah arah putarannya. Bumi akan berputar dari timur ke barat sehingga 

Matahari akan tampak terbit dari barat dan terbenam di timur. Apakah hal ini yang 

disebutkan Nabi saw dalam hadisnya Matahari terbit dari barat? Dan akan menjadi salahsatu 

tanda-tanda datanggnya hari kiamat. 

Sungguh menakjubkan betapa Alquran, sejak empat belas abad yang lampau, 

menegaskan fakta ilmiah mengenai hakikat alam semesta yang seluruhnya diatur sesuai 

dengan kehendak Allah swt. Sebagaimana firman Allah “Sesungguhnya tuhan kalian ialah 

Allah swt yang telah menciptakan langit dan Bumi dalam enam masa, lalu dia bersemayam di 

atas Arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat” (Q.S. Al-

A‟raf:54),.  

Kecepatan rotasi Bumi masih terus menerus mengalami perlambatan secara perlahan-

lahan. Namun, pertanyaan yang muncul bagi kitaadalah yaitu kekuatan apa yang membuat 

Bumi memperlambat kecepatan rotasi pada sumbunya? Para ilmuwan mengatakan terdapat 

banyak faktor yang menyebabkan perlambatan rotasi tersebut. Diantara faktor terjadinya 

perlambatan rotasi pada Bumi ialah fenomena pasang surut dan angin yang berhembus 

kearah yang berlawanan dengan arah rotasi Bumi. 

Wallahu a‟lam 

 

Gambar: www. mataharipngtree.eu 
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Khazanah Klasik 
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D 
 

Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar 
Kepala Observatorium Ilmu Falak UMSU dan Dosen Tetap FAI UMSU 

menghiasi dalam literatur-literatur klasik (turats) adalah:hai'ah, „ilm al-falak, nujum (at-tanjim), 

ahkam an-nujum, miqat dan anwa'. Dalam literatur kesarjanaan klasik (turats), dua istilah 

pertama (hai'ah dan „ilm al-falak) adalah yang paling berkembang dan banyak digunakan. 

Sementara dalam literatur kesarjanaan kontemporer, terminologi „astronomi‟ adalah yang paling 

populer. 

Dalam bahasa Arab, „falak‟ berarti orbit atau edar benda-benda langit, dimana kata ini 

disitir dalam Q. 36: 40. Menurut Nillino, kata ini sejatinya bukan asli berasal dari bahasa Arab, 

namun teradopsi dari bahasa Babilonia. Sementara kata „hai'ah‟ bermakna susunan alam 

(bunyah al-kawn)karena ia mengkaji susunan benda-benda langit. Hai‟ah adalah terminologi 

orisinil yang muncul dalam peradaban Islam sebagai hasil olah observasi dan pengkajian benda-

benda langit. Sementara 'astronomi‟, yang merupakan terminologi populer saat ini berasal dari 

bahasa Yunani, yaitu „astro‟ dan „nomia‟. „Astro‟ berarti bintang, dan „nomia‟ berarti ilmu.  

 Dalam literatur kesarjanaan klasik sendiri, terminologi astronomi senantiasa mengalami 

perkembangan sesuai cara pandang astronomis dan filosofis yang berbeda-beda para sarjana 

ketika itu. Al-Farabi (w. 339/950) misalnya, ia menyebut ilmu ini dengan „nujum‟, dimana ia 

membaginya kepada dua, yaitu (1) ilmu nujum peramalan benda-benda langit untuk masa 

depan, dan (2) ilmu nujum untuk pendidikan („ilm ta‟lîmy). Pembagian kedua adalah yang 

dikategorikan sebagai astronomi, yang mengkaji benda-benda langit dalam tiga hal; pertama 

tentang kuantitas, posisi, tata urutan, kadar, dan jarak benda-benda langit dimana bumi 

diposisikan diam. Kedua, tentang gerak benda-benda langit pada saat oposisi dan konjungsi, 

ketika gerhana, dan lain-lain. Ketiga tentang bumi beserta iklimnya, keadaan penduduk dan 

alamnya. Bila disimak, meski definisi dan pembagian al-Farabi ini telah ada pemisahan antara 

aktifitas yang bersifat astrologi dengan aktifitas astronomi, namun keduanya masih berada 

dalam satu rumpun terminologi. 

Sementara Al-Khawarizmi (w. 387/997) tampak sudah membedakan antara nujumatau 

at-tanjim  dengan hai'ah (astronomi). Al-Khawarizmi menegaskan bahwa nujum (at-tanjim) 

sebagai ilmu yang mengkaji teoretis benda-benda langit, dimana cakupan inimembuka peluang 

adanya praktik astrologi. Sementara hai'ah menurut al-Khawarizmi memofuskan pada bahasan 

orbit dan geometris posisi benda-benda langit, dimana bahasan zij (tabel astronomi) masuk 

pada bagian ini. Batasan dan definisi terakhir ini praktis menutup praktik astrologi.   

 

 

alam sejarah dan perkembangannya, astronomi senantiasa mengalami pergeseran 
makna dan perspektif sesuai cara pandang yang berbeda para pengkajinya ketika itu. 
Pergeseran itu juga dikarenakan perbedaan kualitas observasi dan kelengkapan alat-

alat yang digunakan. Dalam perkembangannya, terminologi yang banyak beredar dan  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam batas dan pengertian yang terakhir ini, penggunaan kata „Islam‟ pada „astronomi Islam‟ 

menjadi identik untuk membedakannya dengan astronomi pra Islam yang teoretik-astrologis. 

Literatur-literatur berbahasa asing (baca: Inggris) pada umumnya menyebut istilah dalam 

pengertian ini dengan „islamic astronomy‟, yang mana padanannya dalam bahasa Arab adalah al-

hai‟ah atau „ilm al-falak. Sementara astronomi yang menitikberatkan pada kajian-kajian 

kontemporer dengan penemuan-penemuan terkininya, untuk yang terakhir ini literatur-literatur 

kontemporer menyebutnya dengan „astronomy‟, tanpa penambahan kata „Islam‟ atau kata 

lainnya. 

Di Indonesia istilah „ilmu falak‟ lebih populer dan lebih sering digunakan dari „astronomi 

Islam‟. Hal yang rancu, terkadang istilah ini (baca: ilmu falak) disejajarkan dengan istilah „hisab‟ 

atau ilmu hisab‟ yang difahami sebagai ilmu yang mengkaji tentang perhitungan waktu-waktu 

ibadah seperti awal bulan, arah kiblat, waktu salat, dan lainnya. Padahal istilah ini (baca: hisab, 

ilmu hisab) secara literal bermakna „aritmetika‟, yaitu ilmu tentang angka dan bilangan 

(penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian) yang digunakan untuk kepentingan tertentu. 

Meski tak sepenuhnya keliru, namun hemat penulis, penggunaan istilah ini sebenarnya tidak 

tepat. Ilmu terkait yang mengkaji perhitungan waktu-waktu berbagai momen ibadah dalam 

Islam ini lebih tepat disebut dengan ilmu mikat („ilm al-miqat), yaitu satu cabang disiplin 

astronomi mapan yang berkembang dan populer pada abad pertengahan yang secara khusus 

mengkaji gerak benda-benda langit untuk kepentingan penentuan waktu-waktu ibadah. 

