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Mengenal Lima Planet 
Kerdil di Tata Surya
Pada tahun 2006, 

International Astronomical 
Union (IAU) mendefinisikan 
pengertian sebuah planet. 
Hal ini menyebabkan 
planet terbagi menjadi 
planet utama dan planet 
kerdil. Planet utama terdiri 
dari delapan planet yaitu 
Merkurius, Venus, Bumi, 
Mars, Jupiter, Saturnus, 
Uranus dan Neptunus. 

 Beberapa kriteria 
sebuah objek didefinisikan 
sebagai planet utama 
adalah sebagai berikut:

1. Berada di orbit di sekitar 
bintang, tetapi bukan 
merupakan satelit 

2. Memiliki massa yang 

cukup sehingga 
bentuknya hampir bulat 

3. Telah membersihkan 
lingkungan di 
sekitar orbitnya

 S e d a n g k a n , 
kriteria untuk sebuah 
objek didefinisikan 
menjadi planet kerdil 
adalah sebagai berikut: 

1. Berada di orbit di sekitar 
bintang, tetapi bukan 
merupakan satelit

2. Memiliki massa yang 
cukup sehingga 
bentuknya hampir bulat

3. Belum membersihkan 
lingkungan di 
sekitar orbitnya.

 

Satu-satunya perbedaan 
antara planet utama dan 
planet kerdil adalah area 
yang mengelilingi setiap 
benda langit. Sebuah planet 
kerdil belum membersihkan 
area di sekitar orbitnya.  
 Sejak definisi baru 
yang dikeluarkan oleh IAU, 
tiga objek di tata surya 
kita telah diklasifikasikan 
sebagai planet kerdil: 
Pluto, Ceres dan Eris. 
Selanjutnya disusul oleh 
Haumea dan Makemake.

 1. Pluto ditemukan 
tahun 1930 oleh Clyde 
Tombaugh, seorang 
astronom asal Amerika 
Serikat. Awalnya Pluto 
dinyatakan sebagai planet 
kesembilan dari Matahari. 

Mengenal 
Lima Planet Kerdil 
di Tata Surya

Sajian UtamaSajian Utama

Oleh : Abu Yazid Raisal
Sumber Gambar : Internet
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Namun setelah definisi 
terbaru dari IAU tentang 
planet, Pluto didefinisikan 
menjadi planet kerdil pada 
2006. Orbit Pluto sangat 
berbeda dengan ciri orbit 
planet yang melingkar 
mengelilingi Matahari 
dengan bidang acuan 
nyaris datar. Pluto memiliki 
orbit yang berbentuk elips 
dan miring, sehingga jarak 
Pluto terhadap Matahari 
tidak selalu sama. Jarak 
terjauhnya adalah 7,3 
milyar km sedangkan jarang 
terdekatnya 4,4 milyar km. 
Ini berarti terkadang Pluto 
memiliki jarak yang lebih 
dekat ke Matahari daripada 
Neptunus. Pluto memiliki 
diameter sebesar 2.302 
km. Pluto mempunyai 
lima buah satelit alami 
yaitu Charon, Nix, Hydra, 
Kerberos, and Styx.

 2. Ceres, Ceres 
merupakan planet kerdil 
yang pertama ditemukan. 

3. Eris, Planet kerdil yang 
paling jauh dari matahari 
adalah Eris. Planet ini 
ditemukan pada 2005 oleh 
tiga astronom dari Amerika 
Serikat, Profesor Mike 

Sumber Gambar : Internet
Ceres sudah ditemukan 
sejak tahun 1801 oleh 
astronom berkebangsaan 
Italia bernama Giuseppe 
Piazzi. Namun, Ceres baru 
dinobatkan sebagai planet 
kerdil pada tahun 2006. 
Ceres adalah objek terbesar 
di sabuk asteroid yang 
berada di antara Mars dan 
Jupiter. Namun di antara 
kelima planet kerdil, Ceres 
adalah yang terkecil, dengan 
diameter hanya 950 km. 

Sumber Gambar : Internet
Brown dan koleganya dari 
Institut Teknologi California 
(Caltech). Pertama kali 
ditemukan pada Oktober 
2003 namun teridentifikasi 
hingga Januari 2005. Eris 
sempat dipertimbangkan 
untuk disebut sebagai 
planet kesepuluh setelah 
Pluto. Eris memiliki 
diameter sebesar 2.326 
km, lebih besar daripada 
diameter Pluto. Hal ini 
menjadi salah satu alasan 
IAU untuk mendefinisikan 
kembali pengertian planet. 
Eris memiliki sebuah satelit 
alami yaitu Dysnomia.

4. Haumea merupakan 
planet kerdil yang tergolong 
unik karena  tidak berbentuk 
bola melainkan elips. Jauh 
berbeda dengan empat 
planet kerdil lain yang 

Sumber Gambar : Internet
bentuknya masih menyerupai 
bola. Hal ini diperkirakan 
adalah efek dari rotasi 
Haumea yang sangat cepat 
sehingga memiliki bentuk 
unik tersebut. Haumea 
melakukan satu kali rotasi 
hanya dalam 3,9 jam. Haumea 
ditemkan pertama kali oleh 

Sumber Gambar : Internet

tim astronom dari Spanyol 
pada tahun 2003. Pada 
tahun 2008, Haumea resmi 
ditetapkan menjadi planet 
kerdil oleh IAU. Haumea 
memiliki dua satelit alami 
yaitu Namaka dan Hi’iaka. 
Kedua satelit tersebut 
merupakan asteroid 
yang terperangkap oleh 
medan gravitasi Haumea.

 5. Makemake 
merupakan planet kerdil 
terbesar ketiga setelah 
Eris dan Pluto. Makemake 
ditemukan pertama kali 
pada tahun 2005 oleh 
sebuah tim astronom 

yang dipimpin oleh 
Michael Brown. Makemake 
ditetapkan menjadi planet 
kerdil pada tahun 2008 oleh 
IAU. Diameter Makemake 
sebesar 1.420 km. Nama 
Makemake berasal dari 
nama dewa pencipta dan 
kesuburan di Pulau Paskah. 
Makemake memiliki satu 
satelit alami yang baru 
ditemukan pada tahun 
2016 dan diberi nama MK 2.

Sumber Gambar : Internet



3 Edisi 14 / Nov 2020

Sajian UtamaSajian Utama

Blue Moon Langka di Tahun 2020 
Halloween Blue Moon
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Pada tahun 2020 akan 
memiliki 13 Bulan 
purnama, termasuk 2 

dua Supermoon, dan satu 
Bulan Bulan biru di bulan 
Oktober, yang lebih tidak 
biasa daripada yang mungkin 
Anda sadari. 

