
 

i Hasil Observasi OIF UMSU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cover depan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ii Hasil Observasi OIF UMSU 

 

HASIL – HASIL OBSERVASI BENDA LANGIT  
TIM OIF UMSU SEJAK 2016 – 2019 

 
 

Penulis: 
TIM OIF UMSU 

 
Editor: 

Hariyadi Putraga 
 

Design Cover: 
TIM OIF UMSU 

 
 

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG 
Dilarang memperbanyak atau memindahkan Sebagian dan 
Sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara 
elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, 
merekam dan dengan system penyimpanan lainnya tanpa izin 
tertulis dari penulis. 

 
 
 

All Right Reserved 
Cetakan Pertama, Agustus 2020 

 
 

Diterbitkan di Medan – Sumatera Utara – Indonesia  
 
 



 

iii Hasil Observasi OIF UMSU 

 

KATA PENGANTAR  
Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah, atas 

kehendak dan limpahan Rahmat-Nya, penulisan buku berjudul 
“Hasil-Hasil Observasi Benda Langit OIF UMSU” ini dapat 
terselesaikan. 

Buku ini merupakan kumpulan hasil observasi yang 
dilakukan oleh Tim OIF UMSU sejak tahun 2016 sampai tahun 
2019. Tentu saja hasil yang didapatkan belum begitu maksimal 
mengingat usia dan keberadaan Observatorium Ilmu Falak 
UMSU yang masih tergolong baru (yaitu berdiri pada tahun 
2016). Selain itu juga adalah karena faktor sumber daya 
manusia yang masih baru dan belum banyak menguasai seluk-
beluk dunia observasi dan potografi, ditambah lagi kondisi 
langit dan polusi cahaya di kota Medan yang tidak terlalu baik.  

Namun demikian, di masa yang akan datang tim OIF 
UMSU tetap berusaha lebih maksimal lagi dalam mendapatkan 
hasil-hasil observasi benda langit, hal ini sesuai dengan moto 
OIF UMSU yaitu “Memotret Semesta Demi Iman dan 
Peradaban”. 

Tim OIF UMSU menyadari bahwa hasil-hasil observasi 
benda langit dan narasi dalam buku ini masih jauh dari 
sempurna, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, tim 
OIF UMSU mohon maaf atas segala kekurangan serta berharap 
adanya kritik, koreksi dan saran yang bersifat membangun dari 
pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, 
semoga buku ini dapat menambah informasi dan kontribusi 
bagi pengembangan khazanah keilmuan astronomi (ilmu falak) 
di tanah air.             
     Medan,  Januari 2020 

                                                        Tim OIF UMSU  
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Chapter  1 

BULAN 
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Bulan merupakan sebuah benda langit alami yang paling 

dekat dengan Bumi, berukuran 1/6 kali ukuran Bumi dan berputar 

mengelilingi Bumi memberikan petunjuk kepada umat manusia 

sebagai penanda akhir sebuah waktu untuk masuk ke dalam waktu 

penanggalan yang baru. Sejak zaman dulu, sebelum konsep tanggal 

matahari dikenal, manusia menggunakan Bulan dan bentuknya 

sebagai penanda periode dan durasi sebuah waktu. Dikarenakan ia 

dapat dilihat di berbagai tempat dan memiliki bentuk yang berbeda 

setiap harinya menjadikan Bulan sebagai Subjek penanda sebuah 

rencana kegiatan.  

 

Di zaman dimana listrik belum diperkenalkan dan 

dikembangkan, Bulanlah yang menjadi penerang malam. Ia pun 

digunakan sebagai penanda momen kegiatan spiritual dan fisikal. 

Kemampuan manusia dalam membaca perilaku Bulan juga membaw 

manusia lebih maju dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.  

 

 Bulan sendiri masih memberikan misteri besar kepada 

manusia tentang dirinya, sehingga di zaman dengan teknologi 

sedang maju, maka perlahan – lahan identitas diri Bulan pun 

semakin diketahui dan pemahaman terhadap objek langit ini pun 

semakin berkembang. 

 

 Kalender Bulan juga merupakan sebuah produk peradaban 

dari hasil pengamatan Bulan dalam durasi periodenya yang 

membantu manusia memperkirakan dan menentukan awalan 

sebuah momen ataupun  fenomena yang terkait dengan kebutuhan 

manusia di Bumi. 
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-- Hilal Zulhijah -- 

 

 Hilal berarti Bulan sabit yang pertama kali dilihat 

setelah fase Bulan baru dengan bentuk sangat tipis berumur 

masih sangat muda dan harus diamati setelah Matahari 

terbenam. 

Hilal sendiri digunakan sebagai penanda telah 

dimulainya sebuah kalender Bulan baru karena ia merupakan 

bentuk pertama dari fase Bulan. 

 Umur Hilal baru biasanya kurang dari 12 jam dengan 

ketinggian tidak lebih dari 12,5 derajat.  

 Gambar disamping adalah gambar Hilal hari pertama 

yang diambil oleh tim OIF UMSU pada bulan Zulhijah 

menggunakan teleskop William Optic 60mm FPL53 ED 

menggunakan kamera QHY 5M-II Monokrom.  

Penggunaan kamera monokrom/hitam putih lebih 

memberikan ketajaman gambaran dari benda langit yang 

diamati seperti Hilal ini. 

 Berada pada posisi barat laut (Azimuth 281°) dengan 

ketinggian (Altitude 8°)  
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- - Crescent Moon / Bulan Sabit - - 

Gambaran Bulan sabit hari kedua, ukuran sabit Hilal lebih 

besar dan panjang dibandingkan hilal hari pertama. Pengamatan  

Hilal digunakan oleh Umat Islam sebagai permulaan  penanggalan 

Hijriyah. Dalam melakukan pengamatan Hilal dengan metode 

Melihat (Rukyat) dan Perhitungan (Hisab) yang digunakan sebagai 

awalan  

Diabadikan menggunakan kamera Canon EOS 600D melalui 

teleskop Bresser AR152 yang berada di kubah sliding Roof di Selatan 

Lokasi OIF. 

 Gambar disamping Hilal Hari ke-2 Rabiul Awal yang diambil 

di pertengahan November pukul 18:51. 

 

Gumpalan hitam di sebelah kiri merupakan awan yang 

dalam beberapa detik kemudian menutupi Hilal tersebut. Kendala 

utama yang terjadi dalam pengamatan Hilal maupun benda langit 

lainnya adalah keadaan langit yang kurang baik dengan berawan 

sehingga menutupi langit dan tidak dapat melakukan pengamatan. 
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- - Old Crescent Moon / Bulan Sabit Tua- - 

 

Bulan Sabit Tua atau juga dikenal dengan Hilal Tua. 

Biasanya diukur atau diabadikan disaat Bulan Sabit tersebut berada 

di Timur sesaat sebelum matahari terbit. Tim OIF UMSU 

menggunakan momen pengambilan gambar Hilal Tua ini sebagai 

pelatihan pengamatan Hilal Baru yang akan terbentuk 3 – 4 hari 

setelah keadaan Hilal Tua ini terbentuk. 

 Gambar disamping Hilal Hari ke-27 Jumadil Awal yang 

diambil di bulan Februari pukul 06:36 pagi. Diambil menggunakan 

kamera Canon EOS 600D melalui Teleskop Bresser AR152. 

 Bulan Sabit Tua ini juga terkenal sebagai momen penanda 

serangan Fajar yang banyak digunakan pada zaman perang yang 

masing menggunakan senjata tingkat pertama sebelum bubuk 

mesiu dan senapan ditemukan karena memberikan sebuah Impact 

dalam perjalaan sejarah yang dibuat oleh para penyerang di 

zamannya. 
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Bulan dalam Kabut Merapi Sinabung 
 

Di tahun 2017, kota Medan dan sekitarnya diterpa oleh 

kabut Abu Vulkanis yang dikeluarkan oleh gunung merapi aktif 

Sinabung yang berada di arah Barat Daya kota Medan. Intensitas 

dari kabut ini sendiri mengakibatkan perubahan keterlihatan warna 

Bulan dari yang biasanya putih cerah menjadi berwarna kecoklatan.  

 

Hal ini menunjukkan betapa tebal dan tingginya polusi yang 

dihasilkan oleh kabut abu Vulkanik tersebut. Namun juga menjadi 

momen istimewa yang dapat digunakan sebagai momen 

astrofotografi dan penelitian.  

 

Adapun hal yang bisa diamati dari keadaan ini adalah 

perbedaan intensitas cahaya Bulan biasa dan intensitas cahaya 

Bulan pada saat momen ini sehingga dapat digunakan sebagai 

landasan penelitian terhadap pengaruh polusi udara oleh kabut abu 

vulkanik terhadap perubahan kecerahan warna Bulan. 

 

Gambaran Bulan ini diambil pada saat memasuki fase umur 

4 hari setelah Hilal baru menggunakan kamera Canon EOS 600D 

melalui teleskop William Optic GT102 dari kubah teleskop yang 

berada di bagian utara OIF UMSU. 
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Bulan InOMN 
 

InOMN merupakan sebuah perayaan momen internasional 

yang menyelenggarakan pengamatan terhadap Bulan. Sesuai 

dengan namanya, InOMN – International Observe the Moon Night – 

menjadi ajang observasi publik, tentu saja jika langitnya cerah. 

Momen pengamatan publik ini biasanya dilakukan dan ditetapkan 

tidak pada tanggal yang sama setiap tahunnya, melainkan 

memperhatikan posisi Bulan yang terlihat pada hari itu.  

 

 InOMN dan beberapa momen astronomi publik ini biasanya 

jatuh pada bulan april hingga mei dan dibulan oktober hingga 

november. 

 

 Pengambilan gambar menggunakan teleskop tidaklah hanya 

pada penggunaan kamera besar seperti DSLR, melainkan dapat pula 

menggunakan kamera kecil seperti kamera poket maupun kamera 

ponsel. Gambar disamping merupakan gambar Bulan yang diambil 

menggunakan kamera ponsel melalui teleskop Vixen Maksutov pada 

momen pengamatan InOMN 2017. 
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- Lunar – 

A Mosaic of High Defenition Moon Crater 
 

Lunar (latin : Luna) merupakan nama dari Bulan yang kita 

miliki yang diberikan oleh masyarakat astronomi dunia. Adapun 

nama lainnya adalah Selene yang berasal dari bahasa Yunani. Selain 

fase Bulan, manusia juga dapat melakukan pengamatan terhadap 

permukaan Bulan. Gambaran yang terlihat di permukaan dari Bumi 

juga menjadi sebuah cerita di berbagai peradaban dan suku yang 

berada di dunia. 

 

Setelah berkembangnya alat optik dan teleskop, diketahui 

bahwa ternyata Bulan kita juga merupakan sebuah Batuan yang 

tidak  rata. Terdapat kawah dan luka yang berasal dari tabrakan 

benda langit ainnya seperti asteroid, batu angkasa dan sampah 

angkasa lainnya di masa penciptaannya. Di era digital ini permukaan 

Bulan pun dapat ditunjukkan ke publik. 

 

Untuk mendapatkan gambaran kawah dengan kualitas 

terbaik dan lengkap maka dilakukan pengumpulan foto / gambaran 

perbagian yang kemudian disusun berdekatan dengan metode 

mosaik. Semakin banyak mosaik dari kawah tersebut, maka semakin 

lengkap kawah yng dapat teramati. 

 

 Gambar ini merupakan gabungan dari 4 gambar yang 

diambil pada tempat berbeda. Menggunakan kamera Canon EOS 

600D melalui teleskop Vixen Maksutov Katadioptrik. Hasilnya dapat 

terlihat pada bagian kawah bulan memiliki ketajaman gambar lebih 

tinggi dan kontras yang baik antarkawah. 
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- 12th Day Lunar – 

The Edge Crater 
 

 Banyak kawah yang dapat terlihat di permukaan Bulan, 

namun kawah – kawah tertentu hanya dapat terlihat dalam fase 

bulan tertentu. Hal ini dikarenakan kecerahan permukaan Bulan 

dapat mempengaruhi keterlihatan kawah maupun gunung kecil 

yang ada di  permukaan Bulan. Dengan melakukan pengamatan 

kawah, kita mungkin saja dapat menemukan kawah atau gunung 

baru sehingga dapat didaftarkan sebagai penemu tempat tersebut. 

Namun, kemungkinan hal itu sangatlah kecil dan harus dilakukan 

secara teliti dan telaten. 

 

 Adapun beberapa kawah dan gunung yang diperlihatkan 

disamping adalah objek yang terlihat jelas pada saat Bulan 

memasuki fase hari ke 12, saat dimana Bulan telah membentuk 

cembungan dan kawah – kawah tersebbut dapat diamati, diukur 

dan dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. 

 

 Gambar ini diabadikan melalui teleskop Katadioptrik 

menggunakan kamera Canon EOS 600D di langit sebelah timur, 

disaat Bulan tersebut telah perlahan naik dan memasuki ketinggian 

yang nyaman untuk pengamatan. Gambar diambil dengan 

menumpukkan 2 buah gambar bulan bagian atas dan bagian bawah 

gambar (Mosaik). 
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--- The Last Supermoon Sequence --- 
  

Supermoon atau Bulan Super merupakan sebuah fenomena disaat 

Bulan berada pada jarak terdekatnya dengan Bumi. Dalam 

periodenya Supermoon terjadi dalam 3 bulan yang berturut. 

Biasanya berada di akhir tahun atau awal tahun hingga ke bulan 

Maret.  

 

 Fenomena ini sendiri memiliki pengaruh langsung terhadap 

kehidupan di Bumi seperti  naiknya permukaan air laut dikarenakan 

gravitasi bulan lebih kuat karena kedekatannya. Naiknya air laut dan 

gelombang tinggi terkadang menyebabkan banjir Rob. 

  

 Gambar yang diabadikan oleh tim OIF UMSU diambil pada 

periode akhirnya atau dikenal sebagai Supermoon ke-3 di tahun 

2018. Setelah ini Bulan akan bergerak menjauhi Bumi menuju jarak 

terjauhnya pada semester berikutnya.  