Kajian paling komprehensif mengenai ilmu mikat (timekeeping, „ilm al-miqat) dilakukan 

oleh David A. King sejak tahun 1970-an. Beberapa penelitiannya di bidang ini tertuang dalam 

sejumlah buku dan artikel. Salah satu karyanya yang paling komprehensif terkait tema ini adalah 

“In Synchrony with the Heavens” (Studies in Astronomical Timekeeping and Instrumentation in 

Medieval Islamic Civilization), yang terdiri dari dua voleme. Volume pertama: The Call of The 

Muezzin, Volume kedua: Instruments of Mass Calculation, BRILL: Leiden-Boston, 2005.[] 
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Dalam peradaban 
Islam, astronomi 
dikembangkan 

menjadi lebih 
sistematik, kritis 

dan terapan. 

Sementara itu terminologi „astronomi 

Islam‟ (islamic astronomy), yang kini 
telah populer dan menjadi istilah 

umum dalam literatur-literatur 

kesarjanaan Barat sejatinya  
merujuk pada tradisi dan kha 

zanah astronomi Islam ini.  
Seperti dimaklumi, astronomi  

sampai di peradaban Islam se 
tidaknya atas jasa tiga per 

adaban : India, Persia dan  
Yunani. Astronomi yang diwaris 

kan tiga peradaban ini bersifat teo 
retik dan sangat mistis-astrologis. 

nujum menurut al-Akfani adalah ilmu 

dalam rangka menarik berbagai 

kesimpulan melalui formasi as 

tronomis benda-benda langit 

terhadap kejadian di bumi.  

Penegasan al-Akfani ini sama 

seperti Ibn Khaldun dalam 

“Muqaddimah”nya yang mem 

bedakan hai'ah dengan ahkam  

an-nujum, bahkan Ibn Khaldun 

 secara tegas mengecam praktik 

astrologi.  

 

 

K h a j a n a h 

 Adapun menurut al-Akfani (w. 749/1348) dalam karyanya Irsyâd al-Qâshid Ilâ Asnâ al-

Maqâshîd, telah membedakan secara tegas antara astronomi (hai'ah) dan ahkam an-nujum. 

Hai‟ah menurutnya terbagi kepada lima cabang kajian, yaitu: (1) tentang zij dan penanggalan, 

(2) tentang penentuna waktu (mawaqît), (3) tentang tata cara observasi, (4) tentang proyeksi 

bumi (tasthîh al-kurrah), dan (5) tentang alat-alat bayangan suatu benda. Sementara ahkam 

an- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teleskop handmade: cara membuat 

teleskop dengan bahan yang ada disekitar kita 
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untuk memfokuskan cahaya sehingga tercipta gambar yang tajam dan untuk 

memperbesar gambar. Teleskop merupakan alat paling penting dalam 

pengamatanastronomi. Tetapi kita memiliki permasalahan yaitu teleskop sangat sulit 

ditemukan di Indonesia dan harganya cukup mahal. Salah satu solusinya yaitu kita 

membuat teleskop sendiri atau teleskop handmade. 

Dalam pembuatan teleskop handmade kita dapat menggunakan bahan-bahan yang 

ada disekitar kita dan biaya yang kita keluarkan juga sangat murah. Teleskop handmade 

yang akan kita buat adalah jenis teleskop Refraktor. Jenis teleskop ini adalah teleskop 

yang dibuat dengan menggunakan lensa. Dalam pembuatan teleskop handmade kali ini 

kita akan menggunakan lensa bekas fotokopi atau biasanya disebut lensa fotokopi. Hasil 

yang didapat oleh teleskop handmade juga cukup bagus hampir sama dengan teleskop 

buatan pabrik. Adapun bahan-bahan yang dibutukan dalam pembuatan teleskop ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Lensa fotokopi yang memiliki diameter 700 mm 

2. Lensa okuler (eyepiece) 

3. Pipa paralon ukuran 2,5 inci dengan panjang 20 cm dan 8 cm 

4. Pipa paralon 1 inci  dengan panjang 15 cm 

5. Soket ukuran 2,5 inci sebanyak 2 unit 

6. Soket ukuran 2,5 inci ke 1 inci sebanyak 1 unit 

7. Soket 1 inci sebanyak 1 unit 

8. Gir dan ban mobil mainan 

9. Kabel ties yang ukuran 480 sebanyak 1 buah  

Lensa fotokopi berfungsi sebagai lensa obyektif atau lensa utama. Lensa potocopy 

memiliki empat lensa yaitu lensa cekung-cembung-cembung-cekung, didalam 

pembuatan teleskop ini kita akan menggunakan dua lensa saja yaitu lensa cekung dan 

cembung biasanya memiliki fokus sekitar 35-40 cm. 

Oleh : Leo Hermawan 

 
Dalam mengamati benda langit seperti 

bintang, planet, dan lain sebagainya 

kita memerlukan alat bantu seperti 

teleskop. Teleskop atau teropong 

adalah sebuah instrumenpengamatan 

yang berfungsi mengumpulkan radiasi 

elektromagnetik dan sekaligus 

membentuk citra dari benda yang 

diamati. Teleskop memiliki fungsi untuk 

mengumpulkan cahaya sebanyak 

mungkin dari sebuah obyek, 

Gambar 1. Teleskop handmade OIF UMSU  

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Instrumen
https://id.wikipedia.org/wiki/Instrumen
https://id.wikipedia.org/wiki/Instrumen
https://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetik
https://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetik
https://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetik
https://id.wikipedia.org/wiki/Citra
https://id.wikipedia.org/wiki/Benda
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Adapun cara pembuatan teleskop handmade 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Potong tabung lensa fotokopi menjadi 

dua bagian, kemudian ambil bagian 

tabung lensa yang sudah dipotong dua 

dan lensa yang akan digunakan yaitu dua 

lensa yaitu lensa cekung dan cembung. 

 
Gambar 2. Lensa fotocopy (surabayaastronomyclub.com) 

2. Ambil pipa paralon yang sudah dipotong 

yang berukuran 2,5 inci dengan panjang 

20 cm. 

3. Pasang lensa di soket 2,5 inci kemudian 

pasang ke bagian satunya ke pipa 

paralon yang panjang 20 cm 

 

Bila kita menggunakan empat lensa sekaligus maka jarak fokusnya lebih pendek separuh 

dari jarak fokus dua lensa tersebut yaitu sekitar 17-20 cm. Maka disini kita akan 

menggunakan dua lensa saja agar jarak fokus yang didapat lebih panjang. 

Lensa okuler kami menggunakan lensa okuler dari teleskop yang berukuran 20 mm atau 

juga dapat menggunakan okuler dari mikroskop yang dapat dibeli ditempat penjualan alat 

laboratorium. 

Pipa paralon ukuran 2,5 inci digunakan sebagai badan teleskop dan penyambung atau 

penganjal lensa fotokopi. Pipa paralon ukuran 1 inci digunakan untuk sebagai fokuser. 

Soket 2,5 inci digunakan sebagai sarang lensa fotokopi, soket 2,5 inci ke 1 inci digunakan 

untuk meletakan paralon ukuran 1 inci yang sebagai fokuser. Sedangkan untuk soket yang 

ukuran 1 inci sebagai meletakan okuler atau eyepiece ke pipa fokuser. Gir dan ban mobil 

mainan serta kabel ties sebagai pengerak fokuser teleskop.  
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Gambar 3Pemasanganlensa 

kesocket 

 

Gambar 4 Pemasangan lensa 

kesocket dan pipa 

 

Kemudian buat untuk pengerak fokusernya 

dengan gir dan ban mobil mainan. Untuk 

meletakan okuler teleskop kita dapat 

menambah soket 1 inci di pipa paralon. 