Selama lebih dari 
setengah abad, setiap kali 
dua Bulan purnama muncul 
dalam satu bulan (yang 
terjadi rata-rata setiap 2 
1/2 hingga 3 tahun), Bulan 
purnama kedua diberi nama 
"Bulan Biru" atau “Blue 
Moon”. 

Blue Moon atau dalam 
satu Bulan Masehi yang 
memiliki dua bulan purnama, 
terjadi pada Oktober 2020. 
Kita akan mengalami bulan 
purnama pada Kamis, 1 
Oktober, Karena bulan 
purnama yang paling dekat 
dengan titik balik musim 
gugur (akhir musim panas 
dan awal musim gugur), 
menjadikan bulan purnama 
ini menjadi Harvest Moon, 
dan berikutnya pada Sabtu, 
31 Oktober — Hunter Moon. 
Setiap kali Bulan secara 
teknis "penuh" pada tanggal 
31 Oktober (seperti tahun 
ini), maka Bulan tersebut 
harus menjadi Bulan Biru 
karena siklus bulan hanya 
berlangsung selama 29,5 
hari, sehingga Hunter Moon 
menjadi Hunter Blue Moon.

Tanggal 31 Oktober 
juga menjadi sebuah hari 
perayaan di masyarakat 
barat yang merayakan hari 
Halloween. Dengan jatuhnya 
purnama di hari tersebut, 
memunculka nkeistimewaan 
langka yang menjadikan 
nama bulan purnama di 
akhir oktober ini menjadi 
Halloween Blue Moon. 
Dengan kombinasi kedua 
nama bulan tersebut,  maka 
istilah baru pun dimunculkan 
menjadi Halloween Hunter's 
Blue Moon.

Saat Anda melihat 
bulan purnama pada malam 
Halloween, warnanya tidak 
akan biru, tetapi Anda 
akan melihat sesuatu yang 
sangat tidak biasa. Bulan 
purnama pada Halloween 
terjadi kira-kira sekali setiap 
19 tahun dengan polasiklus 
yang dikenal sebagai Siklus 
Metonik. 

Siklus bulan yang 
terkenal ini ditemukan 
pada 432 SM oleh orang 
Yunani, Meton, dari Athena. 
Dia memutuskan bahwa 
setelah 19 tahun berlalu, 
fase Bulan akan terulang 
pada tanggal yang sama, 
walaupuntidakselalutepat 
pada tanggaltersebut. Hal 
inidikarenakan sedikit variasi 
dalam periode orbit Bulan, 
dan jumlah hari kabisat 
yang terjadi selama rentang 
waktu 19 tahun, Siklus 
Metonik dapat akurat hanya 
dalam satu hari.
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Festival di Bulan 
Purnama Oktober

Di Cina, Vietnam, 
dan beberapa negara 
Asia lainnya, bulan 
purnama ini sesuai 

dengan Festival 
Pertengahan Musim 

Gugur, sebuah 
festival panen 
tradisional. Di 

Tiongkok, nama lain 
untuk festival ini 
termasuk Festival 
Bulan, Festival Kue 
Bulan, dan Festival 

Reuni (dengan 
istri di Tiongkok 

mengunjungi 
orang tua mereka, 
kemudian kembali 

untuk merayakannya 
bersama suami 

dan orang tuanya). 
Bagian dari festival 

ini termasuk 
persembahan 

untuk Dewi Bulan 
Chang'e (nama yang 

diberikan Badan 
Antariksa Nasional 
China untuk misi 
bulan mereka).

Di Korea, Bulan purnama ini bertepatan dengan festival panen Chuseok, di mana 
orang Korea meninggalkan kota untuk kembali ke kampung halaman tradisional 
mereka dan memberi penghormatan kepada arwah nenek moyang mereka.

Bulan purnama ini sesuai dengan yang pertama dari dua festival Tsukimi atau 
"Melihat Bulan" di Jepang. Festival ini termasuk tradisi mempersembahkan ubi sehingga 
bulan purnama ini kadang-kadang disebut Imomeigetsu (yang diterjemahkan sebagai 
"bulan panen kentang"). Perayaan bulan purnama di Jepang telah menjadi sangat 
populer sehingga berlangsung selama beberapa hari setelah bulan purnama.
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Sumber Gambar : Internet

Bulan purnama ini terjadi di sekitar akhir musim hujan musiman di anak benua 
India. Bagi umat Buddha, bulan purnama ini adalah Pavarana, akhir dari Vassa, periode 
tiga bulan puasa bagi para biksu Buddha yang terikat pada musim hujan (Vassa kadang-
kadang diberi nama Inggris "RainsRetreat" atau "BuddhistPrapaskah"). Di Laos, bulan 
purnama ini bertepatan dengan Boun Suang Huea atau Festival Balap Kapal (yang akan 
berlangsung pada Sabtu, 3 Oktober 2020). Di Sri Lanka, ini adalah VapPoya, yang diikuti 
dengan festival Kathina, di mana orang-orang memberikan hadiah kepada para bhikkhu, 
khususnya jubah baru (jadi bulan lunar ini kadang-kadang disebut Bulan Jubah).
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KhazanahKhazanah

Antara Geosentris dan Heliosentris

Dalam kajian sejarah 
ilmu pengetahuan 
klasik, diskursus tata 

surya adalah persoalan 
yang banyak menyita 
perhatian dan penelitian 
para filsuf maupun ilmuwan, 
sejak zaman Yunani hingga 
era modern. Dialektika 
mengenai tata surya 
sejatinya berkisar antara 
geosentris dan heliosentris. 

Geosentris 
adalah konsepsi 
tata surya yang 
menempatkan 

bumi sebagai pusat 
tata surya, bahkan 
bumi dipersepsikan 

berbentuk datar.
 Sedangkan 

Heliosentris 
menempatkan 

matahari sebagai 
pusat tata surya. 

Dalam catatan 
sejarah, konsepsi 

heliosentris 
sesungguhnya 

pernah dan boleh 
jadi yang pertama 
muncul dibanding 

geosentris.
Konsepsi ini 

dikemukakan oleh seorang 
filsuf Yunani bernama 
Aristarcus. Hanya saja 
menurut catatan para 
peneliti pandangan yang 
dikemukakan Aristarcus 

tidak didukung oleh argumen 
yang kuat layaknya sebuah 
penemuan ilmiah sehingga 
pemikirannya kala itu tidak 
menjadi mindset. Konsepsi 
yang diterima dan dianggap 
paling benar waktu itu 
adalah konsep geosentris 
yang dimunculkan oleh 
Aristoteles. Mindset orang-
orang ketika itu yang 
lebih meyakini geosentris 
ketimbang heliosentris 
diantaranya didasari pada 

apa yang terlihat secara 
indrawi, bukan berdasarkan 
realita sesungguhnya 
betapapun tidak terlihat. 
Juga, karena Aristoteles 
lebih populer sebagai tokoh 
ilmu dan filsuf dibanding 
Aristarcus. 