 

 Supermoon juga menjadi kesempatan yang baik untuk 

mendapatkan gambaran Bulan yang lebih jelas dan mengukur 

kecerahannya serta mencarikan faktor alam lain yang terpengaruh 

oleh keberadaan Supermoon. Dikarenakan curahan cahaya yang 

lebih banyak dari biasanya dapat menyebabkan langit malam lebih 

terang dan berimbas kepada kesulitan pengamatan benda redup 

ataupun pengamatan meteor. 

 Cahayanya di sepanjang malam juga dapat menyebabkan 

perbedaan pembacaan perubahan kecerahan langit malam pada 

alat pendeteksi seperti SQM. 

 



 19 Hasil Observasi OIF UMSU 

 

 



 20 Hasil Observasi OIF UMSU 

 

 

 

 

--- Bulan hari ke 21 --- 
 

 Bulan hari ke 21 merupakan keadaan dimana Bulan yang 

telah memasuki Kuarter akhir. Bulan pada periode ini lah yang sering 

dapat terlihat di pagi hingga menjelang siang hari. 

  

Perbedaan antara Bulan kuarter awal dan kuarter akhir 

adalah bagian Bulan uyang tersinari adalah bagian yang lebih 

banyak “Lautan” daripada kawah dan gunung seperti pada fase 

sebelumnya. Mare atau Laut pada Bulan bukanlah sebuah kawasan 

yang dipenuhi oleh air, melainkan sebuah tempat di permukaan 

Bulan yang keadaannya seperti dataran rata dan sedikit kawah yang 

jatuh disana. Adapun kawah yang ikonik menunjukkan bentuk 

seperti bekas ledakan besar yang menyebar ke segala arah dan 

seolah membentuk sebuah garis panjang. 

  

Para ilmuwan sendiri dibuat bingung dengan keadaan 

tempat tersebut dan menjadi bahan pertimbangan sebagai tempat 

yang dapat berpotensi menjadi tempat koloni apabila Bulan telah 

dapat digunakan sebagai tempat hidup manusia. 

 

 Gambar ini diambil menggunakan Kamera Astronomi QHY 5-

II Monokrom melalui teleskop William Optik dengan metode “Live 

Stacking” sebanyak 20 frame.  
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Setting Moon 

--- Near Horizon Lunar Position --- 
 

Istilah ini bukan berarti mengatur Bulan. Melainkan Momen 

saat Bulan akan terbenam. Keberadaan Bulan yang berada di dekat 

ufuk akan memberikan sebuah efek bernama Ilusi Bulan.  

 

Ilusi Bulan merupakan sebuah fenomena dimana 

penampakan Bulan yang berada dekat dengan ufuk akan 

menghasilkan gambaran Bulan yang lebih besar daripada keadaan 

Bulan yang berada di atas ufuk. Hal ini dikarenakan adanya 

pembiasan uap air yang berada di dekat ufuk menghasilkan efek 

optik berupa pembesaran dan pergeseran posisi sebenarnya. 

 

 Gambar ini diambil menggunakan kamera Canon EOS 600D 

pada ketinggian sekitar 5° diarah Barat pada Pantai Romantis, 

Serdang Bedagai, Sumatera Utara. 
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Lunar Crescent Side – By – Side 

Bulan Sabit Berdampingan 
 

 Gambar ini merupakan hasil olahan pengamatan benda 

langit berupa Hilal Muda yang diamati menggunakan teleskop 

William Optik 60mm FPL 53 ED di Kubah teleskop sebelah Utara OIF 

UMSU. 

 Gambaran ini menunjukkan : 

1. Gambaran Hilal pada pengamatan dengan kamera 

Monokrom. Penggunaan kamera monokrom sangat 

membantu dalam penentuan lokasi dan keakuratan gambar 

Hilal yang sangat tipis. Gambar 4 adalah warna 

kebalikannya. 

2. Gambaran hilal ditinjau dari temperatur permukaan. 

Dengan metode ini dapat membantu pengamat 

memperkirakan dan menentukan apakah objek yang diamati 

benar Hilal atau tidak. Mengingat banyaknya bentuk yang 

mungkin teramati selama penelitian yang mirip, maka 

dengan menggunakan filter temperatur permukaan dapat 

dipastikan objek yang teramati adalah benda langit yang 

dimaksud, dalam hal ini Hilal Muda. Dapat terlihat warna 

yang berbeda pada setiap bagian Hilal tersebut. 

3. Gambaran Hilal ditinjau dari filter Ultra Violet. Metode ini 

digunakan untuk memastikan tidak adanya pembiasan 

gambar saat dilakukan pengambilan gambar dan 

pengolahannya. Kesalahan yang dapat terjadi adalah ketika 

pengambilan gambar teleskop atau kamera bergetar 

sehingga bayangan benda yang ditangkap tidak akurat dan 

membias. Hal ini dapat dipastikan dengan filter UV. 
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Lunar Side – By – Side 

Bulan Siang Hari yang disandingkan 
Bulan siang hari merupakan salah satu tantangan tersendiri 

dalam pengamatan dan pendokumentasiannya. Bulan yang berada 

saat matahari masih dilangit memiliki kontras yang rendah dan sulit 

untuk ditemukan.  

Pemakaian teleskop dalam pengamatan Bulan pada siang 

hari juga memiliki tingkat kesulitan menengah dan tidak semudah 

pada pengamatan benda langit saat malam hari.  

Pada gambar monokrom terlihat titik debu yang juga ikut 

terekam (bulatan hitam dan titik blur) pada pawal pengamatan, 

pengaturan untuk mendapatkan gambaran Bulan yang baik juga 

menyulitkan. Ditambah lagi apabila semakin dekat dengan posisi 

matahari maka akan mengakibatkan cahaya matahari masuk ke 

teleskop dan menghasilkan gambaran yang sangat terang atau layar 

putih. 

Gambaran pada temperatur permukaan menunjukkan 

sebaran cahaya dan arah Matahari terhadap Bulan. Warna merah 

paling banyak menunjukkan arah matahari terhadap Bulan. 

Gambaran pada filter UV digunakan untuk memasikan 

keterlihatan dan kejelasan Objek Bulan dan Kawah yang dapat 

didokumentasikan. Metode ini sangat efektif dalam pencarian noise 

dan gambar bergetar. 

Gambaran inverted monokrom digunakan untuk 

mendapatkan gambaran maksimal kawah dan bentuk Bulan yang 

dapat dibulatkan.  

Gambaran Bulan ini diambil menggunakan kamera QHY 5-ii 

Mono melalui teleskop WO-60 FPL53 pada siang pukul 12:32 

dipertengahan Oktober 2018. 
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Kolase Fase Gerhana Bulan Sebagian 
 

  Gambar ini diambil selama kegiatan pengamatan Gerhana 

Bulan sebagian di bulan Agustus 2017. Pengambilan gambar dilakukan 

disaat bersamaan dengan kegiatan live streaming Gerhana Bulan. 

  

  Gambar yang didapatkan merupakan gambar proses awal 

terjadi gerhana hingga proses puncak Gerhana dimana Bulan 

kehilangan tertutup pada sebuah sisi pada bagian Bulan.  

 

Diambil menggunakan kamera Nikon D7100 melalui 

teleskop William Optic GT102 di kubah Teleskop sebelah Barat Daya OIF 

UMSU pada tanggal 08 Agustus 2017. Pengambilan gambar 

menggunakan bukaan (exposure) dengan durasi bervariasi selama lebih 

dari dua jam. 

 

Proses pembukaan dan penyelesaian gerhana tidak 

terdokumentasi dikarenakan keadaan langit yang tidak mendukung 

setelah proses puncak gerhana tersebut. 
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Kawah Bulan 

 
  Mengamati kawah Bulan merupakan sebuah kegiatan yang 

harus dilalui penikmat astronomi. Walaupun dengan keterbatasan 

kemampuan teleskop dalam melakukan pembesaran gambar, 

pembesaran ekstra juga dapat dilakukan dengan menambahkan 

perangkat tambahan bernama Barlow. 

   

Barlow adalah perangkat yang dipasang di dekat lensa 

okuler guna menambah pembesaran yang dimiliki teleskop. Dengan 

adanya pembesaran maka pengamatan benda langit jauh maupun 

dekat akan memberikan hasil dengan resolusi yang lebih tinggi dan 

prespektif baru. 

 

  Adapun pengamatan kawah Bulan yang dilakukan tim OIF 

UMSU adalah sebagai pengabadian berkala dan pencarian titik – titik 

historis yang berada di permukaan Bulan. 

   

  Pengambilan gambar ini menggunakan kamera astronomi 

QHY 5-II Monokrom via teleskop William Optik GT 102 dengan 

perangkat tambahan Barlow dengan pembesaran 5x. 
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--- Apollo 11 Landing Site --- 
 

  Selain Kawah dan gunung, di permukaan Bulan juga 

terdapat lokasi bersejarah misi pendaratan ke Bulan dan misi Bulan 

lainnya.  

 

  Lokasi yang paling dikenal tentang sejarah pendaratan di 

Bulan adalah lokasi pendaratan pesawat Luar Angkasa Apollo 11 yang 

menghantarkan manusia untuk mendarat ke Bulan pertama kali.  

 

  Untuk mendapatkan lokasi pendaratan ini hanya dapat 

ditemukan pada fase bulan yang menampakkan daerah tersebut. Maka 

pada momen saat itu dan tingkat kecerahan Bulan yang sedang dapat 

diamati lokasi pendaratannyadi dekat Bukit (daerah yang dilingkari) 

pada ketinggian sekitar 932 km dari permukaan Bulan. 

   

  Gambar ini diambil menggunakan kamera astronomi QHY 5-

II Monokrom pada 27 Juli 2018 pukul 11 malam melalui teleskop GSO 

RC12 pada kubah teleskop yang berada di utara OIF UMSU. 

 

 

 

 

 

 

 



 33 Hasil Observasi OIF UMSU 

 

 



 34 Hasil Observasi OIF UMSU 

 

- Lunar – 

A Mosaic of High Defenition Moon Crater 
 

Lunar (latin : Luna) merupakan nama dari Bulan yang kita 

miliki yang diberikan oleh masyarakat astronomi dunia. Adapun 

nama lainnya adalah Selene yang berasal dari bahasa Yunani. Selain 

fase Bulan, manusia juga dapat melakukan pengamatan terhadap 

permukaan Bulan. Gambaran yang terlihat di permukaan dari Bumi 

juga menjadi sebuah cerita di berbagai peradaban dan suku yang 

berada di dunia. 

 

Setelah berkembangnya alat optik dan teleskop, diketahui 

bahwa ternyata Bulan kita juga merupakan sebuah Batuan yang 

tidak  rata. Terdapat kawah dan luka yang berasal dari tabrakan 

benda langit ainnya seperti asteroid, batu angkasa dan sampah 

angkasa lainnya di masa penciptaannya. Di era digital ini permukaan 

Bulan pun dapat ditunjukkan ke publik. 

 

Untuk mendapatkan gambaran kawah dengan kualitas 

terbaik dan lengkap maka dilakukan pengumpulan foto / gambaran 

perbagian yang kemudian disusun berdekatan dengan metode 

mosaik. Semakin banyak mosaik dari kawah tersebut, maka semakin 

lengkap kawah yng dapat teramati. 
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– 7th Day Lunar – 

The First Quarter of The Moon 
 

 

Fase kuartal pertama terjadi ketika posisi bulan, bumi, dan 

matahari membentuk sudut 90 derajat. Pada posisi ini permukaan 

bulan yang memantulkan cahaya matahari adalah setengah dari 

keseluruhan permukaan bulan yang menghadap bumi. Oleh karena 

itu, dalam fase kuartal pertama ini, bulan terlihat berbentuk 

setengah lingkaran. 

 

Gambar disamping merupakan gambaran kawah bulan yang 

dapat terlihat di bagian pinggir bulan pada umur bulan 7 Hari. 

Gambar tersebut diambil pada tanggal 11 Mei 2019. 
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– 7.5 th Day Lunar – 

The First Quarter of The Moon 
 

 

 

Fase kuartal pertama terjadi ketika posisi bulan, bumi, dan 

matahari membentuk sudut 90 derajat. Pada posisi ini permukaan 

bulan yang memantulkan cahaya matahari adalah setengah dari 

keseluruhan permukaan bulan yang menghadap bumi. Oleh karena 

itu, dalam fase kuartal pertama ini, bulan terlihat berbentuk 

setengah lingkaran. 

 

Gambar disamping merupakan gambaran kawah bulan yang 

dapat terlihat di bagian pinggi bulan pada umur bulan 7 Hari. 

Gambar tersebut diambil pada tanggal 14 Maret 2019. 
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KONJUNGSI BULAN DAN ζ TAURUS 
 

 

Konjungsi Bulan - ζ Taurus adalah peristiwa ketika Bulan 

tampak berada dekat dengan Bintang ζ Taurus. Keduanya terlihat 

dari permukaan Bumi hanya terpisah 0,5o di langit. Bintang ζ Taurus 

baru saja keluar dari badan Bulan yang tidak bercahaya sehingga 

seolah – olah muncul titik terang dari bagian belakang Bulan. 

Gambar disamping merupakan gambaran kawah bulan yang 

dapat terlihat di bagian pinggi bulan pada umur bulan 7 Hari. 

Gambar tersebut diambil pada tanggal 14 Maret 2019. 
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RAMADHAN FIRST QUARTER 
 

 Gambar Bulan pada fase kuarter awal saat Bulan 

Ramadhan, hal ini menjadi penanda puasa telah memasuki akhir 

minggu pertama bulan Ramadhan. Pada fase ini bagian Mare atau 

lautan pada Bulan terlihat lebih banyak daripada bagian bulan yang 

memiliki kawah. 