Susunan fokuser seperti gambar berikut :

 
Gambar 5. Focuser 

5. Kemudian rangkai teleskop handmade 

seperti berikut : 

 
Gambar 6. Merangkai teleskop 

6. Untuk menggunakan okuler (eyepiece) kami 

menggunakan eyepiece ukuran 20 mm 

 
Gambar 7. Ukuler atau eyepiece 

Maka selesailah cara pembuatan teleskop 

handmade, untuk dudukan dan tripodnya bisa 

di buat dan dikreasikan sendiri sesuai 

kebutuhan, cara pembuatan ada banyak di 

internet. Selamat mencoba  

 

4. Untuk membuat fokuser kita gunakan 

soket 2,5 inci ke 1 inci, agar pipa 1 inci 

bisa masuk kita harus mengamplas atau 

meratakannya dengan kertas pasir 

sampai pipa paralon ukuran 1 inci bisa 

masuk dengan mudah sehingga bisa 

maju dan mundur. 
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MENGENAL KAMERA VINTAGE : KAMERA OBSCURA  

 

Salah satunya adalah penemuan kamera obscura, kamera ini pada awalnya adalah sebuah 

ruangan yang kedap cahaya dan pada salah satu dinding atau sisi ruangan di beri lubang kecil 

untuk masuknya cahaya. Pada waktu itu Ibnu Al-Haytham menggunakan kamera ini untuk 

mengamati fenomena gerhana matahari, dimana hasil gambarnya akan terlihat terbalik dari 

atas ke bawah ataupun terbalik dari kiri ke kanan, namun dengan warna dan perspektif yang 

dipertahankan. Hal tersebut, juga dijelaskan pada bukunya yang berjudul Books of Optics. 

 Pada tahun 1660, Robert Boyle dan Robert Hooke, dua ilmuwan yang berasal dari 

Inggris menemukan portable camera obscura yaitu pengembangan dari kamera obscura yang 

dapat dibawa atau dipegangberbentuk kotak dengan ukuran lebih kecil dari kamera 

obscurabuatan Ibnu Al-Haythamyang ukurannya jauh lebih besar. Kemudian pada tahun 1685, 

Johann Zahn menyempurnakan kamera obscura menjadi lebih kecil dan mudah dibawa, selain 

itu juga memanfaatkan cermin dan lensa untuk memfokuskan gambar. 
 

Sejarah Kamera Obscura 

 Kamera Obscura di temukan  

oleh seorang ilmuwan muslim yang  

bernama Ibnu Al-Haytham atau orang barat  

menyebutnya Alhazen, ia lahir di Basra, Irak. Ibnu Al-Haytham adalah 

seorang   ilmuwan islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, 

geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia banyak pula melakukan penelitian 

mengenai cahaya dan telah banyak memberikan inspirasi ahli sains barat.                                     
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Di Zaman sekarang kamera sudah bukan barang 

asing lagi, dimana kamera memegang peranan 

penting dalam sejarah kehidupan manusia. Lewat 

jepretan kamera, kita dapat merekam dan 

mengabadikan momen atau gambar yang dapat 

menjadi bukti atas suatu sejarah. Namun, tahukah 

anda perkembangan kamera yang kita gunakan 

sekarang sudah mengalami perubahan dari masa 

ke masa. Pada mulanya kamera adalah sebuah 

ruangan/kotak yang diberi lubang kecil sebagai 

lensanya  yang di kenal dengan sebutankamera 

Obscura yang diambil dari bahasa Latin yang 

artinya kamar gelap.  

 

Oleh : Riskiyan Hadi 

 

Gambar. Ilustrasi Ibnu Al-Haytham 

(Sumber : w ikipedia.org) 

https://kamerakamera.net/
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 Bagian-bagian Kamera Obscura 

Kamera Obscura yang di temukan Ibnu Al-Haytham 

terdiri dari lubang kecil sebagai lensa. Kemudian 

kamera obscura mengalami perkembangan dengan 

dibuat lebih kecil serta menambahkan lensa 

cembung di depan dan cermin untuk memantulkan 

gambar sehingga hasilnya tidak terbalik.  

Adapun bagian  kamera obscura tersebut : 

 

 

 Lensa, tempat masuknya cahaya dari luar yang mengenai film 

 Badan kamera, bagian dalam kamera  untuk memfokuskan gambar yang dibuat gelap 

dan diberikan cermin didalamnya 

 Ruang Film, tempat munculnya gambar dari hasil pantulan cermin dari cahaya yang 

masuk dari lensa 

Prosedur Penggunaan Kamera Obscura 

Dalam penggunaan kamera obscura, obyek yang dapat diambil adalah obyek yang diam 

atau tidak bergerak serta carilah tempat datar untuk menaruh kamera tersebut  agar tidak 

jatuh ataupun goyang. Adapun cara penggunaan kamera obscura  : 

 Arahkan kamera pada objek yang di lihat, agar hasil yang didapatkan baik/sempurna 

disarankan agar melakukan pengamatan di siang hari atau pada tempat yang terang. 

 Geser bagian belakang kamera untuk mengatur fokus dari hasil kamera sesuai 

keinginan,  untuk focus objek yang jauh biasanya di geser sedikit kebelakang 

sedangkan untuk focus obyek yang dekat biasanya di geser sedikit ke depan. 

 Untuk melihat hasil gambarnya bisa melihatnya di bagian belakang. 

Itulah pengenalan tentang kamera obscura, yang mungkin tidak banyak yang tau bahwa 

penemunya adalah seorang ilmuwan Muslim yang banyak menghasilkan karya-karya yang 

bermanfaat bagi kehidupan kita saat ini. 

 

Gambar. Ilustrasi penggunaan kamera 

obscura (sumber : wikipedia.org) 
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WAWANCARA  

Ustadz Bambang Eko Lasmadi 
Ketua RHI Korwil Sumatera Utara 

 

O 

 

jaringan angota yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan beberapa diantaranya anggota 

berdomisili di luar negeri dan berikut hasil wawancara Tim OIF UMSU : 

Kapan ustadz pertama kali belajar Ilmu Falak? Lalu siapa saja tokoh atau 
guru yang pernah menjadi guru ustadz dalam bidang Ilmu Falak? 

Saya secara khusus tidak pernah belajar dengan satu orang guru, saya pernah 

mengajukan diri untuk belajar dengan TM Ali Muda, sebelumnya saya sudah belajar sendiri 

lewat buku-buku, dan lewat tulisan-tulisan (artikel). 

IF UMSU menemui Ketua RHI Korwil Sumatera UtaraSekretariat :Jl. Tanah 600 

Marelan Raya Gg.Keluarga no.30 Medanyaitu Bapak Bambang Eko Lasmadi. 

Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) merupakan sebuah wadah kelembagaan bagi para 

penggiat ilmu falak memiliki  

 

 

Dari kiri : Marataon Ritonga (Tim OIF UMSU), Ahmad Fauzi (Al-Azhar Centre), Bambang Eko Lasmadi 

(Ketua RHI SUMUT), Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, MA (Kepala OIF UMSU), M.Hidayat (Tim OIF 
UMSU) 

 Drs. Bambang Eko Lasmadi, Lahir di P. Siantar 17 April 1966 M. Menamatkan 

Pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Siantar jurusan IPA dan Beliau 

merupakan alumni S-1 Program Studi PDU-Akutansi IKIP Medan tahun 1990. 

Saat ini beliau aktif melakukan kegiatan falakiyah seperti survey hilal muda 

setiap bulan, gerhana Matahari-Bulan, Kalibrasi Arah Kiblat dll. Selain itu beliau 

aktif belajar ilmu-ilmu agama secara talaqiy dan Musyarafah dengan beberapa 

guru-guru Agama beliau juga Mengajar agama di rumah dan beberapa Masjid. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 i lmu 
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  

Lalu sharing dengan orang yang punya keinginan dan intens kepada falakiyah lewat 

internet (email), bertanya kepada orang yang ahli di dalam negeri maupun yang diluar 

negeri. Jadi dengan kemampuan terbatas saya sharing-sharing terkait dengan IlmuFalak. 