P e r k e m b a n g a n 
berikutnya, konsepsi 
geosentris didukung 
dan dikembangkan oleh 
Ptolemeus (astronom 
dan astrolog Yunani yang 

Oleh : Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar
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menetap di Iskandariah) 
yang bertahan cukup lama. 
Selama era ini pula anggitan 
geosentris mencapai 
kepopulerannya. Konsepsi 
Ptolemeus mengenai tata 
surya tertera dalam karya 
terbesarnya yang berjudul 
“Almagest”. Memasuki 
peradaban Islam, buku 
“Almagest” diterjemahkan 

kedalam bahasa Arab yang 
dalam perkembangannya 
memberi pengaruh besar 
bagi kemajuan dunia 
astronomi dan ilmu 
pengetahuan secara umum. 
Tidak hanya terbatas pada 
aktifitas penerjemahan, 
tradisi kritik-koreksi 
dan pembacaan 
repetitif mendalam juga 
bermunculan pasca 
diterjemahkannya buku ini.

Beberapa astronom muslim yang 
melakukan pekerjaan ini antara lain 
Al-Battanī (w. 317/929), Al-Thūsī (w. 
672/1274), Al-Bīrūnī (w. 440/1048), 
Ibn Syathir (w. 777/1375), dan lain-
lain. Al-Battani misalnya, ia telah 
mengajukan model-model planet baru 
yang berbeda dengan Ptolemeus. 

Sumber Gambar : Internet

Dari rumusannya tampak bahwa model tata surya Al-
Battanī lebih dinamis ketimbang model Ptolemeus 
yang statis. Sedangkan Al-Bīrūnī untuk pertama 

kalinya mengajukan konsep bumi mengelilingi matahari 
dan mengenai rotasi bumi di porosnya. Sementara itu Ibn 
Syathir–seperti diungkap Prof. Dr. Shalih an-Nawawi, guru 
besar astronomi Universitas Cairo menyatakan bahwa 
teori-teori yang dikemukakan Copernicus, Brahe, Galileo, 
dan Kepler pada dasarnya telah dikemukakan oleh Ibn 
Syathir pada abad 8/14 dalam karyanya Kitāb Ta’līq al-
Arshād, Nihāyāt al-Ghāyāt fī al-A’māl al-Falakiyyāt dan 
Nihāyah as-Sūl fī Tashhīh al-Ushūl. Prestasi Al-Battānī, 
Al-Bīrūnī dan Ibn Syāthir ini setidaknya telah mendahului 
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Copernicus beberapa abad sebelumnya. 
Seperti dimaklumi, pasca kemunduran 

perdaban Islam, peradaban barat secara 
perlahan namun pasti mulai bangkit dan 
menemukan momentumnya. Adalah 
astronom Polandia bernama Nicholas 
Copernicus (w. 1543 M) pada tahun 1512 
M memperkenalkan kembali konsep tata 
surya heliosentris. Menurutnya, planet-
planet dan bintang-bintang bergerak 
mengelilingi matahari dengan orbit 
lingkaran. 

Berikutnya tahun 1609 M konsep ini 
didukung dan dilanjutkan oleh Johanes 
Kepler (w. 1630 M). Menurutnya, matahari 
adalah pusat tata surya, Kepler juga 

memperbaiki orbit planet menjadi bentuk 
elips yang terangkum dalam tiga hukum 
Keplernya. Selanjutnya Galileo Galilei (w. 
1642 M) telah mengkonstruksi teleskop 
monumental, ia juga menyimpulkan bahwa 
bumi bukan pusat gerak. 

Konstruksinya ini selain memperkuat 
heliosentris juga membuka lembaran baru 
ilmu pengetahuan modern. 

Akhirnya tokoh-tokoh barat ini dikenal 
sebagai pembaru dalam dunia astronomi 
bahkan dalam ilmu pengetahuan modern. 
Pertanyaan yang muncul agaknya adalah 
mengapa tokoh-tokoh barat ini yang 
justru dikenal dan diklaim dunia sebagai 
pencetus heliosentris, bukannya tokoh-
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tokoh muslim yang telah 
dikemukakan di atas? Ada 
banyak interpretasi dan 
pandangan terkait hal ini, 
disini dikemukakan tiga 
saja:

Pertama, dalam konteks 
waktu itu persoalan 

geosentr is-hel iosentr is 
tidak menjadi prioritas 
para ilmuwan muslim dan 
umat Islam secara umum. 
Persoalan keduanya tidak 
terlampau terkait dengan 
persoalan ibadah apatah 

lagi akidah, sehingga 
diskursus mengenainya 
tidak menjadi trending 
topic.

Kedua, gagasan 
heliosentris yang 

dihadirkan Copernicus 
justru berada pada 
momentum tepat dan 
berikutnya menjadi trending 
topic, dimana ketika itu 
geosentris menjadi mindset 
dan merupakan keyakinan 
gereja. Secara diametral 
kehadiran heliosentris 
Copernicus merupakan 
perlawanan terhadap 
prinsip ajaran agama 
(gereja) itu. Sebuah ajaran 
yang demikian diyakini 
tiba-tiba diubah tentu akan 
menimbulkan persoalan. 
Nah, ditengah perdebatan 
dan pertentangan inilah 
momentum heliosentris 
ini hadir, dimana banyak 
orang yang penasaran 
dan ingin tahu kebenaran 
teori heliosentris. Brahe, 
Galileo, Kepler, Newton, 
dan Descartes adalah 
beberapa orang yang 
berperan menghangatkan 
tema heliosentris.

Ketiga, dalam konteks 
i l m u wa n / a s t r o n o m 

muslim, pembahasan 
heliosentris yang tidak 
terlampau membahana 
itu adalah dalam 
rangka keseimbangan 
pembahasan berbagai 
cabang ilmu pengetahuan. 
Hal ini terkait dengan 
apa yang disebut dengan 
hierarki keilmuan. Hierarki 
keilmuan pada dasarnya 
ibarat sebuah pohon 
dengan cabang-cabang nan 
rindang. Cabang-cabang 
pohon inilah cabang-
cabang ilmu tersebut yang 

Sumber Gambar : Internet

mana akarnya al-Qur’an 
dan as-Sunnah. Ketika 
suatu ilmu dikembangkan 
secara ‘berlebihan’ dan 
kurang mengindahkan 
skala prioritas dan 
urgensinya sejatinya ia 
akan mengurangi bahkan 
merusak keindahan 
pohon tersebut. Seperti 
dimaklumi, Islam 
senantiasa memperhatikan 
aspek urgensi dan skala 
prioritas (taqdīm al-
ahamm min al-muhimm) 
yang kesemuanya sebagai 
manifestasi pandangan 
tauhid.[]
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Izin bertanya tentang riwayat pendidikan atau karir 
Tengku dari awal hingga sekarang ?

saya mulai mengecap pendidikan tingkat dasar di 
kampung halaman saya, Lhoksukon nama daerahnya, di 
Kabupaten Aceh Utara, sekitar 6 jam perjalanan dari Kota 
Banda Aceh, 6 tahun di tingkat dasar di SDN 2 Lhoksukon, 
kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Moderen 
Darul Ulum Kota Banda Aceh di Tahun 1997. 