Gambar ini diabadikan melalui teleskop William Optic GT102 

menggunakan kamera Canon EOS untuk mendapatkan gambar 

bulan dalam keadaan full frame. Bulan sedang berada pada 

ketinggian maksimumnya saat lepas matahari terbenam. 
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- 12th Day Lunar – 

The Edge Crater 
 

 Banyak kawah yang dapat terlihat di permukaan Bulan, 

namun kawah – kawah tertentu hanya dapat terlihat dalam fase 

bulan tertentu. Hal ini dikarenakan kecerahan permukaan Bulan 

dapat mempengaruhi keterlihatan kawah maupun gunung kecil 

yang ada di  permukaan Bulan. Dengan melakukan pengamatan 

kawah, kita mungkin saja dapat menemukan kawah atau gunung 

baru sehingga dapat didaftarkan sebagai penemu tempat tersebut. 

Namun, kemungkinan hal itu sangatlah kecil dan harus dilakukan 

secara teliti dan telaten. 

 

 Adapun beberapa kawah dan gunung yang diperlihatkan 

disamping adalah objek yang terlihat jelas pada saat Bulan 

memasuki fase hari ke 12, saat dimana Bulan telah membentuk 

cembungan dan kawah – kawah tersebbut dapat diamati, diukur 

dan dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. 

 

 Gambar ini diabadikan melalui teleskop Katadioptrik 

menggunakan kamera Canon EOS 600D di langit sebelah timur, 

disaat Bulan tersebut telah perlahan naik dan memasuki ketinggian 

yang nyaman untuk pengamatan. Gambar diambil dengan 

menumpukkan 2 buah gambar bulan bagian atas dan bagian bawah 

gambar (Mosaik). 
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SUPER MOON 

Bulan Dalam Ukuran Paling Besar Saat Purnama 

 
Supermoon atau bulan super adalah fenomena yang terjadi 

saat Bulan berada pada titik terdekatnya dengan Bumi. Dalam istilah 

astronomi, titik terdekat Bulan ke Bumi itu disebut perigee. 

Saat Bulan berada dekat dengan Bumi, Bulan akan terlihat lebih 

terang dan lebih besar daripada biasanya.  

Dalam pengambilan gambar bisa dilakukan dengan 

pengambilan gambar bulan tunggal seperti gambar atas dan dapat 

pula dilakukan pengambilan gambar dengan latar cahaya bulan 

seperti gambar dibawah (teknik komposit). 
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SUPERMOON Filtered 
 

 Pengamatan Bulan Purnama dapat dilakukan dengan mata 

langsung, namun dikarenakan intensitas cahaya yang tinggi dan 

pengamatan dalam keadaan langit gelap dapat menurunkan durasi 

lama pengamatan secara langsung saat pengamatan Bulan dalam 

fase ini. Dengan adalanya alat bantu seperti Filter Bulan, intensitas 

cahaya terang yang masuk ke mata dari teleskop akan berkurang 

sehingga pengamata dapat melakukan pengamatan dalam durasi 

yang cukup panjang. Cahaya yang menyejukkan mata juga tidak 

menjadi penghalang pengamatan fase bulan penuh dalam keadaan 

langit gelap. 
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Daylight Lunar Crescent 

Hilal Siang Hari 
 

 

 Pengamatan hilal dilakukan pada umumnya adalah pada 

saat langit mulai gelap. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa 

hilal juga dapat diamati saat langit terang. Percobaan pengamatan 

dilakukan di seluruh dunia untuk dapat mendokumentasikan Hilal 

saat siang hari, selain sebagai tujuan penelitian hal ini juga bisa 

membantu tim pengamat Hilal saat matahari terbenam dalam 

mengkonfiramsi keberadaan Hilal sebelum waktu malam. 
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Full Moon in Flourescen Light Filter 

Bulan Purnama dalam Filter cahaya Flourescent 
 

 

 Gambar berikut merupakan hasil dari pengambilan gambar 

secara langsung dengan menggunakan filter warna fluorescent pada 

kamera. Hasil gambar menunjukkan warna bulan menjadi berwarna 

keunguan, lebih redup namun keadaan kontras kawah dan gunung 

di bulan lebih tinggi. Filter ini baik digunakan dalam pengamatan 

kawah yang memiliki pantulan cahaya yang sangat terang sehingga 

menyulitkan pengukuran kedalaman dan tekstur dari kawah 

tersebut. 
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Chapter  2 

 

MATAHARI 
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Matahari merupakan sebuah bintang di pusat Tata Surya 

berbentuk seperti bola api raksasa yang memiliki diameter 108 kali lipat 

dari bumi (sekitar 1.392.684 km ) dan memiliki suhu permukaan sekitar 

55050 C.  

 

Secara kimiawi, sekira tiga perempat massa Matahari terdiri 

dari hidrogen, sedangkan sisanya didominasi helium. Sisa massa 

tersebut (1,69%, setara dengan 5.629 kali massa Bumi) terdiri dari 

elemen-elemen berat seperti oksigen, karbon, neon, besi, dan lain-lain. 

 

Benda langit kolosal ini merupakan sumber energi yang 

berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup di Bumi. Aktivitas 

dan pengaruhnya selalu diamati untuk dipelajari sehingga manusia 

dapat mempersiapkan diri ketika Matahari melakukan aktivitas tinggi 

yang dapat mengakibatkan perubahan global terhadap Bumi. 

 

Gambar berikut ini merupakan gambaran dari matahari 

yang diambil dengan menggunakan teleskop dengan filter Hydrogen 

Aplha sehingga pengamat dapat melihat reaksi dan aktivitas yang 

terjadi pada permukaan matahari. 
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Matahari 

Pengambilan gambar menggunakan kamera DSLR 
 

  Pengambilan gambar Matahari merupakan sebuah 

tantangan yang cukup serius dikarenakan kesulitan dan bahaya yang 

dapat dialami pada pengamatan. Pengambilan gambar Matahari yang 

menggunakan kamera pada teleskop membutuhkan sebuah perangkat 

pelindung tambahan yang bernama filter matahari. 

   

Filter Matahari dapat berupa lembaran plastik khusus yang 

dapat meredam sinar Matahari hingga leboh dari 70% atau sesuai 

kebutuhan. Ada pula jenis filter berupa mika tebal yang dapat 

memberikan kejelasan warna dan kontras yang lebih baik namun 

memiliki harga cukup mahal. 

   

Pada pengamatan gambar ini menggunakan filter Matahari 

mika berwarna oranye sehingga warna matahari yang didapatkan oleh 

kamera adalah matahari yang berwarna oranye seperti pada gambar. 

   

Gambar disamping menunjukkan berbagai hasil yang 

didapatkan menggunakan berbagai pengaturan bukaan dan iso pada 

kamera. Pengambilan gambar menggunakan kamera Canon EOS 600D 

melalui teleskop William Optik GT102. Pengamatan dilakukan pada 

tanggal 18 juli 2017 pukul 11 siang. 
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Tampilan permukaan matahari yang terlihat 

menggunakan filter Solar Film 
 

Pengambilan gambar Matahari merupakan sebuah 

tantangan yang cukup serius dikarenakan kesulitan dan bahaya yang 

dapat dialami pada pengamatan. Pengambilan gambar Matahari yang 

menggunakan kamera pada teleskop membutuhkan sebuah perangkat 

pelindung tambahan yang bernama filter matahari. 

   

Filter Matahari dapat berupa lembaran plastik khusus yang 

dapat meredam sinar Matahari hingga leboh dari 70% atau sesuai 

kebutuhan. Ada pula jenis filter berupa mika tebal yang dapat 

memberikan kejelasan warna dan kontras yang lebih baik namun 

memiliki harga cukup mahal. 

   

Pada pengamatan gambar ini menggunakan filter Matahari 

mika berwarna oranye sehingga warna matahari yang didapatkan oleh 

kamera adalah matahari yang berwarna oranye seperti pada gambar. 

   

Gambar disamping menunjukkan berbagai hasil yang 

didapatkan menggunakan berbagai pengaturan bukaan dan iso pada 

kamera. Pengambilan gambar menggunakan kamera Canon EOS 600D 

melalui teleskop William Optik GT102. Pengamatan dilakukan pada 

tanggal 18 juli 2017 pukul 11 siang. 
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Sunspot 

Sebuah “Bintik” Hitam pada permukaan Matahari 
 

  Sunspot merupakan fenomena pada permukaan matahari 

yang dapat terlihat menggunakan bantuan filter matahari,teramati 

berbentuk seperti noda dan bintik yang kadang di saat aktivitas tinggi 

dapat berbentuk seperti luka gores maupun noda besar. 

 

  Bintik Matahari sendiri merupakan sebuah tempat dimana 

terjadi ledakan besar dan pilar api yang meninggi dengan partikel 

radiasi dan juga gelombang elektromagnetik. Aktivitas Bintik matahari 

ini sendiri memang terkait dengan pergerakan energi elektromagnetik 

yang terjadi pada penggumpalan tempat bersuhu paling rendah di 

permukaan Matahari. 

 

  Pengamatan terhadap bintik Matahari ini dapat 

memberitahukan kita berbagai aktivitas dari matahari. Mulai dari arah 

Rotasi Matahari, kecepatan rotasi yang berbeda pada bagian matahari, 

pembentukan ataupun penguraian Bintik Matahari, waktu Badai 

Matahari dan angin Matahari dapat di perkirakan, dan pengaruhnya 

terhadap kehidupan di Bumi. 

 

  Gambar ini diambil menggunakan kamera Canon EOS 600D 

melalui teleskop William Optik dengan bantuan Barlow berkekuatan 

pembesaran 5x.  
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Sunspot Comparison 

Perbandingan antara Sunspot pada pengamatan dan 

Simulasi. 
 

  Untuk dapat memasikan apakah gambaran yang terdapat 

pada permukaan matahari merupakan sunspot baik itu yang dikenal 

ataupun sunspot yang baru tercipta ada baiknya pengamat melakukan 

pembandingan antara sunspot yang terlihat dengan yang telah terdata. 

 

  Beberapa aplikasi menyajikan informasi tentang fenomena 

ini dan memberikan penjelasan serta nama yang dapat digunakan 

semua orang untuk menyebut si Sunspot itu sendiri. 

 

  Pada pengamatan dengan kamera monokrom akan terlihat 

aliran medan elektromagnet bintik matahari dan yang menjadi 

kemungkinan jalur dan arah pergerakan bintik matahari yang akan 

melakukan fase ledakan ataupun pemutusan lengkungan. Pada 

umumnya jika terdapat dua buah bintik matahari berdekatan seperti 

pada gambar ada kemungkinan besar terjadi pergerakan seperti kutub 

magnet ataupun bintik matahari mengeluarkan lidah api dari bintik 

yang satu menuju bintik yang lain dan membentuk semacam gerbang 

atau lengkungan besar yang pergerakannya berasal dari tempat yang 

memiliki intensitas medan elektro magnet rendah menuju ke daerah 

yang memiliki medan elektromagnet yang tinggi. 

 

  Gambar yang diambil merupakan gamabr bintik matahari 

dari satu sudut pada tanggal 2 agustus 2017. Diabadikan menggunakan 

kamera astronomi CCD QHY 5-II Monokrom melalui teleskop William 

Optik GT102 dengan bantuan barlow yang memiliki pembesaran 5x. 
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Live Stacking Sun 

Pengamatan Matahari dengan Metode Live Stacking 
 

  Live Stacking atau penumpukan langsung  merupakan 

sebuah metode fotografi yang dapat memberikan hasil olahan dari 

beberapa gambar yang diambil secara realtime dan diolah dalam 

bentuk tumpukan grafis secara langsung. Biasanya digunakan untuk 

mendapatkan gambaran benda langit yang redup atau kurang jelas 

dalam seklai pengamatan sehingga metode ini dapat memberikan hasil 

gambar terlihat secara langsun. 

 

  Walaupun tidak dibarengi dengam penghilangan masking 

dan crisp, bentuk daripada flare yang berada di permukaan matahari 

akan dapat terlihat dengan lebih jelas. Dengan metode ini juga dapat 

menghasilkan gambaran permukaan bersama dengan korona serta 

kontur dari sebuah bintik Matahari. 

 

  Berikut ini merupakan gambar diambil dengan 

menggabungkan 1200 frame dengan eksposur rendah menggunakan 

kamera astronomi CCD QHY 5-II Monokrom melalui teleskop Lunt Solar 

System yang dilengkapi dengan filter Hydrogen Alpha padasiang hari  

tanggal 29 oktober 2018. 
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Suns’s Crown 

Mahkota sang Matahari 
 

   

  Mahkota matahari yang terkenal hanya dapat dilihat pada 

saat momen puncak Gerhana Matahari Total. Namun tidak hanya harus 

menunggu momen itu untuk dapat melhat bagian mahkota matahari 

itu sendiri.  

   

Dengan menggunakan teleskop yang memiliki filter 

Hydrogen Alpha kita juga dapat melihat sebagian dari bentuk 

Mahkota matahari tersebut. 

 

Mahkota yang terlihat menggunakan filter Ha ini juga 

disebut sebagai Prominesa (lidah api matahari). Dengan mengamati 

prominesa pada pinggiran matahari dapat membantu pengamat 

untuk mengukur ketinggian dan besaran dari prominesa tersebut 

sehingga dapat digunakan untuk pengetahuan awal apabila akan 

terjadi peningkatan temperatur global. 

 

Gambar disamping merupakan Matahari yang dilihat dari 

teleskop dengan menggunakan filter yang memiliki panjang 

gelombang Hydrogen Alpha dengan eksposur tinggi dan gain rendah 

disertain penyesuaian gamma sehingga tidak bias dan bentuk 

Proominesa di pinggir matahari dapat terlihat dengan baik. 
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Sun’s Surface on Hydrogen Alpha 

Permukaan Matahari pada Hydrogen Alpha 
 

  Hydrogen Alpha merupakan salah satu filter yang dapat 

digunakan untuk mengamati aktivitas cahaya dengan menyaring 

panjang gelombang yang sesuai dengan panjang gelombang reaksi 

photon dengan panjang gelombang sebesar 656 nm. Filter ini biasa 

digunakan untuk mendeteksi emisi hidrogen pada benda langit sepert 

matahari dan bintang ataupun nebula, sesuatu yang dapat 

memancarkan dan memantulkan cahaya. 