Saya juga belajar dengan Bapak Hendro Setyanto (Bandung) dan Bapak Mutoha 

Arkanuddin (Yogyakarta), sharing melalui email (waktu itu belum ada Facebook dan 

WhatshApp). 

Sekitar tahun berapa itu ustadz ? 

Saya tidak ingat pasti tahunnya, tapi yang pasti dibawah tahun 2000- an. Tahun 2000 

saya sudah biasa menyimpulkan falakiyah itu apa, saya lebih banyak belajar sendiri, 

praktek lapangan sendiri, tidak ada yang dukung, dan saya belajar sendiri. Ilmu yang 

saya pahami terkait Ilmu Falak saya praktekkan di lapangan sampai alat astronomi klasik 

yaitu Rubu Mujayyab saya buat sendiri, saya belum pernah liat Rubu Mujayyab 

sebelumnya, saya hanya baca saja di kitabklasik, gambarnya tidak ada, saya buat sendiri 

lalu belakangan saya menemukan alat tersebut di Surabaya (di salah satu terbitan 

pesantren), lalu saya beli, lalu saya cocokkan dengan yang saya buat, ternyata tidak jauh 

berbeda. 

Keyakinan saya datang ketika saya praktek di lapangan, jadi praktek lapangan itu 

membuktikan pemahaman saya, intinya saya lebih banyak belajar otodidak, tidak ada 

guru khusus. Kenapa saya merasa percaya diri untuk belajar dengan cara otodidak? 

karena menurut  saya ilmu falakiyah itu ilmu handasah, ilmu eksak, ada rumus eksaknya, 

kebenarannya empiris. Empiris artinya harusbisadibuktikan dilapangan, kalau asumsinya 

sama hasilnya pasti sama, jadi pembuktian kebenarannya berdasarkan empiris 

dilapangan. 

 

 

Bagaimana metode yang digunakan RHI SUMUT dalam menentukan 

tanggal 1 Hijriyah ? 

Kalau RHI Medan (SUMUT), khususnya saya, yang kebetulan menjadi ketua mempunyai 

prinsip berdasarkan kesimpulan yang saya pelajari bahwa penentuan awal bulan itu ada 

rumus-rumus baku yang digunakan, dan penentuan awal bulan harus melalui rukyah, 

kedua survei lapangan. Survei lapangan itu harus tepat kapan mensurveinya, seringkali 

survei itu tidak tepat waktu. Menurut saya, ada rumusan dan persyaratan baku kapan 

mensurvei yang harus dilakukan, mensurvei harus dilakukan setiap tgl 29 Hijriyah malam 

tgl 30, itu terkait tanggal 1 hijriahnya. Hal tersebut merupakan kegiatan yang sinergis, 

berhubungan langsung dari tanggal 1 hijriahnya, kalau di tanggal 29 itu hilal minus (di 

bawah ufuk) berarti adakesalahan. 
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Penetapan minus itu jika kita kaji berdasarkan hitungan astronomis yang sudah saya 

lakukan bertahun-tahun ketika penetapan tanggal satunya salah. Hal ini ada dua 

kemungkinan, yang pertama biasanya gagal dalam melakukan rukyah sehingga istikmal, 

dan yang kedua memang tidak terlihat di tempat kita (melaksanakan rukyah) tapi terlihat 

di tempat lain, jadi untuk menetapkan tanggal 1 harus benar agar tanggal 29 nya juga 

benar. 

Tanggal 1 itu benar harus memperhatikan kemungkinan kesalahan, kemungkinan 

kesalahan diantaranya peluang istikmal terjadi karena di tempat kita tidak terlihat dan di 

tempat lain terlihat. 

Apabila pada tanggal 29 hijriyah minus atau hilal berada di bawah ufuk berarti ada yang 

salah dalam penetapan tanggal 1 sebelumnya, ada peluang koreksi, begitu juga 

seandainya hilal tidak terlihat lalu kita melakukan istikmal, maka kita harus merukyat 

tanggal 28 nanti untuk mengetahui benarkah istikmal yang dilakukan. Mungkin ada orang 

di tempat lain yang melihat hilal tersebut. Jadi ada peluang memperbaik i dan itu sudah di 

fatwa dalam beberapa pendapat-pendapat ulama. 

Menurut saya, kalau hilal berada pada posisi minus berarti perhitungannya ada yang 

salah dalam penetapan tanggal 1 yang lalu arena Rasulullah Saw tidak pernah membuat 

sesuatu yang bertentangan dengan ilmu alam. 

Jadi, apa harapan dan sekaligus kritik ustadz tentang metode yang digunakan 

pemerintah saat ini ? 

Saya sebenarnya tidak terlalu berharap banyak. “al-ijtihad la yunqadu bi al- ijtihad” 

(ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad).Karena ini semua wilayah khilafiyah yang 

nilainyazhanniy. 

Kalaupun pemerintah menggunakan atau mengadopsi salah satu sistem, berilah ruang 

gerak pada orang lain yang berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan ijtihadnya, 

selama itu ada alasannya dan itu bisa dipertanggungjawabkan. 

Jangan saling mempengaruhi dan saling mengklaim metode yang paling benar, 

pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi saja karena ini masalah yang kompleks, yang 

sulit disatukan. 

Bagaimana pandangan ustadz mengenai Matlak dalam penentuan awal bulan ? 

Saya selalu memberikan perbandingan sebagai berikut, secara nasional dan resmi wilayah 

waktu di Indonesia ini tidak bisa disatukan, maka harus dibagi 3 zona waktu (bahkan 

dahulu dibagi 6 zona di zaman Soekarno), jadi menurut saya batas-batas pembagian harus 

ada karena perbedaannya sangat ekstrim bagi daerah-daerah yang terlalu jauh. Ini dari 

segi analogi, berikutnya persoalan matlak ini merupakan persoalan yang khilafiyah (ada 

perbedaan pendapat) di kalangan ulama-ulama mujtahid, artinya ini masalah khilafiyah. 
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Persoalan khilafiyah maka pedomannya tetap “al-ijtihad la yunqadu bi al-jtihad”, jadi 
membuka peluang kepada siapa saja. Dalam mazhab Syafi‟i saja ada tiga pendapat dalam 
menyikapi hasil survey hilal di beberapa tempat yang berbeda apakah berdasarkan 

prinsip masyafatul qashar, prinsip perbedaan iklim dan prinsip Ikhtilaful mathla‟ dan 

prinsip ikhtilaful mathla‟ inipun definisinya diakui ada khilafiyahnya juga. 

Jadi tinggal pemerintah mengaturnya supaya dapat seragam, tapi saya tetap percaya apa 
yang saya pelajari dalam bab jinayah itu bahwa pemerintah harus punya mazhab sendiri, 

artinya pemerintah berhak menetapkan, tapi apakah ittihadul mathla‟ atau yang lain, 
berilah ruang kepada orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Shalat adalah perkara 
ibadah, berbeda dengan masalah kenegaraan, puasa adalah masalah ibadah, jika 
masalah ibadah maka secara langsung berhubungan kepada Allah Swt, bukan ke sesama 

manusia. Namun jika terkait hari libur misalnya, itu merupakan hak pemerintah karena 
terkait dengan maslahatbersama. 