Kalau di Aceh Pesantren disebut Dayah, saya 
menyelesaikan 2 tingkatan pembelajaran yaitu tingkat Mts 
dan MA, kedua duanya di Dayah Darul Ulum Banda Aceh, 
setelah tamat tahun 2003 saya melanjutkan ke Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda 
Aceh jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah prodi Peradilan 
Agama. dan Alhamdulillah selesai 4 tahun tepatnya di 
Agustus 2007.

Di tahun yang sama, setelah selesai kuliah, saya 
mencoba peruntungan untuk melanjutkan ke Timur Tengah 
yaitu ke Sudan, alhamdulillah sudah tahap akhir sembari 
menunggu pengumuman, ternyata di tahun yang sama 
juga dibuka testing Pegawai Negeri Sipil untuk formasi 
tenaga hisab rukyat di Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Aceh.

Akhirnya saya juga ikut testing pegawai tersebut di 
Tahun yang 2007, dan akhirnya di bulan oktober diumumkan 
hasil testing S2 ke sudan dan hasil tes CPNS, ternyata 
alhamdulillah keduanya lulus atas kehendak Allah. karena 
harus memilih, setelah meminta petuah dari orang tua 
akhirnya saya memilih menjadi PNS sebagai tenaga hisab 
rukyat di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, yang 
saya geluti hingga sekarang

Baru kemudian di perjalanan bekerja, saya lanjutkan 
lagi strata dua, karena izin dari kantor ketika itu agak 
susah dengan alasan pekerjaan saya adalah tekhnis, 
akhirnya saya melanjutkan strata 2 di jurusan ilmu hukum 
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dan selesai tahun 
2015.

Setelahnya di tahun 2016 saya melanjutkan strata 3 
di jurusan Fiqih Moderen dan Hukum Islam pada Pasca 
sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dan masih 
kuliah hingga sekarang. (dalam proses disertasi)

Apakah ada organisasi yang pernah Tengku geluti ?
Terkait dengan organisasi, ada bebepa yang saya 

geluti, diantaranya :
1. Menjadi asatiz di Pondok Pesantren Darul Ulum Banda 

Aceh dari 2003-2014

Wawancara TokohWawancara Tokoh

Tengku Cand. Dr. Al-
Firdaus Putra, SH.I M.H 

(Kepala Seksi Kemasjidan, 
Hisab Rukyat, dan Bina 

Syariah pada Bidang 
Urusan Agama Islam 

Kanwil Kementrian Agama 
Provinsi Aceh & Ketua 

Observatorium Tgk Chiek 
Kuta Karang, Lhoknga)

Wawancara ini dilakukan 
oleh Tim Redaksi Majalah 

Observatoria Pada 
Tanggal 17 Oktober 

2020 / 29 Shafar 1442 
H menggunakan aplikasi 

Whatshaap (Online) 
karena masih dalam masa 

pandemi Covid-19 dan 
juga dipengaruhi oleh 

faktor jarak yang cukup 
jauh.
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2. Sekretaris Pesantren/ Dayah Insan Qurani Aceh Besar 2016 s.d sekarang
3. Pengurus wilayah BKPRMI Aceh 2019 s.d sekarang

Menurut Tengkuapa yg menarik dan tantangan dalam berkecimpung di badan 
hisab rukyat kemenag Prov Aceh ?

Kalau ini sih sebnarnya sama dengan yang lain, karena cenderung permasalahan di 
hisab rukyat / ilmu falak sama dimana-mana. tapi yang menarik di Hisab Rukyat Kanwil 
Kementerian Agama Provinsi Aceh adalah diantaranya adalah peran Observatorium Tgk. 
Chiek Kuta Karang sebagai pemberi data hisab rukyat untuk provinsi Aceh.

Di Aceh, terutama pantai barat selatan, keberagaman dalam berhari raya itu masih 
sangat tampak. dan tidak hanya permasalahan hisab vs rukyat tetapi banyak unsur 
lainnya. sehingga kemnetrian agama aceh melalui observatorium tgk. chik kuta karang 
harus lebih intens menmeri pencerahan kepada masyarakat.

Boleh disebutkan contoh unsur lainnya Tengku?
Di Aceh itu, basis keagamaan berada di Dayah sehingga ormas lainnya tidak terlalu 

tampil, Pendapat ulama dayah menjadi rujukan utama masyarakat di Aceh selain dari 
ketetapan pemerintah, misalnya di Aceh Barat Daya, idul firti kadang sampai 3 kali. 
Pemerintah dnegan ketetapannya, Muhammadiyah dengan ketetapannya kemudian 
ulama dayah dengan ketetapan nya juga, ini terjadi karena :
1. Masih ada yang tidak sepakat menggunakan teleskop sebagai alat bantu tetapi harus 

dengan mata telanjang
2. Konsep mathla' tidak sepakat dengan wilayatul hukmi, apalagi lebih jauh dari itu. 

melainkan konsep mathla' balad 8 derjat, sehingga beberapa kelompok ulama dayah 
hanya mengakui hasil rukyat sampai batas daerah batam saja secara membujur 
ke timur, lebih dari wilayah batam tidak lagi di akui hasil rukyatnya (termsuk pulau 
jawa).

Adakah atau siapa sajakah tokoh falak atau guru yg pernah menjadi tempat 
Tengku belajar Ilmu Falak di Aceh ..
Saya belajar falak dari bebrapa orang, diantara guru guru saya adalah
1. Drs. Tgk. MUhammad Sulaiman (almarhum adalah mantan dekan fakultas syariah 

IAIN Ar-Raniry juga yang menyususn jadwal shalat sepanjang masa Majelis 
Permusyawaratan Ulama Aceh selama beberapa dekade)

2. Drs. Tgk. Muhammad Kalam Daud (dosen UIN Ar-Raniry)
3. Abu Tanong Bungong laqab dari Tgk. Abdullah Ibrahim (beliau adalah anggota MPU 

Aceh) juga narasumber falak di Aceh dari kalangan ulama dayah.
Kemudian saya belajar instrument falak dari :
1. Dr. Hakim Malasan (sekarang di OIL Itera Lampung, ketika saya berguru pada beliau 

masih sebagai dosen ITB Bandung)
2. Pak Mutoha Arkanuddin (RHI)
3. Alm. Tersia Marsiano (mantan Kepala HAAJ himpunan Astronomi Amatir Jakarta

Dengan Dr. Hakim Malasan dan Alm. Tersia Marsiano kalau boleh tau belajar 
alat apa ya Tengku ? 