 

  Pada pengamatan Matahari, teleskop hydrogen alpha 

sangat baik digunakan untuk mengamati matahari pada lapisan 

korona. Pengamatan yang dapat dilakukan adalah aktivitas filamen 

matahari, flare, bintik matahari, dan prominesa matahari. Para 

pengamat profesional melakukan penelitian demi pengambilan data 

yang tepat untu menjadi dasar dari sistem peringatan dan prediksi 

kenaikan fase dari flare di matahari. 

 

  Filamen dapat berbentuk seperti benang ataupun goresan 

maupun “Cacing” besar pada permukaan matahari yang menunjukkan 

aktivitas dari flare dan lidah api yang bergerak. Dengan 

menggabungkan gambaran dari permukaan dan gambaran dari 

prominesa pada pinggir matahari maka dapat diperlihatkan aktivitas 

besar dari matahari pada saat pengamatan. Semakin besar filamen 

maka lontaran badai matahari juga akan semakin besar pada saat 

terjadi ledakan di matahari. Prominesa sendiri juga menjadi penanda 

panjang lidah api yang sedang aktif di matahari. 
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Mid October Sun 

Matahari di pertengahan Oktober 
 

  Mengingat matahari yang selalu berpindah posisi semu nya 

jika terlihat dari Bumi juga mempengaruhi keadaan cuaca di Bumi. 

Namun ketinggian tingkat aktivitas dari matahari sendiri dapat 

mengakibatkan ketidakstabilan cuaca pada saat bumi sedang 

mengalami iklim tertentu. 

 

 

  Gambar berikut adalah matahari yang sedang mengalami 

aktivitas rendah. Dapat terlihat dari kecilnya ukuran filamen dan 

prominesa. Tidak adanya aktivitas seperti pembentukan bintik matahari 

dan loop menunjukkan tingkat temperatur yang stabil akan dialami 

Bumi pada masa terdekat setelah pengambilan gambar. 

 

  Gambar ini diambil melalu teleskop Lunt Solar System 

dengan filter Hydrogen Alpha dengan menggunakan kamera astronomi 

CCD QHY 5-II Monokrom untuk mendapatkan gambaran dengan lebih 

tajam dibandingkan dengan kamera berwarna. 

 

  Diabadikan pada tanggal 15 Oktober 2018 padap uku 13:25 

siang di OIF UMSU. Diolah kembali dan disatukan menggunakan 

program IRIS dan Corel Draw x7. 



 73 Hasil Observasi OIF UMSU 

 

 



 74 Hasil Observasi OIF UMSU 

 

 

 --- The Black Sun --- 

Sang Matahari Hitam 
 

  Black Sun bukanlah istilah resmi, namun pengamat menamai 

proses pengolahan Matahari dengan melakukan metode ‘inverting’ 

atau membalikkan warna dari pengamatan matahari yang 

menggunakan kamera monokrom.  

 

  Jika dibandingkan antara hasil olahan monokrom biasa 

dengan monokrom inverted, kejelasan bentuk dari prominesa lebih 

terlihat bahkan kabut api yang mengambang akan lebih memiliki 

kontras tinggi pada saat pengamatan dilakukan. Hal ini untuk 

mengetahui dan memprediksi pergerakan dari pilar lidah api ini apakah 

mereka akan mengarah ke bumi atau tidak.  

 

  Tingkat aktivitas yang terjadi pada lapisan korona ini masih 

belum dapat diprediksi dalam jangka panjang, oleh karena itu 

mengamati pergerakan dan aktivitasnya sangat membantu manusia 

untuk melakukan persiapan jika saat itu tiba. 

 

  Gambar ini diambil menggunakan kamera astronomi CCD 

QHY 5-II Monokrom yang hasilnya di balik warnakan melalui teleskop 

Lunt Solar System dengan filter hydrogen Alpha dan diolah dari 

tumpukan 99 frame yang diambil dalam durasi 3 detik. 

 

  Diabadikan pada tanggak 8 September 2018 pukul 14:42 

WIB di OIF UMSU. 
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- Black and White Sun – 

Matahari Hitam dan Putih 
 

  Berikut ini merupakan gambaran Matahari yang diambil dan 

diolah hingga titik yang baik. Sebagai pembanding antara kontras dan 

tingkat keterlihatan objek yang diamat maka dapat disandingkan. 

Keadaan matahari dalam tingkat aktivitas rendah. 

 

  Matahari yang putih lebih sedikit menampakkan gambaran 

filamen jika dilihat dari posisi jauh sedangkan dengan metode inverted 

monochrome bentuk dan kontras filamen lebih jelas terlihat pada 

permukaan matahari. 

 

  Gambar ini diambil menggunakan kamera astronomi CCD 

QHY 5-II Monokrom yang hasilnya di balik warnakan melalui teleskop 

Lunt Solar System dengan filter hydrogen Alpha dan diolah dari 

tumpukan 99 frame yang diambil dalam eksposur 1,25 detik dan gain 

senilai 33. 

 

  Diabadikan pada tanggak 18 Januari 2019 pukul 13:11 WIB 

di OIF UMSU. 
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--- Sun’s Activity --- 

The Unseen Flame Cloak in Hydrogen Alpha 
 

  Pemberian warna pada hasil pengamatan yang berwarana 

abu-abu ini dapat memberikan efek lain berupa keterlihatan “Jubah 

Api” yang mengeliling Matahari serta jarak pengaruh panas dari 

prominesa yang tersebar di permukaan. Warna yang mendekati ke 

warna matahari akan lebih banyak memperlihatkan gambaran dari 

permukaan matahari tersebut. 

 

  Gambar ini diambil pada saat matahari mengalami aktivitas 

tingkat rendah menggunakan kamera astronomi CCD QHY 5-II 

Monokrom yang hasilnya diwarnai menggunakan corel draw  melalui 

teleskop Lunt Solar System dengan filter hydrogen Alpha dan diolah dari 

tumpukan 99 frame yang diambil dalam eksposur 3,78 detik. Terlihat 

beberapa prominesa yang berada di berbagai sudut matahari. 

 

  Diabadikan pada tanggak 17 Januari 2019 pukul 10:27 WIB 

di OIF UMSU. 
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--- Sun’s Activity --- 

--- Aktivitas Matahari --- 
 

  Dengan adanya pengamatan matahari pada kamera 

monokrom, pengamat dapat pula memberikan “sentuhan” berupa 

warna pada gambar hitam – putih itu. Dan hasilnya, lebih banyak 

memperlihatkan bentuk, awan api, dan kontras filamen yang sangat 

baik. 

 

  Pemberian warna menyesuaikan kepada kebutuhan 

pengamat untuk mendapatkan efek dan panjang gelombang pada 

warna yang dibutuhkan. Warna yang mendekati ke warna matahari 

akan lebih banyak memperlihatkan gambaran dari permukaan 

matahari tersebut. 

 

  Gambar ini diambil pada saat matahari mengalami aktivitas 

tingkat sedang menggunakan kamera astronomi CCD QHY 5-II 

Monokrom yang hasilnya diwarnai menggunakan corel draw  melalui 

teleskop Lunt Solar System dengan filter hydrogen Alpha dan diolah dari 

tumpukan 99 frame yang diambil dalam eksposur 2,25 detik. Terlihat 

banyak prominesa yang berada di berbagai sudut matahari. 

 

  Diabadikan pada tanggak 29 Oktober 2018 pukul 13:11 WIB 

di OIF UMSU. 
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Sun Flare Cycle 

Siklus Flidah Api Matahari 
 

Dengan melakukan pengamatan matahari menggunakan 

teleskop dengan filter Hydrogen Alpha, pengamat juga dapat melihat 

dan mempelajari siklus dan pergerakan dari flare dan filamen pada 

permukaan Matahari.  

 

Pengamatan berkala akan dapat menunjukkan dan 

memperlihatkan bentuk berbeda namun mirip pada lokasi yang 

berbeda setiap harinya. Pengamatan ini digunakan untuk melihat arah 

rotasi dan kecepatan rotasi pada permukaan Matahari sehingga 

pengamat lebih memahami tentang aktivitas dan siklus yang terjadi 

pada permukaan matahari. 

 

Hasil pengamatan yang diambil pada selang waktu berbeda. 

Gambar pertama menunjukkan bentuk aktivitas matahari pada tanggal 

6 Juni 2018,  matahari terlihat memiliki aktivitas yang rendah. Pada 

tanggal 4 Juli 2018 matahari menunjukkan peningkatan aktivitas pada 

bagian pinggir (terlihat dari Bumi) dan adanya prominesa yang sangat 

tinggi. Tanggal 5 Juli 2019 memperlihatkan prominesa telah berkurang 

ukurannya dan bergerak menjauhi Bumi. Tanggal 14 Juli bagian dari 

filamen semakin memanjang dan memiliki kerenggangan yang lebih 

besar yang dapat mengakibatkan pembentukan filamen dan lidah api 

yang besar pada permukaan Matahari. Pengamatan dilakukan dengan 

kamera CCD QHY 5-II Monokrom pada teleskop Lunt Solar System 

dengan filter Hydrogen Alpha. 
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Sun Side – By – Side 
 

  Pengamatan Matahari dari berbagai prespektif berbeda. 

Hasli dari pengolahan gambar matahari pada filter Hydrogen Alpha 

juga dapat diamati melalui berbagai filter lainnya.  

 

  Kanan Atas menunjukkan hasil pengamatan matahari 

menggunakan kamera astronomi QHY 5-II Monokrom yang diwarnai 

oleh aplikasi lain. Dengan menggunakan filter lain berupa filter 

temperatur permukaan yang dapat menunjukkan intensitas suhu pada 

permukaan matahari.  

 

  Bagian Kiri Bawah menunjukkan filter Sinar Ultra Violet 

untuk melihat pancaran gelombang radiasi matahari. Dan bagian 

kanan bawah adalah filter monokrom inverted. 

 

  Gambar ini diambil menggunakan kamera astronomi CCD 

QHY 5-II Monokrom melalui teleskop Lunt Solar System dengan filter 

hydrogen Alpha dan diolah dari tumpukan 99 frame yang diambil pada 

29 Desember 2018 pada pukul 13:20 WIB. 
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Sunspot AR 2732 

Observed from Solar Film Filter 
 

Pengamatan Bintik Matahari dapat dilakukan dengan 

menggunakan filter Solar Film, yaitu sebuah filter yang dapat meredam 

cahaya matahari sehingga pengamat dapat mengobservasi bagian 

Fotosfer dari Matahari.  

 

Di tanggal 2 Januari terdapat dua buah titik yang menjadi 

Bintik Matahari teramati. Ada dugaan bahwa bintik Matahari ini akan 

atau telah membuat sebuah Loop pilar Matahari yang akan 

menghasilkan sebuah ledakan badai angin matahari saat proses 

penguraiannya. Posisi yang berada pada bagian ini juga harus diamati 

secara berkala untuk memperdiksi gerakan perpindahan Bintik 

Matahari tersebut. 

 

Pergerakan dan fase akhirnya akan mempengaruhi 

temperatur Bumi jika Bintik Matahari ini bergerak menuju ke tengah 

Matahari dan memasuki fase penguraiannya dalam beberapa hari 

kemudian.  

 

Pada pengamatan menggunakan Solar Film Filter, 

pengamatat hanya dapat melihat aktivitas ada tidaknya bintik 

matahari pada permukaaan matahari yang mulus tanpa adanya 

filamen ataupun prominesa. 

 

Gambar diambil menggunakan teleskop William Optik FPL 

53 dengan Solar Film Filter menggunakan kamera QHY 5-II 

Monokrom. 
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Sunspot AR 2732 Acitvity Side By Side 
 

  Gambar ini adalah pengambilan gambar mendekati (Zoon) 

dari Bintik Matahari dar berbagai Filter. Bentuknya masih dalam bentuk 

goresan yang menunjukkan pilar Api masih berdiri ke arah atas, belum 

membentuk Loop.  

   

  Pengambilan gambar menggunakan Filter Solar Film 

Gambar diambil menggunakan teleskop William Optik FPL 53 memakai 

kamera QHY 5-II Monokrom. 

 

Adpun data Matahari pada tanggal 2 januari pukul 14:16 adalah sbb: 

 

RA/Dec (on date): 18h50m22.85s/-22°55'51.9" 

Az./Alt.: +220°42'01.2"/+54°24'49.2"  

Rise: 6h30m 

Transit: 12h28m 

Set: 18h27m 

Daytime: 11h57m 

IAU Constellation: Sagitarius 

Jarak: 0.983 AU (147.095 Juta km) 
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AR 2732 Sunspot Activity on January 3rd, 2019 
 

  Gambar ini diambil pada tanggal 3 Januari 2019 melalui 

teleskop William Optik FPL 53 yang menggunakan Soar Film Filter agar 

dapat melihat bentuk Bintik Matahari pada Fotosfer Matahari. 

 

  Pergerakan Bintik Matahari terlihat menuju ke arah 

pinggiran Matahari yang berarti ledakan dan badai matahari yang 

dihasilkan oleh AR2732 tidak akan mengarah ke Bumi. Bentuk Bintik 

matahariyang besar terlihat sudah mulai memusat dan tidak 

memanjang sehingga diperkirakan akan membentuk pilar besar yang 

akan membentuk Loop pada beberapa hari lagi.  

 

  Pengamatan Bintik Matahari ini merupakan pengamatan 

fenomena yang berulang namun berbeda mengamati titik dan bintik 

lainnya yang memungkinkan mempengaruhi kehidupan di Bumi. 

    

Pada filter Temperatur dapat terihat suhu pada titik Bintik 

Matahari telah mencapai warna hijau yag berarti telah terjadi 

pendinginan atau penurunan suhu. Filter UV juga memperlihatkan 

Radiasi UV yang semakin menguat dari kedua Bintik Matahari ini. 
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AR2732 Sunspot Activity Comparison 
 

  Gambar ini menunjukkan perbandingan dari Bintik Matahari 

yang gambarnya diambiil melalui teleskop LuntSolar System dengan 

filter hydrogen Alha (Atas) dan pengambilan gambar menggunakan 

teleskop William Optik FPL53 yang menggunakan Solar Film Filter.  