Jadi menurut saya dipilah-pilah saja, jika masalah ibadah (contohnya puasa) silahkan 
berdasarkan keyakinan masing-masing, namun jika masalah yang berhubungan dengan 

kebijakan negara dan 

kemasyarakatan (seperti hari libur dan lainnya) silahkan pemerintah mengambil ijtihad 
menetapkannya. 

Apa pengalaman unik yang pernah ustadz alami selama melakukan rukyah ? 

Saat merukyah di tengah laut dan ombak besar sehingga terapung- apung di tengah laut, 
dan besok pagi baru bisa pulang. 

 
Kalau di Natal pernah tidak bisa pulang, setelah sampai di darat tidak bisa pulang, karena 
transportasi ke Medan tidak ada saat itu, semua orang sudah hari raya, kami (tim) tidak 
bisa pulang, keesokan harinya baru ada transportasi. 

Di Tanjung Balai tidak bisa menyeberang untuk pulang ke Medan dari Teluk Nibung 

(ketika itu belum ada jembatan penyebrangan tetapi harus naik boat penyebrangan) 
karena semua boat digunakan untuk angkutan penumpang bukan untuk kenderaan 

seperti sepeda motor. 

Apa nasehat Ustadz untuk kaum muda atau lembaga-lembaga yang mendalami 
Ilmu Falak terkait tentang metode penentuan awal bulan yang beragam ini ? 

Berjalanlah sesuai dengan keyakinan dan berusahalah untuk bisa dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah. Dalam memahami dan menyimpulkan masalah-masalah rukyah hilal 

,masalah falakiyah dll kita tidak boleh mengatakan kitab kuning paling benar, tidak boleh. 
Karena ini ilmu handasah, kebenarannya harus berdasarkan eksperimen. Misalnya dalam 

dunia kedokteran semakin hari secara berkelanjutan semakin baik, yang mana ia 

bergantung pada eksperimen yangdilakukan. 
Jadi, masih ada hal-hal yang bisa didiskusikan untuk disempurnakan, karena ini ilmu 
alami eksakta, namun ada kaidah-kaidah agama yang tidak boleh di tinggalkan, karena 

disamping ada dimensi ilmiahnya, ada dimensisyar‟inya.  
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Tentang Cumulonimbus dalam Firman-Nya 
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Oleh : Sri Pita 

Allah SWT berfirman: 

“Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara 

(bagian-bagian)nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu 

hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari 

langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung, maka ditimpakan-

Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari 

siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan 

penglihatan,” (QS An-Nuur : 43). 

Maha Suci Allah yang telah menciptakan alam semesta sedemikian rupa, hingga berita-

berita tentang tanda-tanda kekuasaan-Nya pun tercantum nyata di dalam firman Allah 

SWT. Tulisan ini akan mengulas seluk beluk awan yang cukup menjadi „momok‟ bagi dunia 

penerbangan, yaitu awan Cumulonimbus. 

Cumulonimbus (Cb) adalah sebuah awan vertikal menjulang yang sangat tinggi, padat dan 

terlibat dalam badai petir dan cuaca dingin lainnya. Cumulonimbus berasal dari 

bahasa Latin, "cumulus" berarti terakumulasi dan "nimbus" berarti hujan. Awan ini 

terbentuk sebagai hasil dari ketidakstabilan atmosfer. Awan-awan ini dapat terbentuk 

sendiri, secara berkelompok, atau di sepanjang front dingin di garis squall. Awan ini 

menciptakan petir melalui jantung awan. 

Gambar Awan Cumulonimbus ( Sumber Dokumentasi wikipedia.org) 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Awan
https://id.wikipedia.org/wiki/Badai_petir
https://id.wikipedia.org/wiki/Cuaca
https://id.wikipedia.org/wiki/Latin
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ketidakstabilan_atmosfer&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Front_dingin&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Squall&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Petir
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Awan ini menciptakan petir melalui jantung awan. Awan Cumulonimbus terbentuk dari awan 

kumulus (terutama dari kumulus kongestus) dan dapat terbentuk lagi menjadi supersel, 

sebuah badai petir besar dengan keunikan tersendiri. Penelitian mutakhir di  bidang ini telah 

membuktikan ciri-ciri dan proses terjadi awan ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam 

ayat di atas. 

Berikut bahaya awan Cumulonimbus bagi pesawat ketika masuk ke dalamnya: 

Awan Cumulonimbus terdapat petir dan angin 

Petir yang berada di jantung awan bisa menimbulkan curah hujan tinggi dan angin kencang. 

Petir ini biasanya menghilang setelah 20 menit. Namun jika terdapat energi matahari di 

atmosfer, petir bisa makin banyak dan berlangsung hingga hitungan jam. Awan ini biasa 

ditemukan di kawasan tropis. 

Awan Cumulonimbus bisa menyebabkan pesawat berguncang 

Akibat dari muatannya yang terdapat petir dan angin, ketika pesawat terjebak dalam 

kumpulan awan ini maka pesawat akan berguncang hebat, diibaratkan seperti kertas yang 

diterpa angin kencang, pesawat menjadi tidak terkendali dan pesawat kerap hilang kontak 

setelahnya. 
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Kondisi tersebut biasa terjadi saat suatu lokasi mengalami gangguan cuaca di daerah-

daerah tropis, berdasarkan penuturan peneliti Badan Meteorologi, Klimatologi dan 

Geofisika dikutip dari merdeka.com adapun di Indonesia awan jenis ini sering terdeteksi 

di wilayah Bengkulu dan Kalimantan. Dengan segala kemungkinan terburuk yang dapat 

terjadi saat pesawat berada di atas ketinggian seperti yang pernah beberapa kali dialami 

pesawat yang ada di Indonesia. Agar kiranya kita dapat lebih memperhatikan adab 

ketika melakukan safar, memperbanyak dzikir dan doa. Hal ini dikarenakan sebagaimana 

yang telah Allah sebutkan dalam ayat di atas  bahwa dengan kekuasaan Allah, Dia bisa 

menimpakan awan-awan yang berbahaya itu kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. 

Sudah selayaknya apa yang diketahui mengenai kondisi alam semesta ini menjadi 

sarana untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Rabb Semesta Alam. Karena ilmu 

dikatakan bermanfaat saat ia dapat berdampak langsung bagi kehidupan dunia dan 

akhirat seorang hamba. Wallahu Ta‟ala A‟lam.  

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Petir
https://id.wikipedia.org/wiki/Awan_kumulus
https://id.wikipedia.org/wiki/Awan_kumulus
https://id.wikipedia.org/wiki/Awan_kumulus
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Awan_kumulus_kongestus&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Supersel
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K A J I A N 

 

Oleh : Khairul Bariah Ritonga 

G A N D E N G A N  BUMI 

 
Benda langit yang paling dekat dan paling kita kenal gandengan atau pasangan tetap Bumi 

yaitu BULAN . Bulan adalah satu-satunya satelit alami Bumi, dan merupakan satelit alami 

terbesar ke-5 di Tata Surya yang selalu mengitarinya dengan setia. Bulan tidak 

mempunyai sumber cahaya sendiri dan cahaya Bulan sebenarnya berasal dari pantulan 

cahaya Matahari, Bulan adalah benda angkasa yang berevolusi mengelilingi bumi secara 

terus-menerus serta Bulan juga berotasi sehingga mengakibatkan terjadinya siang dan 

malam.  