Dulu ceritanya setelah tsunami di Aceh melalui Badan yang dibentuk pemerintah 
(BRR-NAD Nias) membuat observatorium di Aceh, lengkap dengan intrument nya.

Nah setelah gedung di buat, ketika pengadaan alat pak Hakim dan alm Tersia 
Marsiano yang menjadi tenaga ahli yang diharuskan untuk melatih tenaga teleskop 
dll di Aceh termasuk pak Mutoha. jadi dalam kontrak, meraka mengajarkan intrument 
tersebut kepada tenaga hisab rukyat dan itu terjadi tahun 2008, kebetulan saya ketika 



13 Edisi 14 / Nov 2020

" Harapannya pembelajaran 

falak dapat dimasukkan 

dalam  kurikulum dayah-

dayah (pesantren), sehingga 

pembelajaran falak tidak 

asing dikalangan dayah-

dayah "
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itu baru lulus PNS tenaga hisab rukyat di kanwil. 
jadi sekaligus ketika saya lulus pegawai, Kementerian Agama Aceh sudah 

mempersiapkan Pusat Pengamatan Hilal berikut dengan alat-alatnya, sekitar 2 sampai 3 
mingguan beliau beliau di Aceh ketika itu untuk mengajarkan kami teleskop, theodolite 
dll

Wah berarti sebelum observatorium banyak seperti sekarang, sudah dimulai 
program dan pelatihan petugas observatorium disana ya ustadz ..

Alhamdulillah. kalau kami sebut disini, Tsunami Aceh selain meninggalkan duka juga 
membawa berkah diantaranya pembangunan Obsernvatorium ini dengan biaya dari 
BRR NAD Nias sebagai bahagian dari rekontruksi Aceh setelah Tsunami, kabetulan saja 
saya yang lulus pegawai ketika itu, dipersiapkan untuk pengelola observatorium yang 
memang sejak tahun 2006 sudah dirintis, ketika saya lulus, gedung kantor sudah ada, 
dan sedang menunggu instrumen teleskop dll nya didatangkan ke aceh, jadi sebenarnya 
saya tinggal user aja.

Apa target Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang ke depan ? atau yg menjadi 
keunggulannya ?
1. Karena kita adalah lembaga di bawah pemerintahan (kementerian Agama) tentu 

target observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang Aceh adalah memberi data data 
astonomi berkelanjutan terkait tugas dan fungsi hisab rukyat di Kementerian Agama. 

2. Menjadikan Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang Aceh sebagai pusat pelatihan dan 
pendidikan falak di Aceh (selama ini banyak dari pondok pesantren, madrasah yang 
berdiskusi dan belajar falak di Obs.)

3. Menjadikan Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang sebagai wadah pemersatu 
kelompok kelompok falakiyah di Aceh.

4. Mencetak kader kader tenaga  falakiyah untuk perkembangan islamic scientific 
(alhamdulillah sebahagian besar mahasiswa di falak walisongo yang berasal di Aceh 
baik sudah selesai atau belum adalah kader kader dari Obsevatorium kita)

Terakhir Tengku, harapan/pesan/motivasi untuk penggiat Ilmu Falak di 
Indonesia atau khususnya di aceh sendiri

Harapan kami :
1. Mari memperbanyak data-data falakiyah yang akurat sehingga keputusan keputusan 

falak terkait ibadah masyarakat muslim bersumber dari data yang terbaik.
2. Menciptakan kader kader falak dari mulai madrasah tingkat menengah menjadi 

hal yang penting sebagai investasi kompetensi para ulama falak yang terintegrasi 
dengan dengan dunia saintifik.
Khusus untuk di Aceh harapannya sekiranya pembelajaran falak dapat dimasukkan 

dalam kurikulum dayah-dayah di Aceh sehingga pembelajaran falak tidak asing dikalangan 
dayah dan akhirnya alumi dayah di Aceh mampu memberi pencerahan tentang kepada 
masyarakat tentang ibadah ibadah terkait falak bersumber pada turats dan data data 
falak yang akurat.

Terimakasih banyak Tengku atas kesediaan waktu dan informasinya, ini menjadi 
catatan sejarah, semoga kelak akan terbaca generasi yang akan datang dan 
terwujud seperti yg Tengku harapkan. Amin
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Arkeoa-Astronomi 
dan Imajinasi 
Manusia di 
Zaman Silam
Oleh : Arwin Juli Rakhmadi Butar-
Butar

Sejak beribu-ribu tahun lalu 
telah ada capaian menakjubkan yang 
dilakukan oleh manusia. Diantaranya 
ditemukannya peninggalan-
peninggalan berupa bangunan 
dengan arsitektur nan unik dan 
beberapa diantaranya masih dapat 
disaksikan hingga saat ini. Diantara 
bangunan-bangunan itu adalah 
Piramida Giza di Mesir, Kakbah di 
Mekah, Stonehenge di Inggris, 
Candi Borobudur di Indonesia, dan 
peninggalan-peninggalan lainnya.

Satu hal yang patut dicatat, 
sejumlah peninggalan itu memiliki 
kaitan dengan telaah astronomi, 
atau yang hari ini dikenal dengan 
arkeo-astronomi. Secara sederhana, 
arkeo-astronomi adalah ilmu yang 
mempelajari astronomi dalam 
konteks masa lampau. Selanjutnya 
bidang arkeo-astronomi dibagi 
menjadi tiga bagian, yaitu astro-
arkeologi, etno-astronomi dan 
historio-astronomi.

 Astro-arkeologi mempelajari 
astronomi dalam hubungannya 
dengan arsitektur bangunan kuno. 
Sementara historio-astronomi 
mempelajari perjalanan sejarah ilmu 
astronomi melalui sumber-sumber 
tertulis. Sedangkan etno-astronomi 
mempelajari kaitan antara astronomi 
dan budaya masyarakat di masa 
lampau. Arkeo-astronomi juga dapat 
dikatakan sebagai perpaduan antara 
astronomi, arkeologi dan antropologi.

Diantara karya dan peninggalan 

KhazanahKhazanah
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astro-arkeologi adalah “Stonehenge” di London (Inggris), 
yaitu sebuah monumen bebatuan yang diperkirakan 
mulai disusun pada tahun 3000 SM. Stonehenge terletak 
150 KM di sebelah barat kota London dan dikelilingi oleh 
dataran hijau Salisbury. Berat masing-masing batu sekitar 
50 ton dan tinggi sekitar 3 meter. Batu-batu ini disusun 
membentuk lingkaran berlapis.