 

  Pada pengamatan menggunakan filter Ha, bagian pinggiran 

Bintik Matahari terlihat mulai menggulung dan seperti membentuk 

pusarandan terlihat bagian terang yang menghubungkan kedua titik 

yang diperkirakan adalah reaksi elektromagnet yang mengangkat 

Hidrogen ke antaranya.  

   

Pada gambar bawah memperlihatkan gambaran dan 

perbandingan Bintik Matahari yang terlihat lebih kecil daripada 

pengamatan menggunakan teleskop berfilter Ha.  
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Suns’s Activity in Hydrogen Alpha SBS at Jan 5th, 2019 

Aktivitas matahari tanggal 5 Januari 2019 melalui Hidrogen 

Alpha 

 

 Dalam pengamatan menggunakan Hydrogen Alpha seperti 

pada gambar sebelumnya menujukkan dari satu buah sudut 

pandang yaitu gambaran filamen dan prominesa matahari melalui 

kamera monokrom.  

  

Dengan menambahkan filter ultra violet dan filter 

temperatur permukaan maka pengamata dapat mendapatkan 

informasi tambahan dari tingkat aktivitas pada permukaan matahari 

yang memiliki suhu tertinggi dan terendahnya sehingga dapat 

memperkirakan aktivitas dan sebaran dari filamen dan aktivitas 

Bintik Matahari yang terlihat pada permukaannya.  

 

Bintik Matahari yang berada pada bagian kanan atas 

matahari juga dapat terlihat dari berbagai filter dengan keterangan 

dan aktivitasnya sendiri.  Pada pengamatan temperatur permukaan 

Matahari, Bintik Matahari menunjukkan keadaan suhu yang rendah 

(berwarna kuning menuju hijau) yang menunjukkan bahwa keadaan 

yang berada di dekat Bintik Matahari mengalami penurunan suhu 

atau memiliki suhu yang lebih rendah dari sekitarnya. 

 

Pada pengamatan Ultra Violet Bintik Matahari menunjukkan 

kecerahan yang cukup terang menunjukkan aktivitas yang tinggi 

pada titik tersebut. Bagian yang memiliki aktivitas tinggi ditunjukkan 

pada bagian yang memiliki warna kuning terang. 
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Suns’s Activity in Hydrogen Alpha SBS at Jan 5th, 2019 

Aktivitas matahari tanggal 5 Januari 2019 melalui Hidrogen Alpha 

 

 Dalam pengamatan menggunakan Hydrogen Alpha seperti 

pada gambar sebelumnya menujukkan dari satu buah sudut 

pandang yaitu gambaran filamen dan prominesa matahari melalui 

kamera monokrom.  

  

Dengan menambahkan filter ultra violet dan filter 

temperatur permukaan maka pengamata dapat mendapatkan 

informasi tambahan dari tingkat aktivitas pada permukaan matahari 

yang memiliki suhu tertinggi dan terendahnya sehingga dapat 

memperkirakan aktivitas dan sebaran dari filamen dan aktivitas 

Bintik Matahari yang terlihat pada permukaannya.  

 

Bintik Matahari yang berada pada bagian kanan atas 

matahari juga dapat terlihat dari berbagai filter dengan keterangan 

dan aktivitasnya sendiri.  Pada pengamatan temperatur permukaan 

Matahari, Bintik Matahari menunjukkan keadaan suhu yang rendah 

(berwarna kuning menuju hijau) yang menunjukkan bahwa keadaan 

yang berada di dekat Bintik Matahari mengalami penurunan suhu 

atau memiliki suhu yang lebih rendah dari sekitarnya. 

 

Pada pengamatan Ultra Violet Bintik Matahari menunjukkan 

kecerahan yang cukup terang menunjukkan aktivitas yang tinggi 

pada titik tersebut. Bagian yang memiliki aktivitas tinggi ditunjukkan 

pada bagian yang memiliki warna kuning terang. 
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Chapter 3 
 

PLANET 
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PLANET 
 

 Planet berasal dari kata astēr planētēs diambil dari bahasa 

Yunani Kuno yang memiliki arti “Bintang Pengembara”. Planet 

dianggap sebagai benda langit yang mengelilingi dan mengorbit 

sebuah bintang atau sisa bintang yang cukup besar untuk memiliki 

gravitasi sendiri. 

 

 Pada beberapa peradaban kuno, planet dianggap sebagai 

sesuatu yang abadi atau perwakilan dewa. Sehingga hampir semua 

nama planet berasal dari nama dewa peradaban kuno (Yunani Kuno) 

yang disesuaikan dengan motologi mereka. 

 

Berikut adalah ciri-ciri planet dalam tata surya selengkapnya. 

• Tiap planet memiliki gaya gravitasi 
• Tiap planet memiliki medan magnet 
• Tiap planet memiliki kemiringan sumbu 
• Tiap planet memiliki atmosfer 
• Tiap planet memiliki orbit masing-masing 
• Tiap planet mengelililingi matahari pada orbitnya (revolusi) 
• Tiap planet berputar pada porosnya (rotasi) 
• Tiap planet berbentuk bola 
• Tiap planet tidak bisa mengeluarkan cahaya sendiri 
• Tiap planet memiliki batas massa yakni 13 kali massa Jupiter 

(13 MJ) 
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Planet Venus 

• Nama Planet : Venus 

• Letak dalam tata surya : Planet ke dua terdekat dengan 

pusat tata surya yaitu Matahari 

• Jarak terhadap Matahari : 108,2 Juta Kilometer 

• Diameter Planet : 12.092 Kilometer 

• Zat Penyusun Atmosfer: 96,5% Karbon dioksida, 3,5% 

Nitrogen 

• Terperatur suhu Venus : 480 derajat Celsius 

• Orbit terhadap Matahari : 224,7 hari Bumi 

• Rotasi terhadap Matahari : 243 hari Bumi 

• Revolusi Planet Venus : 225 hari Bumi 

• Tekanan atmosfer Venus : 92 kali lipat lebih besar daripada 

Bumi 

• Satelit alam Venus : Tidak memiliki satelit alam 

• Medan Magnet : Tidak memiliki medan magnet 

 

Dikarenakan posisi venus berada diantara Matahari dan Bumi, 

planet venus tidak akan pernah dapat terlihat masuk ke dalam fase 

penuh jika diamati dari Bumi. Sehingga bentuk maksimal yang dapat 

diamati dari Bumi adalah bentuk planet yang bersinar separuh seperti 

bulan tanggal ke 7 atau seperempat kuarter. 

 

Bayangan berwarna merah dan biru pada gambar venus yang 

diambil oleh tim oif umsu menunjukkan terdapat pembiasan optik pada 

objek yang memiliki tingkat kecerahan rendah. Gambar diambil 

menggunakan kamera Nikon D7100 pada tanggal : 12 Agustus 2018. 
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Planet Mars 

• Nama Planet : Mars 

• Letak dalam tata surya : Planet ke empat terdekat dengan 

pusat tata surya yaitu Matahari 

• Jarak terhadap Matahari : 230,6 Juta Kilometer 

• Diameter Planet : 6.752 Kilometer 

• Zat Penyusun Atmosfer : 95,7% Karbon dioksida, 2,7% 

Nitrogen, 1,6% Argon 

• Terperatur suhu : -46 derajat Celsius 

• Orbit terhadap Matahari : 668,5 hari Bumi 

• Rotasi terhadap Matahari : 1,025 hari Bumi 

• Revolusi Planet: 686,9 hari Bumi 

• Tekanan atmosfer: 1 kali lipat lebih besar daripada Bumi 

• Satelit alam : Phobos dan Deimos 

• Medan Magnet : memiliki medan magnet 

Keadaan Planet Mars yang diabadikan pada gambar ini 

adalah keadaan disaat planet tersebut sedang mengalami badai 

besar yang berlangsung sekitar 2 hingga 3 bulan. Permukaan planet 

Mars tertutupi kabut debu di atmosfer yang membuat planet 

tersebut seolah kabur, gambar diambil pada tanggal 4 Agustus 2018 

menggunakan kamera Nikon D7100 pada teleskop GSO RC 12”. 

 

Keadaan ini menjadi informasi bagi pengamat tentang iklim 

yang berada di planet Mars. Mengingat suhu permukaan yang 

sudah dibawah 0 derajat, keadaan badai yang menutupi permukaan 

mars dapat menyebabkan penurunan suhu yang lebih jauh lagi 

karena cahaya matahari terhalangi untuk sampai ke permukaannya. 
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MARS 
 

 Berikut ini gambar keadaan mars pada saat normal setelah 

mengalami badai besar pada bulan Agustus lalu. Kutub es pada 

Planet Mars telah dapat terlihat dan kontur dari permukaan juga 

telah terlihat dengan baik.  

   

 Keadaan Mars sudah tidak dalam bentuk penuh – terlihat 

cembung dikarenakan posisi Bumi yang telah berjalan menjauhi 

posisi Mars dan telah memasuki fase gerak retrogade – gerak balik 

Mars terhadap Bumi. 

 

 Pengamatan ini menggunakan teleskop reflektor GSO RC 12” 

yang diabadikan menggunakan kamera Canon EOS 600D dengan 

bantuan Barlow berkekuatan pembesaran 5 kali yang diambil dan 

diolah dari 1000 frame untuk mendapatkan gambaran yang jelas 

dan baik pada 2 oktober 2018 pukul 22:00 WIB. 

 

 Perbedaan Kamera menunjukkan perbedaan tingkat 

kemampuan chip kamera dalam membaca warna, kamera Canon 

EOS 600D mendapatkan gambar yang lebih terang dan cerah 

sehingga dapat memberikan kontras yang baik antara warna yang 

terang dan cerah sedangkan kamera Nikon memberikan gambar 

dengan improvisasi warna dan sensitifitas temperatur sehingga 

dapat memberikan warna Mars sedikit kemerahan. 

 

   

 

 



 105 Hasil Observasi OIF UMSU 

 

 



 106 Hasil Observasi OIF UMSU 

 

Planet Jupiter 
 

• Nama Planet : Jupiter (Yupiter) 

• Letak dalam tata surya : Planet ke Kelima terdekat dengan 

pusat tata surya yaitu Matahari 

• Jarak terhadap Matahari : 778,5 Juta Kilometer 

• Diameter Planet : 139.822 Kilometer 

• Zat Penyusun Atmosfer  : 89,8% Hidrogen, 10,2% Helium, 

0,4% Gas Lainnya 

• Terperatur suhu : 165 derajat Kelvin 

• Orbit terhadap Matahari : 11,86 tahun 

• Rotasi terhadap Matahari : 10 Jam  

• Tekanan atmosfer: 20-200 kali lipat lebih besar daripada 

Bumi 

• Satelit alam : Ganymede, Io, Europa, dan 64 lainnya. 

• Medan Magnet : memiliki medan magnet 

Planet Jupiter merupakan planet terbesar di sistem tata 

surya dan jarak yang dekat sehingga masih dapat diamati dengan 

baik menggunakan teleskop publik yang berasal dari Bumi . dalam 

pengamatan planet Jupiter tidak selalu bisa mendapatkan ciri 

utamanya yaitu badai merah raksasa, penampakan badai tersebut 

hanya terjadi pada waktu tertentu dengan durasi yang tidak panjang 

dikarenakan rotasi Jupiter sangat cepat.  

 

Pengamatan Jupiter bagi astronom amatir hanya dapat 

mendokumentasikan rotasi jupiter dan jika beruntung dapat 

mengabadikan jatuhnya asteroid ataupun meteorit ke atmosfer 

Jupiter. 
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Jupiter dan Satelitnya 
 

 

Satelit yang mengelilingi planet jupiter merupakan bulan 

yang ukurannya besar dan terdapat beberapa yang ukurannya lebih 

besar daripada bulan yang dimiliki planet Bumi dan yang lainnya. 

 

Dengan banyaknya satelit dengan ukuran yang besar pada 

jupiter memungkinkan untuk dapat melihat fenomena gerhana ganda 

yang dapat terjadi pada jupiter dalam jangka waktu tertentu. 

Pengamatan dan pengabadian momen ini sendiri membutuhkan 

perhitungan waktu dan posisi dari satelit alam planet tersebut. 

 

  Penamaan satellit Jupiter kebanyakan diambil dari bahasa 

yunani yang merupakan nama - nama istri dewa Zeus, dimana jupiter 

senndiri dianggap sebagai gambaran Zeus dalam mitologi mereka. 

   

Pengamatan menggunakan teleskop GSO RC 12” dengan  

kamera Nikon D7100 yang dapat menangkap cahay redup dari satelit 

planet ini. Pengambilan gambar dilakukan pada tanggal 6 agustus 2018 

pukul 19:15 WIB. 
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Planet Saturnus 
 

• Nama Planet : Saturnus (Zohal) 

• Letak dalam tata surya : Planet ke Keenam terdekat dengan 

pusat tata surya yaitu Matahari 

• Jarak terhadap Matahari : 1433,4 Juta Kilometer 

• Diameter Planet : 120.536 Kilometer 

• Zat Penyusun Atmosfer  : 96% Hidrogen, 3% Helium, 1% Gas 

Lainnya 

• Terperatur suhu : 134 derajat Kelvin 

• Orbit terhadap Matahari : 29,46 tahun 

• Rotasi terhadap Matahari : 10, 67 Jam  

• Tekanan atmosfer: 20-200 kali lipat lebih besar daripada 

Bumi 

• Satelit alam : Mimas, Enceladus,Tethys dan 59 lainnya. 

• Medan Magnet : memiliki medan magnet 

 

Cincin Saturnus sangat unik, terdiri beribu-ribu cincin yang 

mengelilingi planet ini. Bahan pembentuk cincin ini masih belum 

diketahui. Para ilmuwan berpendapat, cincin itu tidak mungkin 

terbuat dari lempengan padat karena akan hancur oleh gaya 

sentrifugal.  

Gambar diambil menggunakan kamera Nikon D7100 melalui 

teleskop reflektor GSO RC12” dengan melakukan stacking dari 100 

frame gambar dengan iso rendah untuk mengurangi pembiasan 

gambar yang didapat. Pengamatan dilakukan di kantor OIF UMSU 

pada tanggal 28 juli 2018. 
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Chapter 4 

Benda Langit 
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Benda Langit 
 

 

 Benda langit merupakan sebutan bagi semua benda yang 

berada di langit (Luar Angkasa). Benda langit tersebut dapat berupa 

planet, satelit, bintang, nebula. Galaksi. Asteroid. Meteorid, komet, 

debu angkasa, gugus galaksi, lubang hitam, supergugus, dan lain 

sebagainya. 