Bulan adalah satu-satunya benda langit selain Bumi yang telah didarati oleh 

manusia. Program Luna Uni Soviet adalah wahana pertama yang mencapai Bulan 

dengan pesawat ruang angkasa nirawak pada tahun 1959, program Apollo NASAAmerika 

Serikat merupakan misi luar angkasa berawak satu-satunya yang telah mencapai Bulan 

hingga saat ini, dimulai dengan peluncuran misi berawak Apollo 8 yang mengorbit Bulan 

pada tahun 1968, dan diikuti oleh enam misi pendaratan berawak antara tahun 1969 dan 

1972, yang pertama adalah Apollo 11. Misi ini kembali ke Bumi dengan membawa 

380 kg batuan Bulan, yang digunakan untuk mengembangkan pemahaman geologi 

mengenai asal usul, pembentukan struktur dalam, dan sejarah geologi Bulan. 

Banyak fakta tentang Bulan telah diketahui bagian permukaan Bulan sebelah kanan 

merupakan gurun kasar, tarikan gravitasinya begitu lemah sehingga peluru yang 

ditembakkan disana akan menempuh setengah keliling Bulan sebelum jatuh kembali ke 

permukaan. Selain itu ditemukan laut tak berair di bulan dikarenakan Bulan tidak memiliki 

atmosfer, sehingga tidak akan ada air ataupun hujan dipermukaannya. ketika kita amati di 

permukaan Bulan terlihat bagaikan gambar orang, sekarang diketahui sebagai lekuk 

dipermukaan Bulan yang terisi oleh lava, debu Meteorid serta abu Vulkanik.  

Bulan berada pada rotasi sinkron dengan Bumi, yang selalu memperlihatkan sisi 

yang sama pada Bumi, dengan sisi dekat ditandai oleh mare vulkanik gelap yang terdapat 

di antara dataran tinggi kerak yang terang dan kawah tubrukan yang menonjol. Bulan 

adalah benda langit yang paling terang setelah Matahari. Meskipun Bulan tampak sangat 

putih dan terang, permukaan Bulan sebenarnya gelap, dengan tingkat kecerahan yang 

sedikit lebih tinggi dari aspal cair. Sejak zaman kuno, posisinya yang menonjol di langit 

dan fasenya yang teratur telah memengaruhi banyak budaya, 

termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi.  

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Benda_langit
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendaratan_di_Bulan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendaratan_di_Bulan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendaratan_di_Bulan
https://id.wikipedia.org/wiki/Program_Luna
https://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Soviet
https://id.wikipedia.org/wiki/Pesawat_ruang_angkasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Program_Apollo
https://id.wikipedia.org/wiki/NASA
https://id.wikipedia.org/wiki/NASA
https://id.wikipedia.org/wiki/NASA
https://id.wikipedia.org/wiki/NASA
https://id.wikipedia.org/wiki/Apollo_8
https://id.wikipedia.org/wiki/Apollo_11
https://id.wikipedia.org/wiki/Batuan_Bulan
https://id.wikipedia.org/wiki/Struktur_dalam_Bulan
https://id.wikipedia.org/wiki/Geologi_Bulan
https://id.wikipedia.org/wiki/Rotasi_sinkron
https://id.wikipedia.org/wiki/Sisi_dekat_Bulan
https://id.wikipedia.org/wiki/Maria_Bulan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kawah_tubrukan
https://id.wikipedia.org/wiki/Luminositas
https://id.wikipedia.org/wiki/Matahari
https://id.wikipedia.org/wiki/Reflektansi
https://id.wikipedia.org/wiki/Fase_bulan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bulan#nama_dan_etimologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalender_Bulan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bulan_dalam_fiksi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Deifikasi_Bulan
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Pengaruh gravitasi Bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan 

dan pemanjangan waktu pada hari di Bumi. Jarak orbit Bulan dari Bumi saat ini adalah 

sekitar tiga puluh kali dari diameter Bumi, yang menyebabkan ukuran Bulan yang muncul 

di langit hampir sama besar dengan ukuran Matahari, sehingga memungkinkan Bulan 

untuk menutupi Matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. 

Bulan juga merupakan tempat yang porak poranda karena permukaannya ditaburi jutaan 

kawah yang terbentuk oleh pemboman meteorit. Permukaan Bulan yang benjol-benjol tak 

teratur ini mengandung banyak corak topografi yang tidak ada diantaranya adalah lembah 

sempit, tembok raksasa yang terbentuk akibat retakan permukaan Bulan dan garis 

pancaran yang mencolok. Garis pancaran hanya terlihat pada waktu Bulan Purnama, pada 

saat itu garis-garis putih memanjang terlihat memencar dari banyak kawah Bulan.  

Asal-usul bulan tidak diketahui secara pasti, tetapi ilmuan menemukan bukti besar bahwa 

Bulan berasal dari tubrukan Bumi dengan planet kecil yang bernama Theira sekitar 3 

milyar tahun yang lalu, dan menghasilkan debu yang berjumlah sangat banyak dan 

mengorbit di sekeliling Bumi dan akhirnya debu mengumpul menjadi Bulan. 

 

Sumber : Hasil observasi TIM OIF UMSU 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasang_surut
https://id.wikipedia.org/wiki/Akselerasi_pasang_surut
https://id.wikipedia.org/wiki/Gerhana_matahari
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1. “Al-Mulakhkhash fī al-Hai‟ah al-Basīthah” : Al-Jighmīnī (w. ± 

745/1344) 

Mahmud bin Muhammad bin Umar al-Jighmīnī (w. 

±745/1344). Seorang astronom, matematikawan dan dokter. “Al-

Mulakhkhash fī al-Hai‟ah al-Basīthah” adalah buku ringkas 

memuat pembahasan penting astronomi dan geografi khususnya 

tentang bola langit (bumi) dan gerak benda-benda langit. Menurut 

Nillino, buku ini merupakan buku dasar penting dalam astronomi 

Arab, sementara itu mempelajari buku ini merupakan syarat 

penting bagi para pelajar astronomi. Komentar terpopuler buku ini 

adalah “Syarh Mulakhkhash fī al-Hai‟ah al-Basīthah” oleh Qādhī 

Zādah ar-Rūmī (w. 815/1412). Tahun 1893 M buku ini tercatat 

pernah diterjemahkan kedalam bahasa Jerman. 

 

K a j i a n 

 

10 Literatur Penting Astronomi 

 
Salah satu faktor berkembangnya kajian astronomi di dunia Islam adalah melimpah 

dan beragamnya khazanah tulis yang dihasilkan. Meski tak dapat diestimasi secara 

presisi, khazanah astronomi yang dihasilkan para penulis Arab ini merupakan daya tarik 

bagi para peneliti dan sejarawan kontemporer baik dari kalangan barat maupun timur. 

Kajian yang telah dan pernah dilakukan pada umumnya mengungkap gagasan-pemikiran 

serta latar sosio-religius dan intelektual zamannya.  

Dalam sejarah dan hierarki peradaban Islam, astronomi merupkan bagian integral 

yang tak dapat dipisah dan abaikan. Sejarah mencatat, sangat banyak tokoh-tokoh 

astronomi yang lahir dan berkontribusi bagi kemajuan dunia sejak kurun abad 3/9 sampai 

abad 9/15 dengan segenap kreasi, karya dan penemuan. Khazanah tulis–disamping 

bangunan-bangunan observatorium dan alat-alat astronomi–adalah warisan berharga 

yang ditinggalkan para astronom muslim yang masih tersisa dan terjaga hingga kini.  