Penelitian yang dilakukan oleh Gerald Hawkins (seorang 
astronom Inggris) pada tahun 1963 M menyebutkan 
bahwa posisi batu-batu Stonehenge mempunyai korelasi 
dengan benda-benda langit. Hal ini berarti bahwa hanya 
dengan mengamati posisi benda langit dalam Stonehenge 
pada saat tertentu, kita dapat menentukan posisi benda 
langit tersebut. Selain itu, Stonehenge dan dua buah 
lingkaran kecil di bagian luarnya berfungsi sebagai 
sebuah alat penghitung gerhana, yaitu dengan menandai 
posisi bulan, matahari dan titik node, lalu menghitungnya 
sesuai jumlah lubang lingkaran yang ada, maka dapat 
ditentukan kapan terjadi gerhana.

Baik arkeo-astronomi, arkeo-astrologi, maupun 
etno-astronomi, ketiganya adalah hasil cipta-karsa dan 
imajinasi manusia yang muncul di tengah keterbatasan 
teknologi yang ada pada masa itu. Hanya berbekal akal 
dan pengamatan rutin dan intensif terhadap benda-
benda langit dan fenomena alam lainnya, manusia-
manusia zaman dahulu menghasilkan segenap penemuan 
mengagumkan yang masih bisa disaksikan sampai hari 
ini.

 Adapun beberapa contoh karya-karya 
arkeoastronomi yang lain adalah Ka’bah di Kota Makkah, 
Piramida Giza di Mesir, kuil Angkor Wat di Kamboja, Star 
Tower di Korea, Candi Bubaniswar di India, Monumen 
Tanjung Kumukahi di Hawai, dan masih banyak lagi. 

 Ka’bah adalah bangunan suci berbentuk mendekati 
kubus (muka’ab) yang terletak di kota Makkah. Melalui 
penelitian diketahui Ka’bah memiliki keistimewaan, 
diantaranya sebagai pusat Bumi. Jarak rata-rata Ka’bah 
ke kota-kota utama di dunia berkisar 8000 KM s.d. 13000 
KM, dimana Ka’bah berada di pertengahannya. Dalam 
faktanya, Ka’bah yang berada pada posisi geografis 
Lintang 21°25’ dan Bujur 39° 50’ secara astronomis 
terjadi dalam bentuk lingkaran (madâr usthuwânî) yang 
tepat dalam titik peredaran rasi (burj) Sarathân (Cancer) 
dan Jadyu (Capricorn). Rasi Sarathân dan Jadyu dalam 
studi astronomi merupakan rasi penting, yang merupakan 
titik acuan (peredaran) terjadinya fenomena Matahari 
melintasi Ka’bah dua kali dalam setahun.
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Dalam faktanya lagi, 
Ka’bah dalam konstruksi 
dan posisinya yang demikian 
sangat berkaitan dengan 
fenomena astronomis 
tertentu. Matahari pada 
musim panas (shayf) 
akan muncul (terbit) tepat 
dihadapan tiang Utara-
Timur (intu Ka'bah).

Sementara di musim 
dingin (syitâ’) Matahari 
akan terbenam didepan 
tiang Utara-Barat atau 
antara rukun Yamanî dan 
Syâmî. 

Sementara itu arah 
tegak lurus sisi yang 
menghubungkan antara 
rukun Hajar Aswad dengan 
rukun Yamanî akan berada 
pada arah terbit Matahari 
pada musim dingin (syitâ’) 
dan dalam waktu yang 
sama akan berada pada 
posisi munculnya bintang 
Canopus (najm suhayl) 
pada arah Timur-Selatan. 
Adapun sisi yang terletak 
antara rukun ‘Iraqî dan 
rukun Syâmî akan berada 
pada arah munculnya 
sekelompok bintang ‘Dabb 
al-Akbar’, yang orang Arab 
menyebutnya bintang 
Banât Na’sy.

Sedangkan Piramida 
Giza (Mesir) adalah 
bangunan batu berbentuk 
limas atau menyerupai 
segitiga sama kaki yang 
digunakan orang-orang 
dahulu sebagai tempat 
pemujaan dan ritual-ritual 
religius. Mesir adalah 
negeri yang terhitung 
sangat banyak mengoleksi 
piramida. Di Mesir, 
piramida dibangun dan 
digunakan sebagai tempat 
menyimpan mumi raja-
raja Mesir kala itu. Selain 

itu juga digunakan sebagai 
tempat ibadah atau tempat 
pemujaan kepada raja-raja 
dan dewa-dewa yang eksis 
ketika itu. Piramida terbesar 
dan terpopuler di Mesir 
terdapat di Giza, dekat kota 
Cairo, yang dikelilingi oleh 
halaman yang cukup luas. 
Selain itu, di area Piramida 
Giza ini juga terdapat 
Sphinx yaitu patung besar 
berbentuk separuh manusia 
dan separuh Singa. Patung 
ini terletak dekat Piramida 
karena fungsinya ‘dianggap’ 
sebagai penjaga Piramida. 
Sphinx sendiri merupakan 
lambang kekuasaan 
dari seorang raja Mesir 
yang dimakamkan dalam 
Piramida tersebut.

Piramida Giza menjadi 
kebanggaan masyarakat 
Mesir modern karena 
menjadi destinasi para turis 
yang datang ke negeri ini. 
Piramida ini juga tercatat 
sebagai satu dari tujuh 
keajaiban dunia hari ini 
yang masih eksis. Selain 
piramida utama, di area 
ini juga terdapat beberapa 
piramida kecil yang 
diperuntukkan sebagai 
makam anggota keluarga 
raja. Kepercayaan Mesir 
kuno menyatakan bahwa 
kematian merupakan awal 
perjalanan seseorang 
ke alam abadi. Setelah 
meninggal dunia, mumi raja 
atau anggota keluarganya 
disimpan dalam piramida-
piramida itu agar tetap 
aman dan kekal.

Sedangkan Kuil Angkor 
Wat di Kamboja adalah kuil 
yang terletak di kota Angkor 
(Kamboja), dibangun 
oleh Raja Suryawarman 
II pada pertengahan 

abad ke-12. Kuil ini 
terletak di posisi puncak 
kuil yang menandakan 
posisi matahari pada saat 
equinoks dan solstice.

Sedangkan Candi 
Borobudur merupakan 
model alam semesta dan 
dibangun sebagai tempat 
suci untuk memuliakan 
Buddha. Borobudur 
merupakan mahakarya 
seni rupa sebagai puncak 
pencapaian keselrasan 
teknik arsitektur dan 
estetika. Borobudur juga 
menggambarkan kosmologi 
yaitu konsep alam semesta, 
sekaligus tingkatan alam 
pikiran dalam ajaran 
Buddha.