  

 Ada juga benda langit yang beraktivitas dengan durasi dan 

keterlihatan yang sangat lama sehingga pengamatan yang 

dilakukan memang harus benar – benar rutin dan berkala untuk 

melihat perubahan dan perbedaan  dari benda langit tersebut.  

 

 Teknik pengambilan gambar yang digunakan untuk 

mendapatkan gambar benda langit itu sendiri berbeda – beda dan 

pengamatan dengan filter berbeda juga akan menghasilkan analisis 

serta hasil yang berbeda sehingga pengamat dapat mempelajari dan 

mengenal benda langit tersebut lebih baik. 

 

 Walaupun kebanyakan benda langit telah teridentifikasi, 

dengan pengamatan rutin maka pengamat akan dapat menemukan 

sebuah onformasi baru yang dapat menambah pengetahuan bagi 

pengamat dan bagi pengetahuan saat ini. 
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--- Milky Way --- 

--- Jalur Susu --- 
 

 Milky Way disebut juga Galaksi Bima Sakti merupakan 

sebuah galaksi berbentuk spiral dengan memiliki 200 hingga 400 

miliar bintang. Jarak antara posisi bintang matahari dengan pusat 

galaksi diperkirakan sejauh 27.700 tahun cahaya. Di dalam galaksi 

terdapat sistem tata surya.  

   

Bima Sakti berasal dari tokoh berkulit hitam dalam 

pewayangan, yaitu Bima. Istilah ini muncul karena orang jawa kuno 

mengamati pola dan susunan bintang yang tersebar di angkasa jika 

dihubungkan akan membentuk gambar Bima dlilit ular naga, maka 

disebutlah “Bima Sakti”.  

 

Selama April dan Mei sebelum fajar merupakan waktu 

terbaik untuk pengamatan. Dari bulan Jui sampai awal agustus 

posisi terbaik berada di tengah malam walaupun bisa diamati 

sepanjang malam. Pertengahan agustus hingga september waktu 

terbaiknya adalah setelah matahari terbenam dan langit mulai 

gelap. 

 

Gambar ini diambil menggunakan kamera Nikon D7100 

dengan exposur 20s pada ISO 800 saat langit berawan 50% di pantai 

timur sumatera (Romance Bay). 
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Nebula Orion 
 

 

Nebula orion dikenal dengan kode katalog M42 (Messier 42) 

atau NGC 1976 merupakan sebuah benda langit berbentuk seperti 

nebula yang memanjang dan terletak pada bagian selatan sabuk 

Orion. Objek ini merupakan benda langit yang yang terang dan 

dapat diketahui posisinya dengan mata telanjang. 

 

 

 Gambar ini diambil menggunakan kamera Canon EOS 600D 

melalui teleskop GSO RC 12” dengan eksposur 20 detik pada ISO 600 

di OIF UMSU pada tanggal 13 Desember  2019. 
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--- Milky Way at Paropo Sky --- 

--- Piringan Galaksi Bima Sakti dari Paropo --- 
 

 

 Pencarian langit gelap dengan kualitas terbaik menjadi 

tantangan tersendiri dalam astrofotografi. Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan malakukan pengambilan gambar langit. Dengan 

memperhatikan hasil gambar yang diambil dan membandingkannya 

pada setiap tempat yang pernah didatangi dan diamati maka 

pengamat juga dapat mengetahui tingkat kecerahan langit yang 

dapat memberikan kualitas terbaiknya. 

  

Gambar berikut diabadikan pada bagian tengah Sumatera 

Utara yang berada di sekitar daerah Danau Toba bernama desa 

Paropo. Tempat ini merupakan daerah yang berada di dataran tinggi 

yang dan jauh dari kota besar sehingga diperkirakan kondisi langit 

akan sangat baik dan dapat memberikan hasil langit yang sangat 

bai. Gambaran berikut diambil menggunakan kamera Canon EOS 

700D dengan eksposur sebesar 30 detik pada iso 3200 di tanggal 1 

september 2018.  
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Galaksi Bima Sakti dan Rasi Bintang 
 

  

 Di langit malam selain piringan galaksi, terdapat hamapran 

miliaran bintang terang. Diantara bintang tersebut terdapat 

beberapa bintang yang memiliki kecerlangan tinggi dan menjadi titik 

– titik utama yang dapat dihubungkan menjadi sebuah pola dan 

bentuk. Pola atau bentuk ini yang disebut dengan Rasi Bintang.  

  

 Rasi bintang yang kita kenal saat ini merupakan rasi bintang 

yang telah disepakati IAU atau Persatuan Astronomi Internasional 

yang menerapkan dan mengadaptasi rasi bintang yang berasal dari 

peradaban yunani kuno dikarenakan mereka memiliki lembar 

sejarah yang mencatat posisi, bentuk, dan cerita mitologi dibalik 

kumpulan pola tersebut. 

 

 Gambar yang diambil berikut merupakan gambaran rasi 

bintang yang dapat terlihat berdekatan dengan piringan galaksi 

Bima Sakti. Adapun mereka yang dapat terlihat dengan medan 

pandang dari kamera Nikon D7100. 

  

 Pengambilan gambar dilakukan di daerah Barus, pantai 

Barat Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2018 dengan 

eksposur 15 detik pada iso 3200. 

  

 Dari percobaan pengambilan gambar galaksi pada langit 

malam, disimpulkan bahwa langit malam terbaik didapatkan pada 

langit di pantai Barat Sumatera Utara. 
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Rasi Bintang Scorpio 

 

 

 Di langit malam yang berdekatan dengan piringan galaksi 

terdapat rasi bintang yang ukurannya cukup besar dan berada pada 

salah satu lintasan matahari yaitu rasi bintang Scorpio. 

 

 Rasi bintang Scorpio merupakan zodiak urutan delapan pada 

tahun astrologi dan berbentuk seperti kalajengking. Matahari akan 

berada pada rasi bintang ini mulai tanggal 21 November hingga 30 

November, sedangkan dalam astrologi rentang zodiak scorpio ada 

pada rentang 23 Oktober hingga 21 November. 

 

 Bintang yang paling terang pada rasi bintang ini adalah 

αScorpii atau Antares, βScorpii atau Graffias, dan δCsorpii atau 

Dschubba. 

 

 Gambar berikut diabadikan melalui kamera Nikon D7100 

dengan exp 15 detik pada iso 4000 di daerah Barus, sumatera utara 

pada pukul 21.22 WIB.  
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Orion Constelation 

--- The Hunter of The Sky --- 
 

 

 Gambar berikut merupakan gambaran posisi bintang dan 

ilustrasinya dari rasi bintang Orion. Pada rasi bintang ini terdapat 

tiga buah bintang segaris yang menjadi ikonnya di langit malam 

(terlihat pada bagian sabuk) yang biasa disebut dengan Sabuk Orion 

yang didalamnya terdapat salahs atu bintang terbesar di alam 

galaksi Bima Sakti.  

  

 Di dalam rasi bintang ini juga terdapat sebuah tempat 

penciptaan bintang bernama Nebula Orion yang dapat diabadikan 

langsung menggunakan kamera DSLR dan kamera astronomi 

berwarna.  

 

Ilustrasinya berupa gambaran sesesorang yang memegang 

tongkat pemukul dan hewan buruannya di tangan lainnya. Gambar 

langit ini diambil menggunakan kamera canon EOS 600D dengan exp 

5 detik pada iso 6400. Tempat pengambilan gambar dilakukan di 

puncak gunung Sibayak yang berada pada daerah pegunungan Bujit 

Barisan kabupaten Karo, Sumatera Utara pada tanggal 20 

November 2016. 
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Nebula Orion 
 

 

Nebula orion dikenal dengan kode katalog M42 (Messier 42) 

atau NGC 1976 merupakan sebuah benda langit berbentuk seperti 

nebula yang memanjang dan terletak pada bagian selatan sabuk 

Orion. Objek ini merupakan benda langit yang yang terang dan 

dapat diketahui posisinya dengan mata telanjang. 

 

Nebula Orion merupakan objek fotografi yang paling sering 

diamati dan diteliti di langit malam. Nebula ini telah memberikan 

banyak pengetahuan mengenai proses bintang – bintang dan sistem 

planet terbentuk dari puing reruntuhan awan gas dan debu.  

 

Dengan medan pandang besar pengamat dapat 

memperhatikkan dan mengidentifikasi pola dan posisi bintang yang 

berada di dekat nebula Orion ini untuk mengetahui bintang yang 

bergerak keluar dari nebula tersebut karena telah selesai dalam 

proses penciptaannya. 

 

 Gambar ini diambil menggunakan kamera Canon EOS 600D 

melalui teleskop refraktor William Optic GT102 dengan eksposur 10 

detik pada ISO 1600 di OIF UMSU pada tanggal 6 Januari 2016 pukul 

01:55 WIB. 
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Great Nebula in Orion 
 

 Dengan mengamati lebih dekat, pengamat akan dapat 

melihat beberapa buah bintang terang yang berada di tengah – 

tengah nebula dan pinggirannya. Bagian tengah yang berwarna 

kebiru – biruan menjadi pusat dan tempat penciptaan benda langit 

berupa sistem planet, batu angkasa, dan mungkin bintang kecil. 

Sebaran seperti sayap yang terlihat berwarna merah merupakan 

bekas ledakan yang terjadi saat banda langit pembentuk nebula ini 

yang diduga sebuah bintang yang telah kehabisan massa dan 

energinya sukses membentuk nebula. 

 

 Pengamatan benda langit ini akan terus dilakukan dan 

diujicobakan menggunakan berbagai filter yang dimiliki oleh OIF 

UMSU untuk mempelajari dan mendokumentasikan fenomena yang 

terjadi pada benda langit ini. 

 

Gambar ini diambil menggunakan kamera Canon EOS 600D 

melalui teleskop refraktor William Optic GT102 dengan eksposur 20 

detik pada ISO 400 di OIF UMSU pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 

21:29 WIB. 
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Startrail 

Lintasan Bintang 
 

 Semua benda langit alami maupun buatan akan tampak 

bergerak jika dilihat dari Bumi dari Timur ke Barat. Momen 

pergerakan dan lintasan benda langit ini menjadi objek 

astrofotografi yang menarik. 

 

 Teknik Startrail memanfaatkan long exposure (Bukaan 

diafragma yang lama/panjang) untuk mendapatkkan gerakan 

gerakan bintang di langit malam akibat rotasi Bumi. Bintang yang 

bergerak semu itu membuat efek garis yang menakjubkan. 

 

 Pada foto startrail ini pengamat mendapatkan bintang – 

bintang yang didapatkan di langit bukan sebagai titik melainkan 

sebagai garis di hasil fotonya. Semakin panjang eksposur, semakin 

panjang garis bintang yang dihasilkan. 

 

Gambar ini diambil menggunakan kamera Nikon D7100 

dengan eksposur 10 detik pada ISO 1600 dengan menggabungkan 

70 frame pengambilan gambar bintang di langit malam selama 90 

menit di Barus, Tapteng, Sumatera Utara pada tanggal 30 agustus 

2018 pukul 20:57 WIB. 
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Startrails 

Lintasan Bintang 
 

 Semua benda langit alami maupun buatan akan tampak 

bergerak jika dilihat dari Bumi dari Timur ke Barat. Momen 

pergerakan dan lintasan benda langit ini menjadi objek 

astrofotografi yang menarik. 

 

 Teknik Startrail memanfaatkan long exposure (Bukaan 

diafragma yang lama/panjang) untuk mendapatkkan gerakan 

gerakan bintang di langit malam akibat rotasi Bumi. Bintang yang 

bergerak semu itu membuat efek garis yang menakjubkan. 

 

 Pada foto startrail ini pengamat mendapatkan bintang – 

bintang yang didapatkan di langit bukan sebagai titik melainkan 

sebagai garis di hasil fotonya. Semakin panjang eksposur, semakin 

panjang garis bintang yang dihasilkan. 
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Meteor  
 

Meteor merupakan meteorid yang masuk ke dalam Bumi 

akibat adanya gaya gravitasi Bumi yang menariknya masuk ke 

atmosfer Bumi. Meteorid ini merupakan salah satu jenis benda 

padat yang ada di sistem tata surya dimana Bumi kita berada yang 

bertebaran dan melayang tidak beraturan. Meteor yang 

bergesekan dengan atmosfer dan dan terbakar inilah yang disebut 

sebagai Bintang Jatuh.  

 

Gambar ini diambil menggunakan kamera Sony α7 dengan 

eksposur 15 detik pada ISO 1250 diambil di OIF UMSU Medan, 

Sumatera Utara pada tanggal 27 Oktober 2019. 
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Chapter 5 

BINTANG 
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Bintang merupakan benda langit yang dapat memancarkan 

cahayanya sendiri. menurut ilmu astronomi, defenisi Bintang adalah 

semua benda masif bermassa antara 0,08 hingga 200 kali massa 

matahari yang sedang dan pernah melangsungkan pembangkitan 

energi melalui reaksi fusi nuklir. 

 

Warna pada bintang menunjukkan informasi mengenai 

temperatur, massa dan komposisinya. Dengan hanya mengamati warna 

cahaya bintang para astronom dapat mengetahui berapa tingkat suhu 

permukaannya.  

 

Bintang terdingin adalah bintang – bintang berwarna 

merah, sebagian besar merupakan jenis bintang raksasa. Bintang – 

bintang ini memiliki suhu permukaan sekitar 2000 – 3000 derajat kelvin. 

Sementara bintang terpanas berwarna biru, dengan suhu permukaan 

sekitar 30.000 hingga 60.000 derajat kelvin.  