Berikut ini adalah 10 literatur penting dalam astronomi mulai dari tingkat uraian 

ringkas, menengah, sampai penjabaran luas dan komprehensif. Pemilihan 10 literatur ini 

diakui bersifat „subyektif‟ mengingat tidak mewakili keseluruhan literatur astronomi 

warisan peradaban Islam yang mayoritasnya belum ditelaah. Namun yang pasti 10 judul 

buku ini adalah literatur penting dalam astronomi yang apabila dikaji dan dielaborasi 

secara akademik sejatinya memberi dan memiliki urgensi historis, filosofis dan astronomis 

bagi kajian astronomi kontemporer, dan pada saat yang sama memberi akses bagi maju 

dan berkembangnya peradaban ilmu sebuah bangsa.  

 

 

Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar 
Kepala Observatorium Ilmu Falak UMSU dan Dosen Tetap FAI UMSU 

 

 (Sumber: Katalog Naskah 

“Library of Congress”, USA) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. “Jawāmi‟ „Ilm an-Nujūm wa al-Harakāt as-

Samāwiyyah” : Al-Farghānī (w. 247/861) 

 Ahmad bin Muhammad bin Katsīr al-Farghānī (w. 

247/861), dikenal “Al-Farghānī”. Buku “Jawāmi‟ „Ilm an-

Nujūm wa al-Harakāt as-Samāwiyyah” ini berisi 30 bab 

yang mencakup pembahasan (isi) “Almagest” karya 

Ptolemeus. Hanya saja karya Al-Farghānī ini ditulis 

dengan redaksi simpel dan sederhana. Yahya al-Isybīlī 

(w. 1205 M) dan Gerard of Cremona (w. 1187 M) 

keduanya tercatat pernah menerjemahkan buku ini 

kedalam bahasa Latin, demikian lagi Jucolus Golius 

tahun 1669 M. Abdurrahman Badawi dalam karyanya 

“Mausū‟ah al-Musytasyriqīn” menyatakan transfer 

dengan cara dan gaya bahasa yang mudah dan jelas ini 

menjadikan buku ini tersebar luas di Eropa. 

 

2. “At-Tadzkirah fī „Ilm al-Hai‟ah” : Nashīruddīn al-Thūsī 

(w. 672/1274) 

Muhammad bin Muhammad bin al-Hasan al-

Thusi (w. 672/1274), direktur “Observatorium Maraga”, 

Iran. Lebih dikenal dengan “Abu Ja‟far” dan 

“Nashiruddīn  al-Thūsī”. Teks “At-Tadzkirah fī „Ilm al-

Hai‟ah” terhitung sebagai karya terbaik Al-Thūsī, dan 

karya ini sedikit lebih rinci dibanding “Al-Mulakhkhash” 

karya Al-Jighmīnī. Buku ini pernah ditahkik oleh Abbas 

Sulaiman dan diterbitkan oleh “Dār Sa‟ad as-Sabbāh” 

Kuwait pada tahun 1993. 

 

K a j i a n 

 

Gambar: “At-Tadzkirah fī „Ilm al-Hai‟ah” 

karya Nashīruddin ath-Thūsi (w. 672/1274) 

ditahkik oleh Dr. Abbas Sulaiman. 

 

Gambar: Versi Latin “Jawāmi‟ 

„Ilm an-Nujūm wa al-Harakāt as-

Samāwiyyah” diterjemahkan oleh 

Jucolus Golius tahun 1669 M 

 

4. “Nihāyah al-Idrāk fī Dirāyah al-Aflāk” : Quthb al-Dīn asy-Syīrāzy 

(w. 710/1310) 

 Quthb al-Dīn Mahmūd bin Mas‟ūd bin Muslih asy-Syīrāzy, 

dikenal dengan “Quthb al-Dīn asy-Syīrāzy”. Astronom, dokter dan 

filsuf, murid Nashīruddīn al-Thūsī. Buku ini meliputi kajian multi 

bahasan: astronomi, bumi, laut, aneka musim, fenomena angin 

(cuaca), mekanika, dan optika. Buku ini terdiri dari 4 pokok 

bahasan besar: mukadimah, komposisi alam, komposisi bumi, 

ukuran benda-benda langit. Buku ini pada mulanya 

dipersembahkan kepada Syamsuddīn Muhammad al-Juwainī (salah 

satu menteri di Kerajaan Mongol). Disini Quthb al-Dīn asy-Syīrazy 

banyak mengutip Al-Bīrūnī (w. 440/1048), Al-Thūsī (w. 672/1274), 

Ibn al-Haitsam (w. 430/1038), dan Al-Kharqi. 

 

Gambar: Naskah “Nihāyah al-

Idrāk fī Dirāyah al-

Aflāk”karya Quthb al-Dīn asy-

Syīrāzy (w. 710/1310) 
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5. “Al-Qānūn al-Mas‟ūdī fī an-Nujūm wa al-Hai‟ah” : Al-Bīrūnī 

(w. 440/1048) 

Abu ar-Raihān Muhammad bin Ahmad al-Bīrūnī (w. 

440/1048), dikenal dengan “Al-Bīrūnī”. “Al-Qānūn al-Mas‟ūdī fī 

an-Nujūm wa al-Hai‟ah” terhitung sebagai buku ensiklopedik 

astronomi pertama dalam peradaban Islam sekaligus buku 

terlengkap yang membahas semua cabang astronomi pada 

zamannya. Carlo Nillino menyatakan sebagai buku istimewa 

yang tidak ada tandingannya. “Al-Qānūn al-Mas‟ūdi” terdiri dari 

11 makalah dan 143 bab. Buku ini pertama kali dicetak dan 

terbit di India tahun 1954-1956 oleh percetakan “Dāi‟rah al-

Ma‟arif al-„Utsmaniyah”. 

 

Gambar: “Al-Qānūn al-
Mas‟ūdī” karya Abu Raihan 
al-Bīrūnī (w. . 440/1048) 

 

6. “Jāmi‟ al-Mabādi‟ wa al-Ghāyāt fī „Ilm al-Mīqāt” : Al-Hasan 

bin Ali al-Marrākusyī (w. ± 680/1281) 

Al-Marrākusyī (w. ± 680/1281) adalah seorang 

muwaqqit, geografer, dan matematikawan asal Maroko. “Jāmi‟ 

al-Mabādi‟ wa al-Ghāyāt fī „Ilm al-Mīqāt” adalah karya 

terbesarnya. Menurut para peneliti, buku ini adalah karya 

terbaik tentang “mikat”. Hajji Khalifah (w. 1068/1657) 

menuturkan buku ini sebagai yang terbesar yang ditulis pada 

bidang ini. Terdiri dari 2 jilid dan 4 pokok bahasan: (1) 

aritmetika, (2) konstruksi alat-alat astronomi, (3) aplikasi 

penggunan alat-alat astronomi, (4) beberapa pembahasan. 

Jilid pertama buku ini pernah diterjemahkan kedalam bahasa 

Prancis oleh J.J. Sedillot tahun 1834-1835 M. Tahun 2012 buku 

ini telah diteliti secara akademik dalam bentuk disertasi di 

“Institut Manuskrip Arab” Kairo. 

 

Gambar: Naskah “Jāmi‟ al-Mabādi‟ 

wa al-Ghāyāt fī „I lm al-Mīqāt” karya 

Abu Ali al-Hasan bin Ali al-

Marrākusyī (w. ± 680/1281) 
 

 

7. “Az-Zaij ash-Shābī‟ ” : Jābir al-Battānī (w. 317/929) 

 Abu Abdillah Muhammad bin Jabir bin Sinān al-Battānī 

(w. 317/929). Matematikawan dan astronom abad 4/10, 

digelari “Ptolemeus Arab”. “Az-Zaij as-Shābī‟ ” adalah teks 

astronomi dengan kategori tabel-tabel (zij), terdiri 57 bab 

berisi uraian dan table-tabel astronomis. Dalam 

perkembangannya buku ini mendapat banyak perhatian dari 

ulama yang datang sesudah Al-Battānī, seperti Al-Buzjānī, As-

Shaghānī, As-Shūfī, dan Al-Bīrūnī. Bahkan buku ini memberi 

pengaruh besar pada permulaan kebangkitan Eropa. Buku ini 

pernah diterjemahkan kedalam bahasa-bahasa Latin dan 

Eropa. 