Di Indonesia sendiri 
sejatinya ada banyak situs-
situs arkeo-astronomi 
yang belum terungkap. 
B a n g u n a n - b a n g u n a n 
kuno yang tersebar dan 
dibangun pada masa 
lampau menunjukkan 
kepada kita tentang 
keagungan peradaban 
manusia di Nusantara 
kala itu. Indonesia dengan 
beribu pulau dan beragam 
budayanya sejatinya 
memiliki khazanah arkeo-
astronomi ini. Maka, 
untuk mengungkap dan 
memunculkannya ke 
permukaan, segenap pihak 
(terutama para astronom 
dan arkeolog) di negeri ini 
harus bekerja keras mencari 
dan menggalinya, yang 
mana hal ini merupakan 
kekayaan dan kearifan 
bangsa Indonesia di mata 
dunia.[]
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Saat ini, teknologi semakin berkembang 
dan penggunaan teknologi sudah sangat 
maju pesat dalam menyeimbangi 
kehidupan manusia. Mulai dari perangkat 
keras (Hardware) hingga perangkat lunak 
(Software). Perubahan teknologi yang 
terjadi saat ini mengharuskan kita untuk 
dapat menguasai teknologi agar kita tidak 
berada dibawah kuasa suatu kaum dan dapat 
bersaing dalam memajukan peradaban.

Memasuki era Revolusi Industri 
4.0 dimana semua kehidupan sudah 
berbasis teknologi yang bahkan beberapa 
pekerjaan manusia sudah tergantikan 
oleh adanya teknologi, dan atau teknologi 
sudah berdampingan dengan kehidupan 
manusia saat ini termasuk smartphone. 

Hal ini juga terjadi dalam dunia 
Astronomi (Ilmu Falak). Seperti kita 
ketahui adanya teknologi yang sangat 
maju yang menghadirkan pesawat luar 

angkasa, roket serta peralatan luar angkasa 
lainnya seperti teleskop, mounting dan 
peralatan berkaitan yang bisa disebut 
juga dengan Hardware (perangkat keras).

Selain Hardware dalam dunia astronomi 
juga ada namanya perangkat lunak 
(Software) yang dapat menjalankan suatu 
perintah seperti memberikan informasi 
tentang hardware, menentukan fungsi 
hardware, dan menjalankan sistem. 

Software merupakan perangkat 
lunak dalam komputer, khususnya untuk 
menyebutkan sebuah data yang diformat 
dan disimpan secara digital dalam program 
komputer, baik dokumentasi, informasi yang 
dapat dibaca, dan ditulis oleh komputer. 

Kini telah dibuat software khusus untuk 
aplikasi ilmu falak (Astronomi). Program ini 
didesain khusus untuk memudahkan para 
penggiat ilmu falak (Astronomi) mulai dari 
perhitungan ilmu falak yang meliputi arah 

KhazanahKhazanah

Guide  Penjelajah Langit
Oleh : Nova Anggraini
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kiblat, rashdul kiblat, awal waktu shalat, awal bulan, konversi tanggal, gerhana dan sebagainya. 
Bahkan ada juga software astronomi yang diciptakan untuk bisa memudahkan 

masyarakat umum agar dapat belajar dan melakukan pengamatan secara mandiri, tidak 
perlu menunggu pengumuman pemerintah atau lembaga terkait untuk mengetahui 
peristiwa terupdate. Cukup menggunakan aplikasi atau software astronomi, peristiwa 
yang akan terjadi dapat diketahui dengan cepat dan akurat. Begitupun setiap software  
memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri tergantung dengan kebutuhan penggunanya.

Adapun beberapa software atau aplikasi yang dapat membantu dan sering digunakan ialah :

1Stellarium
Software ini dikembangkan  oleh Noctua Software. 

Software ini merupakan peta langit atau peta bintang 
digital yang realistis seperti kondisi sebenarnya. Software 
ini berperan penting dalam ilmu falak yang dapat digunakan 
diantaranya untuk menentukan arah kiblat, menghitung 
waktu shalat, rukyatul hilal, serta gerhana. Software 
ini juga menyediakan data posisi Bulan dan Matahari 
dari semua lokasi dan ketinggian di permukaan Bumi. 
Software ini juga dapat digunakan pada computer dan 
smartphone dengan cara menginstallnya terlebih dahulu. 

2Starry Night
Software ini seperti peta bintang yang 

memberikan visualisasi  pergerakan alam semesta 
beserta data posisi benda-benda langit yang ada seperti 
kondisi sebenarnya. Dalam ilmu falak, software ini 
memiliki peran dalam menyediakan data posisi Bulan 
dan Matahari secara realistic dari semua lokasi dan 
ketinggian di permukaan Bumi. Software ini memiliki 
tingkat ketelitian yang tinggi hingga ribuan tahun 
baik yang telah lewat maupun yang akan datang. 

Gambar : Stellarium PC

Gambar : Starrynight PC

3Google Earth
Software google earth dapat digunakan 

untuk mengecek data lintang, bujur, sudut kiblat, 
arah kiblat, dan jarak dari suatu tempat ke Ka’bah. 
Software ini dapat digunakan di computer maupun 
smartphone dengan menggunakan jaringan internet.

Gambar : Google Earht PC
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Sebuah temuan terbaru 
dalam dunia astronomi 
yang menjadi 

pengguncang konsep 
dasar sifat ke planetan 
dan perbintangan, yaitu 
keberadaan planet yang 
masih mengorbit bintang 
yang telah sekarat dan mati. 

Katai putih adalah 
inti bintang mati 
seukuran Bumi 

yang tersisa setelah 
bintang berukuran 
rata-rata kehabisan 
bahan bakarnya dan 
melepaskan lapisan 

luarnya. 
Matahari kita pada 

akhirnya akan 
memudar menjadi 
katai putih setelah 

terlebih dahulu 
membesar menjadi 

raksasa merah.

Penelitian sebelumnya 
telah menemukan sisa-
sisa planet yang hancur 
saat bintang tua menjadi 
katai putih menelan planet 
- planet di dekatnya selama 
fase menjadi raksasa 
merah mereka. Hali ini 
menimbulkan pertanyaan 
apakah ada dunia yang bisa 
menghindari kehancuran 
ini dan akhirnya mengorbit 
katai putih yang dihasilkan.

Dalam temuan 
terbaru, para astronom 
menyelidiki katai putih 
di konstelasi Dracoyang 

Temuan Planet 
Raksasa 
yang Masih 
Mengorbit 
Bintang Mati 

Sajian KhususSajian Khusus

Oleh : Haryadi Putraga
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berada sekitar 81,5 tahun 
cahaya dari Bumi. Dengan 
menggunakan Transiting 
Exoplanet Survey Satellite 
(TESS) NASA dan 
teleskop lainnya, mereka 
menemukan bahwa bintang 
mati itu mengorbit oleh 
benda seukuran planet 
yang dijuluki WD 1586 b, 
yang memiliki massa paling 
banyak 14 kali Jupiter dan 
diameter sekitar 10 kali 
lipatnya dari katai putih. 
Data Spitzer menunjukkan 
bahwa WD 1856 b tidak 
memancarkan cahaya 
inframerahnya sendiri, 
menunjukkan bahwa objek 
tersebut adalah sebuah 
planet, bukan bintang 
bermassa rendah atau 
katai coklat, sebuah benda 
yang berada di garis kabur 
antara planet dan bintang.