 

 Bentuk bintang yang sebenarnya adalah Bulat, dikarenakan momen 

inersia yang dihasilkan dari rotasi dan tarikan gravitasi dari segala arah 

mempertahankan bentuk atmosfer bintang menjadi bulat. Adapun 

bentuk bintak yang dikenal dan biasa digunakan saat ini merupakan 

bentuk bintang yang seolah terlihat dari Bumi yang dikarenakn 

pembiasan dan pemantulan berulang oleh atmosfer mengakibatkan 

penampakan bintang yang memiliki bagian memanjang pada beberapa 

sisinya. 

 

 



 141 Hasil Observasi OIF UMSU 

 

 



 142 Hasil Observasi OIF UMSU 

 

 

BINTANG SIRIUS 
 

  Sirius merupakan bintang yang paling terang yang dapat 

diamati dari permukaan Bumi. Cahaya bintang ini sangat terang 

sehingga kita akan dapat segera menemukan dan mengidentifikasi 

bintang tersebut.  

   

Bentuk sirius seperti pada gambar adalah bentuk yang 

dihasilkan oleh teleskop yang menggunakan cermin atau lebih dikenal 

dengan teleskop reflektor sehingga pembiasan yanf terjadi hanya 

pada lensa kamera. Gambaran bintang yang paling terang ini sendiri 

memiliki empat pilar cahaya (empat sudut) terang dan beberapa pilar 

kecil yang hampir transparan. Gambaran seperti inilah yang diterima 

oleh mata ketika pengamat melihat Bintang pada Malam hari.  

 

Mengapa matahari terlihat bulat? Dikarenakan jarak yang 

dekat dengan bumi maka pembiasan lebih kecil terasa dikarenakan 

sumber cahaya terlihat besar. Sedangkan bintang lain yang berada di 

langit jaraknya sangat – sangat jauh dan perjalanan cahaya tersebut 

mengalami hambatan di atmosfer dan di debu angkasa sehingga 

menyebabkan penampakan seperti itu. 

 

Gambar ini diambil menggunakan kamera Canon EOS 600D 

dengan eksposur 15 detik pada ISO 1600 melalui teleskop reflektor 

GSO RC12” dengan menggunakan single frame OIF UMSU, Medan,  

Sumatera Utara pada tanggal 24 September 2018 pukul 02:53 WIB. 
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SIRIUS 

The Brightest Star in The Sky 

Bintang Paling Terang di Langit 
 

 

  Sirius atau juga dikenal sebagai α Canis Mayoris merupakan 

bintang paling terang di langit dengan magnitudo visual sekitar -1,46. 

Bintang ini adalah bintang biner pada konstelasi Canis Mayor. 

Komponen kecerahan dari benda biner adalah bintang berwarna putih 

kebiruan dengan luminositas 25 kali lipat dari matahari. Memiliki 

temperatur permukaan sebesar 9.940 Kelvin dan berjarak sekitar 8,6 

tahun cahaya dari Sistem Tata Surya kita. 

 

  Bintang Sirius dikenal sebagai dengan nama Sothis oleh 

penduduk Mesir Kuno yang menggunakannya sebagai penanda banjir 

tahunan sungai Nil dan menemukan bahwa interval dari kemunculan 

bintang tersebut adalah 365,25 hari dan bukan 365 dari dalam 

kalender tahunan mereka yang sekarang digunakan pada kalender 

Julian sebagai koreksi penanggalan kalender tahunan. 

 

Gambar ini diambil menggunakan kamera Canon EOS 600D 

dengan eksposur 30 detik pada ISO 800 melalui teleskop refraktor 

William Optic GT102 di OIF UMSU, Medan, Sumatera Utara pada 

tanggal 10 Januari 2019 pukul 20:57 WIB. 
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CANOPUS 

Bintang Paling Terang Kedua di Langit Malam 
 

 

Canopus atau biasa disebut α Carinae merupakan bintang 

yang paling terang pada rasi Carina. Canopus juga merupakan Bintang 

paling terakg kedua setelah Sirius dengan magnitudo Visual sebesar -

0,73. Jarak Bintang ini ke Bumi cukup jauh, yaitu sekitar 313 Tahun 

Cahaya. Namun hebatnya, bintang ini dapat bersinar sangat terang jika 

dilihat dari Bumi. 

 

Canopus merupakan bintang yang lebih besar dan lebih 

panas dari Matahari. Suhu permukaan Canoppus diperkirakan sekitar 

7.200 derajat Celcius. Ukurannya juga 65 kali lebih besar daripada 

Matahari. Karena ukurannya yang besar dan bersuhu tinggi, Canopus 

diprediksi telah dekat dengan akhir masanya. Ia diperkirakan akan 

meledak sebagai Supernova dalam beberapa juta tahun kedepan.  

 

 

Gambar ini diambil menggunakan kamera Canon EOS 600D 

dengan eksposur 20 detik pada ISO 400 melalui teleskop refraktor 

William Optic GT102 di OIF UMSU, Medan, Sumatera Utara pada 

tanggal 10 Januari 2019 pukul 21:29 WIB. 
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ALNITAK 

Sang Bintang Ganda di Sabuk Orion 
 

  Alnitak atau dikenal juga sebagai ζ Orionis merupakan 

sistem tiga bintang yang berada pada jarak 800 tahun cahaya dari 

Bumi, bintang Alnitak berkedudukan di ujung kiri pada Sabuk Orion. 

Alnitak merupakan bintang MahaRaksasa Biru yang panas dengan 

magnitudo absolut -5,25. 

 

  Alnitak dilaporkan sebagai bintang Ganda oleh astronom 

amatur Jerman George K. Kunowsky di tahun 1819 dan kecerahan 

bintang utamanya ditemukan oleh observatorium Lowell pada tahun 

1998. 

 

  Nama Alnitak diambil dari bahasa arab النطاق an-niṭāq, yang 

berarti sabuk pinggang, yang sekarang menjadi rujukan nama Sabuk 

Orion. Di sekitar bintang Alnitak terdapat dua beberapa buah nebula 

dan gas nebula yang indah namun harus memiliki teknik fotografi 

tinggi untuk mampu mendapatkan gambarannya. Mereka adalah 

nebula Kepala Kuda, nebula Api, dan nebula Putih yang 

membutuhkan ISO 3200 dengan eksposure 181 detik untuk bisa 

mendapatkan gambaran nebula tersebut dimana kamera DSLR 

Standar akan sangat berbahaya jika digunakan. 

 

Gambar ini diambil menggunakan kamera Canon EOS 600D 

dengan eksposur 18 detik pada ISO 800 melalui teleskop refraktor 

William Optic GT102 di OIF UMSU, Medan, Sumatera Utara pada 

tanggal 10 Januari 2019 pukul 21:48 WIB. 
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Betelgeuse 

The Pulsating Red Star 
 

 

  Betelgeuse dikenal juga sebagai α Orionis, yang merupakan 

bintang paling terang kedua pada konstelasi Orion, menandai posisi 

bahu timur pada sang Pemburu. Namanya diturunkan dari bahasa arab 

bat al-jawzāʾ, yang artinya “bahu raksasa”. Betelgeuse memiliki 

magnitudo yng bervariasi sekitar 0,6 dan salah satu bintang dengan 

luminositas yang tertinggi sehingga bintang ini disebut bintang yang 

Berdenyut. 

 

  Betelgeuse diperkirakan berjarak 640 tahun cahaya dari 

Bumi dan berukuran sekitar 950 kali ukuran Matahari dan membuatnya 

menjadi salah satu bintang paling besar yang dikenal.  

 

  Bintang ini juga diperkirakan oleh astronom akan meledak 

sebagai Supernova. Energi besar Betelgeuse membutuhkan bahan 

bakar yang dihabiskan dengan cepat. Jika saatnya telah dekat, maka 

dapat diperhatikan bahwa Betelgeuse akan semakin terang dengan 

cepat selama beberapa minggu atau bulan, mungkin akan seterang 

bulan purnama dan dapat terlihat di siang hari. Perkiraan kapan, masih 

belum bisa diperkirakan dengan pasti. 

 

Gambar ini diambil menggunakan kamera Canon EOS 600D 

dengan eksposur 8 detik pada ISO 800 melalui teleskop refraktor 

William Optic GT102 di OIF UMSU, Medan, Sumatera Utara pada 

tanggal 10 Januari 2019 pukul 21:02 WIB. 
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Arcturus 

Bintang Paling Terang di Rasi Bintang Bootes 
 

Bintang Arcturus merupakan bintang yang paling terang 

keempat dilangit malam, dan merupakan bintang yang paling terang 

pertama di belahan langit utara.  

 

Arcturus adalah bintang raksasa merah tipe spektral KOIII. 

Dengan kata lain, ia adalah bintang tua yang sudah berusia sekitar 7.1 

miliar tahun. Ukuran Arcturus sekitar 1,08 ± 0,06 kali lebih massif dari 

Matahari, tetapi permukaan terluarnya telah mengembang 25,4 ± 02 

kali diameter Matahari. Dan cahayanya juga 170 kali lebih bercahaya.  

 

Arcturus sendiri berasal dari kata “Arktouros”, yang termasuk dalam 

mitologi yunani kuno, yang memiliki arti “Penjaga Beruang”. Nama 

tersebut merujuk pada kedekatan Arcturus dengan Ursa Mayor dan 

Ursa Minor, dua rasi bintang yang berbentuk beruang. 

 

Gambar ini diambil menggunakan kamera Canon EOS 600D 

dengan eksposur 3.2s detik pada ISO 3200 melalui teleskop refraktor 

William Optic GT102 di OIF UMSU, Medan, Sumatera Utara pada 

tanggal 25 April 2019 pukul 08:58 WIB. 
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Spica (Azimech) 

Bintang Paling Terang di Kontalasi Virgo 
 

Bintang Spica berasal dari bahasa Latin yang berarti “Pucuk 

Gandum” (Ear of Corn). Nama tradisional lainnya untuk bintang ini 

adalah Azimech, yang berasal dari bahasa Arab األعزل  al-simāk“ السماك 

al-a’zal” atau yang berarti “Ikan”. 

 

Bintang Spica adalah bintang biner dekat yang saling 

mengorbit sekitar 4 hari satu sama lain. Bintang biner adalah jenis 

bintang ganda yang saling mengorbit. Pada kasus Spica, kedua bintang 

ini berada cukup berdekatan sehingga mereka tidak dapat dipisahkan 

sebagai dua bintang saat diamati dari Bumi melalui teleskop. 

 

Gambar ini diambil menggunakan kamera Canon EOS 600D 

dengan eksposur 5s detik pada ISO 3200 melalui teleskop reflector 

GSO di OIF UMSU, Medan, Sumatera Utara pada tanggal 25 April 

2019 pukul 21:03 WIB. 
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BINTANG ANTARES dan ALNIYAT 

Bintang Antares terlihat berwarna merah cemerlang seperti 
pada gambar. Sifat khas dari bintang Antares ini adalah cenderung 
variabel, artinya intensitas cahaya bintang senantiasa nampak 
berubah-ubah dengan periode tertentu. Antares berarti anti-Ares 
atau anti-Mars. Penamaan ini menunjukkan bahwa warna merah 
Antares bersaing dengan warna merah Mars. Sebenarnya Antares 
merupakan bintang ganda, tetapi tanpa bantuan teleskop kita tidak 
mungkin dapat memisahkan kedua komponennya.  

Bintang Alniyat atau bernama lain Tau Scorpii, berasal dari 
bahasa Arab an-niyāţ, yang berarti "arteri". Menandakan arteri di 
sekitar jantung kalajengking. Bintang ini memiliki klasifikasi bintang 
B 0,2 V. dan bintang kerdil yang melakukan fusi hidrogen dengan 
medan magnet yang kuat dan kompleks. Ia memiliki magnitudo 2.82 
dan berjarak sekitar 470 tahun cahaya. Bintang ini sekitar 18.000 
kali lebih bercahaya dari Matahari dengan massa 15 kali dari 
Matahari dan radius lebih dari enam kali matahari. 

Pada rasi bintang scorpio Antares merupakan bintang 
utamanya sedangkan Bintang Alniyat merupakan bintang 
pelengkapnya. 

Gambar ini diambil menggunakan kamera Canon EOS 600D 

dengan eksposur 30 s detik pada ISO 800 melalui teleskop reflector 

GSO di OIF UMSU, Medan, Sumatera Utara pada tanggal 20 Juni 

2019 pukul 21:11 WIB. 
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Rigel Bintang Kedua Yang Paling Terang di Rasi 

Bintang Orion 
 

 

Bintang Rigel terletak di rasi bintan Orion dan merupakan 

bintang yang paling terang dirasi tersebut. Bintang Rigel juga dikenal 

dengan sebutan bintang raksasa berwarna putih kebiruan. Diprediksi 

usia dari bintang Rigel ini sekitar 10 juta tahun, bintang ini jauh lebih 

muda daripada Matahari yang sudah berumur lebih dari 4 miliar tahun. 

Bintang Rigel diprediksi hidup sampai 10 juta tahun lagi sebelum 

menghabiskan pasokan hidrogen di dalam intinya. 

 

Bintang Rigel memiliki julukan Beta Orionis, yang berarti 

bintang yang paling terang kedua di rasi bintang Orion.  

 

Gambar ini diambil menggunakan kamera Canon EOS 600D 

dengan eksposur 4s detik pada ISO 400 melalui teleskop refraktor 

William Optic GT102 di OIF UMSU, Medan, Sumatera Utara pada 

tanggal 14 Maret 2019 pukul 21:14 WIB. 
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Chapter 6 

FENOMENA LANGIT 
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  Fenomena alam di langit bisa menjadi fenomena yang 

sangat jarang terjadi dan juga merupakan peristiwa unik. Sejak dahulu, 

para pengamat sangat tertarik untuk mempelajari gejala alam dan 

peristiwa yang ada di langit.  

 

  Adapun beberapa fenomena langit yang telah diamati oleh 

tim OIFUMSU dari berbagai tempat telah dikumpulkan dan disajikan 

dalam bab berikut ini. 