 

Gambar: Buku “Kitāb az-Zaij al-

Shābī‟” karya Jābir al-Battānī (w. 
317/929) yang di edit, koreksi dan 

terjemah oleh Carlo Nillino (terbit 

di Roma tahun 1920). 
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8. “Az-Zaij as-Sulthāny” : Ulugh Bek (w. 853/1449) 

 Muhammad bin Syah Rukh (w. 853/1449), lebih 

dikenal dengan “Ulugh Bek”. Menurut para sejarawan dan 

peneliti, “Az-Zaij as-Sulthāny” terhitung buku dengan 

kategori tabel (zij) terbaik dan terinci. Thūqān 

menuturkan bahwa buku ini populer tidak hanya 

dikalangan Timur namun juga dikalangan Barat (Eropa) 

dalam beberapa abad. Orientalis Inggris John Greaves 

(w. 1652 M) tercatat pernah meneliti dan menerbitkan 

buku ini pada tahun 1650 di London. Tahun 1847 M buku 

ini ditransfer (terjemah) kedalam bahasa Prancis. 

  

9. “Az-Zaij al-Hākīmī al-Kabir” : Ibn Yūnus (w. 

399/1008) 

 Abu al-Hasan Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin 

Yūnus al-Mashrī (w. 399/1008), dikenal dengan “Ibn 

Yūnus”. Astronom, matematikawan, dan sastrawan asal 

Mesir.  “Az-Zayj al-Hākīmī al-Kabīr” adalah karya dalam 

kategori tabel-tabel. Ibn Yūnus mulai menyusun tabel-

tabelnya ini sejak tahun 380/990 di bukit Mukattam 

(Kairo) di sebuah observatorium yang dibangun oleh raja 

Fatimiah Al-Hakim bi Amrillah. Tabel ini berisi 4 jilid (81 

fasal). Tabel ini berisi catatan astronomis 277 kota. Tabel 

ini pernah diterjemahkan kedalam bahasa Prancis oleh 

Cousin tahun 1804 M. Di era Abbasiah buku ini menjadi 

rujukan penting khususnya dalam pengukuran 

(standardisasi) keliling bumi. 

 

 

10. “Tuhfah at-Thullāb fī al-„Amal bi al-Usthurlāb” : Ibn ash-Shaffār (w. ± 426/1035) 

 Abu al-Qāsim Ahmad Abdullāh bin Umar bin as-Shaffār al-Andalūsī (w. ± 

426/1035), dikenal dengan “Ibn as-Shaffār”. Matematikawan, enginering, astronom, 

dan dokter berasal dari kota Kordova, Spanyol. Buku ini menguraikan tentang 

astrolabe. Disini Ibn Shaffār memformula ragam model-model astrolabe dan tata cara 

penggunaannya. Platon de Tivoli tahun 1134 M menerjemahkan buku ini kedalam 

bahasa Latin. Sementara pada abad 13 M, sepertiga akhir buku ini diterjemahkan 

kedalam bahasa Ibrani. Penerjemahan ini tidak lain menunjukkan posisi penting dan 

urgensi buku ini.[]  

 

Gambar: Naskah “Az-Zaij 

as-Sulthāny” karya Ulugh 

Bek (w. 853/1449) 
 

Gambar: “Kitāb az-Zaij al-

Kabīr al-Hākīmī” karya Ibn 

Yūnus (w. 399/1008) di 
edit oleh Caussin. 
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STAN TERBAIK DIANTARA 

STAN LAINNYA 

 

Observatorium Ilmu Falak atau biasa di kenal dengan OIF UMSU, juga merupakan 

tempat wisata bagi sekolah-sekolah yang berkunjung, selain itu kegiatan yang dilakukan 

TIM OIF UMSU adalah melaksanakan kegiatan pameran di berbagai tempat Acara, salah 

satu diantaranya adalah pameran  di RCW ( Ringroad City Walk ), UMSU EXPO dan diacara 

Millennial Road Safety Festival. 

Millennial Road Safety Festival yang berlangsung pada pagi Hari tepatnya dilapangan 

Benteng Medan mendapat respon antusias dari masyarakat khususnya kota Medan. Acara 

yang disiarkan langsung serentak dengan 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara 

ini menggunakan Live Streaming dengan daerah lain. Acara yang sangat menarik ini juga 

dimeriahkan dengan penampilan Helicopter Milenial dari Polda Sumut dan Pesawat tempur 

F16 yang melintas rendah sambil bermanuver diudara dari TNI Angkatan Udara. Diacara 

tersebut banyak berbagai kegiatan yang menarik termasuk lah carai Pameran didalamnya 

pada tanggal 03 Maret 2019, OIF UMSU berpartisipasi dalam acara Millennial Road 

Safety Festival , di Stan UMSU terdapat berbagai Teleskop canggih yang bisa menarik 

perhatian ribuan pengunjung. Selain itu, Teleskop yang ditampilkan sekaligus juga dapat 

digunakan para pengunjung meneropong Matahari menggunakan Teleskop tersebut.  Dan 

stan UMSU mendapatkan prestasi sebagai juara 1 kategori stan terbaik dalam acara  

Millennial Road Safety Festival yang diadakan Polda beserta Polres seluruh Indonesia yang 

lalu di Lapangan Benteng Medan . 

 

O I F INSIDE 
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Berikut Adalah Beberapa Dokumentasi Kegiatan Tim OIF UMSU 

 

UMSU DAN OIF UMSU ikut berpartisipasi dalam acara MTQ Nasional Kota Medan, Sumatera Utara 

 

Pameran UMSU DAN OIF UMSU  dalam 

acara RAKERNAS 2018 RISTEKDIKTI di 

era revolusi industri 4.0 

 

OIF UMSU  menerima kunjungan dari 

Paud Tunas Cendekia.  05 Maret 2019 

M/ 28 Jumadil Akhir 1440 H 

 

OIF UMSU  menerima kunjungan dari RA BUNAYYA 

II. 05 Maret 2019 M/ 28 Jumadil Akhir 1440 H 

 

OIF UMSU  menerima kunjungan dari SD 

Muhammadiyah 27 Medan.  04 Maret 

2019 M/ 27 Jumadil Akhir 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 _ 
 Buku 

 Jurnal Al-Marshad 
 Kalender  

 Jadwal Waktu Shalat 
 Ja 
  

  
  

 
dwal Imsakiyah 

6. PERPUSTAKAAN OIF 

7. GALERI POTO  
A. Galeri Diskusi Tim OIF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : Min 20 Orang, Max 150 Orang 

Khairul Bariah R, S.Pd    0822 7660 3847  

Nova Anggraini, S.Pd    0823 0446 2180 

Marataon Ritonga, SPd.I        0853 5803 3907 

*Jam Operasional 08:00 - 16:00 WIB 

 

 

Contact Person (Wajib) 

Jadwal Kunjungan 
Senin - Selasa - Rabu – Kamis 

    - Pagi  (Jam 09.00 s.d 11.00 WIB) 
 

 - Sore   (Jam 14.00  s.d 16.00 WIB) 
 

OIF UMSU 

 

OBSERVATORIUM ILMU FALAK 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 

UMSU 

 

Unggul | Cerdas | Terpercaya 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