Para peneliti 
berpendapat planet 
tersebut berhasil 
menghindari pemusnahan 
ketika bintang tua mulai 
berevolusi menjadi 
raksasa merah, WD 1586 
b mengorbit bintangnya 
lebih jauh dari jarak antara 
Bumi dan Matahari yang 
kemudian interaksi gravitasi 
antar planetdi sistem 
planet sisa melemparkan 
WD 1586 b ke orbit yang 
lebih dekat. Sekarang 
hampir 20 kali lebih dekat 
ke katai putih daripada 
Merkurius ke Matahari dan 
menyelesaikan orbit setiap 
34 jam.

Ada kemungkinan juga bahwa dua bintang lain dalam 
sistem, katai merah G 229-20A dan G 229-20B , 
melakukan tarikan gravitasi di planet ini selama 

miliaran tahun, dengan lintasan berikutnya dari bintang 
lain yang mengganggu sistem.

Keberadaan WD 1856 b yang tampak jelas memiliki 
konsekuensi yang menarik bagi para ilmuwan planet 
dan ahli astrobiologi. Misalnya, jika raksasa gas dapat 
bertahan hidup dari kematian bintang seperti matahari, 
kemudian berada cukup dekat dengan sisa bintang yang 
terbakar untuk menyedot kehangatan yang signifikan, 
tidak bisakah planet berbatu seperti Bumi melakukannya 
juga?

Pemodelan komputer dilakukan oleh beberapa 
ilmuwan untuk mensimulasikan penampakan yang bisa 
didapatkan oleh Teleskop Luar Angkasa James Webb 
NASA di planet batuan hipotetis yang mengorbit di “zona 

layak huni” sepertiWD 1856 b.
WD 1856 b menunjukkan bahwa planet dapat bertahan 

dari sejarah kehancuran bintang katai putih, dalam kondisi 
yang tepat, planet tersebut dapat mempertahankan 
kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan lebih lama 
dari jangka waktu yang diperkirakan untuk Bumi. Sekarang 
kita dapat menjelajahi banyak kemungkinan baru yang 
menarik untuk planet yang mengorbit inti bintang mati 
ini.
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Yuk !! 
Melihat Bentangan 
Galaksi Bima Sakti 

Bersama 
Tim OIF UMSU
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OIF INSIDE

Galaksi Bima Sakti adalah tempat 
dimana tata surya berada, tempat planet-
planet termasuk Bumi mengelilingi 
Matahari. Seperti planet Bumi, Matahari 
juga melakukan revolusi yaitu dengan 
mengelilingi inti galaksi Bima Sakti. 
Matahari tidak berada di pusat Bima 
Sakti melainkan berada di tepi galaksi, 
dengan jarak antara Matahari dan pusat 
galak sisekitar 27.700 tahun cahaya

 
Matahari hanya salah satu dari 

miliaran bintang yang terdapat dalam 
galaksi BimaSakti

Galaksi Bima Sakti diperkirakan 
memiliki diameter 100.000 tahun 
cahaya. Satu tahun cahaya adalah jarak 
yang ditempuh oleh cahaya selama satu 
tahun, yaitu sekitar 9,5 triliun kilometer. 

Galaksi Bima Sakti dapat dilihat 
dengan mata telanjang jika berada 
di daerah yang minim polusi cahaya. 
Namun saat memasuki musim 
penghujan, sangat sulit melihat galaksi 
karena langit sering tertutup awan. 
Nah berhubung setiap bulannya Tim 
OIF mengadakan penelitian di pantai 
BarusTapanuli Tengah, tak ingin melewati 
momen tim langsung memotret langit 
dan mendapatkan hasil galaksi cantik 
ini.

Foto dibawah ini di dapat di dua 
waktu yang berbeda yaitu yang pertama 
pada bulan juli tanggal 21 dan yang 
kedua pada September 2020.

Dokumentasi Tim OIF UMSU 
19 September 2020/ 01 Shafar 1442 H.

dan
24 Juli 2020/ 03 Zulhijjah 1441 H
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Diskusi Observatorium dan Astronomi OIF UMSU
Diskusi adalah komunikasi antara satu atau kelompok yang dilakukan untuk membahas 

sebuah topik agar menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Diskusi yang selalu 
dilaksanakan Tim OIF UMSU yaitu DOA. Mengapa DOA, karena doa itu adalah permohonan 
atau harapan yang kiranya dengan selalu berlangsungnya acara ini Tim OIF berharap ilmu 
yang diberikan oleh para pemateri dapat bermanfaan bagi orang lain.
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Diskusi Observatorium dan 

Astronomi ini selalu diisi oleh 

narasumber yang tentunya ahli 

dalam astronomi, jadi kita semakin 

banyak pengetahuan yang kita 

dapat seputar astronomi jika kita 

selalu mengikuti acara diskusi ini. 

Semakin banyak berdiskusi akan 

semakin bertambah pula ilmu kita.
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Dokumentasi Kegiatan Tim OIF UMSU
Pandemi, inilah yang sedang terjadi di Bumi kita saat ini, tak tahu kapan pandemi  

akan berakhir. Tetapi meskipun sedang pandemi, tak menurunkan semangat para Tim OIF 
untuk membantu masyarakat mengakurasika arah kiblat di masjid yang berada disekitar. 
Kita mengetahui bahwa arah kiblat yang tepat itu berhubungan dengan sahnya ibadah 
kita. Dengan menetukan arah kiblat yang akurat, tentunya kita akan lebih tenang ketika 
menjalankan ibadah. Dan salah satu kegiatan Tim OIF yang dilakukan sampai saat ini, 
yaitu mengukur arah kiblat. Berikut beberapa dokumentasi Tim OIF saat melakukan 
pengakurasian arah kiblat. 

Masjid Al-Muhajirin Prumnas Simalingkar, 29 Juli 2020/ 8 
Zulhijjah 1441 H

Pengukuran Masjid SMEC Glugur Rimbun, 
30 September 2020/ 12 Shafar 1442 H
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Pengukuran Masjid Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
Jati Makmur Cabang Binjai Utara,

30 September 2020/ 12 Shafar 1442 H

Pengukuran Masjid SMP Islam Terpadu Darur Rasyid Aceh Singkil, 02 
September 2020/ 14 Muharram 1442 H



29 Edisi 14 / Nov 2020