 

  Adapun fenomena langit yang pernah diabadikan meliputi: 

1. Gerhana Matahari 

2. Gerhana Bulan 

3. Transit Planet merkurius 

4. Transit satelit buatan manusia 

5. Hujan Meteor 

6. Lainnya. 
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Gerhana Matahari Sebagian 
 

 

  Pada tahun 2016, indonesia masuk ke dalam jalur gerhana 

matahari total. Adapun kota medan masuk ke dalam lintasan gerhana 

namun pada bagian gerhana Matahari sebagian. Gerhana Matahari 

Sebagian yang daiamati di kota medan adalah gerhana dengan bulan 

menutupi matahari sebesar 90% dan fenomena ini diamati dengan 

menggunakan alat bantu berupa filter matahari yang dapat berupa 

Solar Film Filter ataupun Hydrogen Alpha Filter. 

 

  Gambar berikut menunjukkan gambaran gerhana matahari 

yang telah diabadikan tim OIF UMSU pada pengamatan di tanggal 9 

Maret 2016. 

 

  Gambar diambil menggunakan webcam yang dipasang ke 

bagian eyepiece teleskop sebagai media tangkap gambar dan 

streaming melalui teleskop William Optic GT102 di lokasi pengamatan 

Bandara Kualanamu , Deliserdang, Sumatera Utara. 
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Gerahan Matahari Sebagian 

Via filter Hydrogen Alpha 
 

  Pengamatan gerhana Matahari yang  menggunakan 

teleskop berfilter Hydrogen Alpha yang tercatat dan diketahui hanya 

dari tim pengamat Bosscha dan OIF UMSU sendiri. 

 

  Pengamatan menggunakan fiter Hα ini bertujuan untuk 

mengukur besar piringan bulan dan piringan matahari selama gerhana 

berlangsung. Untuk melihat keadaan apakah keadaan pada Solar Film 

Filter membentuk gambaran yang sama atau tidak dan mengamati 

aktivitas permukaan Matahari selama gerhana berlangsung. 

 

  Dikarenakan adanya perbedaan ukuran yang biasanya 

terlihat antara SF Filter dan Hα Filter karena mereka mengamati 

matahari pada lapisan yang berbeda menunjukkan bulan yang 

menutupi matahari terlihat lebih besar dibandingkan matahari pada 

pengamatan menggunakan filter Hα. 

 

  Gambar ini diambil menggunakan kamera Astronomi CCD 

QHY 5-II Monokrom yang diberikan warna oleh Corel dengan eksposur 

bervariasi melalui teleskop refraktor Lunt Solar System di OIF UMSU, 

Medan, Sumatera Utara pada tanggal 9 Maret 2016 pukul 07:20 WIB. 
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Gerhana Matahari Sebagian 
 

  Pada tahun 2019, indonesia masuk ke dalam jalur gerhana 

matahari total. Adapun kota medan masuk ke dalam lintasan gerhana 

namun pada bagian gerhana Matahari sebagian. Gerhana Matahari 

Sebagian yang daiamati di kota medan adalah gerhana dengan bulan 

menutupi matahari sebesar 90% dan fenomena ini diamati dengan 

menggunakan alat bantu berupa filter matahari yang dapat berupa 

Solar Film Filter ataupun Hydrogen Alpha Filter. 

 

  Gambar berikut menunjukkan gambaran gerhana matahari 

yang telah diabadikan tim OIF UMSU pada pengamatan di tanggal 26 

Desember 2019. 

 

  Gambar diambil menggunakan Kamera Canon EOS 600D 

yang dipasang ke teleskop sebagai media tangkap gambar dan 

streaming melalui teleskop William Optic GT102 di lokasi pengamatan 

OIF UMSU, Medan, Sumatera Utara. 
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GALERI GERHANA 
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Super Blue Blood Moon Eclipse 
 

  Sebuah fenomena astronomi di awal tahun 2018 yang cukup 

langka dimana gerhana Bulan ini terjadi pada saat Bula berada pada 

titik Perigee – terdekat Bumi. Blue Moon sendiri merupakan istilah 

dimana dalam satu bulan terjadi Purnama kedua. Blood Moon sendiri 

merupakan julukan dari Bulan saat mengalami gerhana total yang 

mengakibatkan bulan kehilangan cahaya matahari sesaat dan 

berwarna coklat kemerahan seperti darah. 

  

Gambar ini diambil sesaat setelah puncak gerhana terjadi 

dikarenakan fase awal hingga puncak tidak dapat teramati dikarenakan 

awan yang tebal menutupi prosesnya. 

  

Diambil menggunakan kamera Canon EOS 600D melalui 

teleskop William Optik 102 di tanggal 31 Januari 2018. Pengambilan 

gambar menggunakan bukaan (exposure) dengan durasi 2 detik pada 

ISO 1600 di OIF UMSU, Medan, Sumatera Utara. 
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Super Blue Blood Moon Eclipse 

(Post – Eclipse Time Line) 
 

 

Pengambilan gambar proses pembukaan Gerhana Bulan 

sesaat setelah Puncak Gerhana (yang teramati  saat itu) hingga proses 

Gerhana Bulan selesai. 

 

Terlihat keadaan cuaca dengan awan tebal yang 

menyebabkan ketidak stabilan pengambilan warna gambar Gerhana 

Bulan. 

 

Diambil menggunakan kamera Canon EOS 700D melalui 

teleskop William Optik 102 di tanggal 31 Januari 2018. Pengambilan 

gambar menggunakan bukaan (exposure) dengan durasi ¼ detik pada 

ISO 6400 selama lebih dari satu jam. 

 

 



 175 Hasil Observasi OIF UMSU 

 

 



 176 Hasil Observasi OIF UMSU 

 

 

Total Lunar Eclipse July 2018 
 

  Gambar ini diambil selama kegiatan pengamatan Gerhana 

Bulan Total di bulan Juli 2018. Pengambilan gambar dilakukan disaat 

bersamaan dengan kegiatan live streaming Gerhana Bulan. 

  

  Gambar yang didapatkan merupakan gambar proses awal 

terjadi gerhana hingga proses puncak Gerhana dimana Bulan 

kehilangan cahaya Matahari dan berubah menjadi warna kemerahan.  

 

Diambil menggunakan kamera Canon EOS 600D melalui 

teleskop Bresser AR152 di kubah Sliding Roof sebelah selatan OIF UMSU 

pada tanggal 28 Juli 2018. Pengambilan gambar menggunakan bukaan 

(exposure) dengan durasi bervariasi selama lebih dari dua jam. 

 

Proses pembukaan dan penyelesaian gerhana tidak 

terdokumentasi dikarenakan keadaan langit yang tidak mendukung 

setelah proses puncak gerhana tersebut. 
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Kolase Fase Gerhana Bulan Mikro 
 

  Gambar ini diambil selama kegiatan pengamatan Gerhana 

Bulan Total di bulan Juli 2018. Pengambilan gambar dilakukan disaat 

bersamaan dengan kegiatan live streaming Gerhana Bulan. 

  

  Gambar yang didapatkan merupakan gambar proses awal 

terjadi gerhana hingga proses puncak Gerhana dimana Bulan 

kehilangan cahaya Matahari dan berubah menjadi warna kemerahan.  

 

Diambil menggunakan kamera Nikon D7100 melalui 

teleskop William Optic GT102 di kubah Teleskop sebelah Barat Daya OIF 

UMSU pada tanggal 28 Juli 2018. Pengambilan gambar menggunakan 

bukaan (exposure) dengan durasi bervariasi selama lebih dari dua jam. 

 

Proses pembukaan dan penyelesaian gerhana tidak 

terdokumentasi dikarenakan keadaan langit yang tidak mendukung 

setelah proses puncak gerhana tersebut. 
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Gerhana Bulan Total – Blood Moon 
 

Berikut ini adalah gambar yang diambil pada momen puncak 

gerhana Bulan disaat cahaya matahari telah ditutupi oleh Bumi 

sehingga Bulan masuk ke dalam bayangan Bumi dan menyebabkan 

warna Bulan menjadi merah gelap kecoklatan dan tidak memancarkan 

cahaya putihnya. 

 

Gambar Diambil menggunakan kamera Nikon D7100 melalui 

teleskop William Optic GT102 di kubah Teleskop sebelah Barat Daya OIF 

UMSU pada tanggal 28 Juli 2018. Pengambilan gambar menggunakan 

bukaan (exposure) dengan durasi bervariasi selama lebih dari dua jam. 
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Gerhana Bulan Parsial 
 

 

Pengambilan gambar proses pembukaan Gerhana Bulan 

sesaat setelah Puncak Gerhana (yang teramati  saat itu) hingga proses 

Gerhana Bulan selesai. 

 

Terlihat keadaan cuaca dengan awan tebal yang 

menyebabkan ketidak stabilan pengambilan warna gambar Gerhana 

Bulan. 

 

Diambil menggunakan kamera Canon EOS 700D melalui 

teleskop William Optik 102 di tanggal 17 Juli 2019. Pengambilan 

gambar menggunakan bukaan (exposure) dengan durasi ¼ detik pada 

ISO 6400 selama lebih dari satu jam. 
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TRANSIT MERKURIUS 

Melintasnya Planet Merkurius di Depan Matahari dari 

Bumi 
 

 

  Pada tanggal 9 Mei 2016, sebuah fenomena yang dapat 

diamati di Asia tenggara hingga Asia timur, afrika dan australia 

berlangsung. Fenomena itu adalah Transit Merkurius. 

 

  Transit Planet Merkurius ini menjadi catatan evaluasi dan 

momen yang memang terjadinya lama. Transit merkurius terjadi sekali 

setiap delapan tahun dan sekitar 13 kali dalam seratus tahun. Transit  

 

  Dibutuhkan filter yang sesuai untuk pengamatan transit 

merkurius untuk mendapatkan pengalaman pengamatan yang sangat 

baik. Sebuah teleskop dengan filter matahari yang aman akan 

dibutuhkan untuk melihat piringan kecil Merkurius bergerak perlahan 

melintasi permukaan piringan Matahari. Merkurius terlalu kecil untuk 

dapat dilihat tanpa adanya pembesaran. 

 

  Gambar ini diambil menggunakan kamera CCD QHY 5-II 

Monokrom dengan eksposur 3.33 detik pada Gain 53 melalui teleskop 

refraktor Bresser AR 152 di OIF UMSU, Medan, Sumatera Utara pada 

tanggal 9 Mei 2016 pukul 18:15 WIB. 
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Transit of Artificial Satelite MOLNIYA 1-69 
 

 

  Molniya 1-69 merupakan sebuah satelit generasi pertama 

milik Rusia yang diorbitkan untuk menguji coba dan menyempurnakan 

sebuah sistem komunikasi radio dan penyiaran televisi menggunakan 

satelit Bumi sebagai transponder aktif dan melakukan eksperimaen 

dengan sistem penggunaan praktis. Fungsi dasar satelit ini adalah 

menyambungkan program televisi dan telepon multichannel dua arah 

jarak jauh, prototlepon, dan link telegraf dari moscow ke berbagai 

stasiun tempat yang dapat menerimanya pada sistem ‘Orbita’.  

 

  Satelit ini digunakan pada parkiran orbit dengan latitud 

rendah dengan orbit berbentuk elips dan memiliki apogee tinggi dua 

kali dalam sehari pada bagian langit utara dan perigee rendah 

disekitaran langit belahan selatan.  

 

Gambar ini diambil menggunakan kamera Astronomi CCD 

QHY 5-II monokrom dengan eksposur 0,53 detik pada Gain 33 melalui 

teleskop refraktor William Optic FPL53 yang menggunakan Solar Film 

Filter di OIF UMSU, Medan, Sumatera Utara pada tanggal 19 Januari 

2019 pukul 13:25 WIB. 

 

 

 

 

 



 187 Hasil Observasi OIF UMSU 

 

 



 188 Hasil Observasi OIF UMSU 

 

Summer Solstice, Equinox, Winter Solstice 

 

Pada tanggal 21 Juni 2019 (summer solstice), Matahari 

berada pada titik terjauh di sebelah utara dari khatulistiwa. Dapat 

terlihat Matahari berada di sebelah kiri menara pemancar. Pada 

tanggal 23 September 2019, Matahari berada di khatulistiwa sehingga 

posisi Matahari berada sedikit di sebelah kanan menara pemancar. 

Pada tanggal 22 Desember 2019 (winter solstice), Matahari berada di 

titik terjauh di selatan sehingga posisi Matahari dari menara pemancar 

semakin jauh ke kanan. Hal ini dikenal dengan gerak semu tahunan 

Matahari yang disebabkan oleh revolusi Bumi. Gambar diambil di OIF 

UMSU pada jam 07:00 WIB 

 



 189 Hasil Observasi OIF UMSU 

 

 



 190 Hasil Observasi OIF UMSU 

 

 

 

Lyrids Meteor Shower 

Hujan Meteor Lyrids 
 

Hujan Meteor merupakan meteorid yang masuk ke dalam 

Bumi akibat adanya gaya gravitasi Bumi yang menariknya masuk 

ke atmosfer Bumi. Meteorid ini merupakan salah satu jenis benda 

padat yang ada di sistem tata surya dimana Bumi kita berada yang 

bertebaran dan melayang tidak beraturan. Meteor yang 

bergesekan dengan atmosfer dan dan terbakar inilah yang disebut 

sebagai Bintang Jatuh.  

 

Hujan Meteor Lyrids merupakan hujan meteor mayor yang 

terjadi di setiap bulan april dan tergolong ke dalam hujan  meteor 

periodik. Aktivitas hujn meteor Lyrids dimulai dengan masuknya 

meteorid ke dalam lapisan atmosfer Bumi pada tanggal 16 April 

dengan intensitas meteor bervariasi mulai dai 18 hingga 90 meteor 

perjamnya pada puncak Hujan meteornya pada 21 dan 22 April. 

 

Nama hujan meteor Lyrids diambil dari nama Radiant atau 

wilayah langit yang seolah – olah menjadi sumber dari tampaknya 

meteor-meteor yang muncul. Nama radian dari hujan meteor 

Lyrids adalah rasi bintang Lyra. 

 

Gambar ini diambil menggunakan kamera Canon EOS 600D 

dengan eksposur 10 detik pada ISO 800 diambil di Lebun Teh 

Sidamanik, Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 1 April 2018 

pukul 05:28 WIB. 
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Catatan: 
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