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PEDOMAN 

TRANSLITERASI 

 
 

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 

0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi 

Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterastion), INIS Fellow 1992. 

 
A Konsonan 

 

Arab Latin Arab Latin 

 Th ط a ا

 Zh ظ b ب

 ‘ ع t ت

 Gh غ ts ث

 F ف j ج

 Q ق h ح

 K ك kh خ

 L ل d د

 M م dz ذ

 N ن r ر

 W و z ز

 H ه s س

 ’ ء sy ش

 Y ي sh ص

   dl ض

B. Vokal Panjang dan Diftong 
 

Arab Latin Arab Latin 

 â (a panjang) آ
 Aw اَوْ 

 ايْ 
î (i panjang) 

 ay اَيْ 

   û (u panjang) اُوْ 
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SEKAPUR SIRIH 

 

 

 

 

 

 

 

Hisab Rukyat merupakan dasar pengetahuan dalam ilmu falak, sebab hampir 

semua kajian dalam ilmu falak mengandalkan dua dasar tersebut. Hisab rukyat 

merupakan corong utama memahami ilmu falak dan kajian-kajian didalamnya. 

Memahami hisab rukyat merupakan modal utama memahami keilmuan astronomi 

islam atau ilmu falak. Hisab rukyat dalam ilmu falak tidak terbatas pada satu 

pokok kajian tertentu semisal hanya pada penentuan waktu sholat atau arah kiblat 

tetapi mencakup kesemua lini kajiannya. Namun satu kajian yang sering menjadi 

perbincangan hangat setiap tahunnya dengan menggandeng dua istilah hisab dan 

rukyat adalah penentuan awal bulan kamariyah. Penentuan awal bulan kamariyah 

yang dimaksudpun hanya pada bulan-bulan tertentu seperti Ramadhan, Syawal 

dan Dzulhijjah saja. Pertanyaanya, mengapa demikian ? Ya, sebab di tiga bulan 

kamariah tersebut di dalamnya terdapat ibadah yang istimewa yaitu Puasa di bulan 

Ramadhan, Idul Fitri di bulan Syawal dan Idul Adha di bulan Dzulhijjah. 

Penentuan awal bulan kamariah di Indonesia memiliki banyak metode yang 

berlaku, sehingga memungkinkan banyaknya perbedaan awal bulan kamariyah. 

Diversitas penentuan awal bulan kamariyah sudah terjadi berpuluh-puluh 

tahun yang lalu, namun hingga saat ini tetap menjadi perbincangan hangat setiap 

tahunnya. Bukan karena kebaharuan dalam kajiannya tetapi lebih kepada 

dinamika penafsiran metode yang ada didalamnya. Banyak para ahli ilmu falak 

yang setiap tahunnya berbicara terkait dengan penentuan awal bulan terutama tiga 

bulan utama tersebut. Berbagai macam teori, pendapat dan hasil penelitian 

dijadikan acuan dalam menyampaikan argumen terkait dengan penentuan awal 

bulan. Namun bukannya mencapai kata sepakat melainkan terus bergulir semakin 
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besar dikarenakan perbedaan-perbedaan hasil yang disampaikan. Sekali lagi, ini 

bukan perdebatan yang baru, melainkan perdebatan yang sudah mengakar sejak 

puluhan tahun yang lalu. Namun mengapa masih begitu menarik hingga saat ini ? 

jawabannya sederhana karena perbedaan itu akan menimbulkan efek masal pada 

masyarakat. Sederhananya, jika terjadi perbedaan dalam penetapannya maka 

Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha menjadi tidak serempak. Bagi para ahli dan 

ilmuan atau cendikiawan ini adalah hal yang biasa saja, namun bagi masyarakat 

umum hal ini menimbulkan kegelisahan. Mengapa berbeda ? apa yang 

menyebabkan berbeda ? saya ikuti yang mana ? bolehkan kita berebeda ? 

hukumnya jadi seperti apa jika berbeda ? sah kah jika saya berbeda ?. 

Buku ini secara sederhana ingin menjawab pertanyaan diatas terkait dengan 

diversitas penentuan awal bulan kamariyah yang ada dari tingkat global, nasional 

dan lokal. Buku ini merupakan curahan hasil pemikirian penulis dalam mengambil 

langkah bijaksana apabila terjadi perbedaan mendasar dalam penentuan awal 

bulan kamariyah. Selain itu, buku ini juga akan memberikan gambaran dasar 

mengenai tema besar diversitas metode hisab rukyat di Indonesia sampai kepada  

perkembangan diskusi dan wacananya hingga saat ini. Buku ini selain sebagai 

wadah pemikiran penulis, juga sebagai tambahan referensi keilmuan dibidang 

ilmu falak dan kajian keislaman secara umum.  

Buku ini juga merupakan sebuah kado untuk penulis kedua (Drs. H. M. 

Fachrir Rahman, M.A) yang merupakan orang tua dan guru kami, dimana pada 

tahun lalu Beliau telah memasuki masa Purnatugas sebagai Pendidik/Dosen di 

Universitas Islam negeri (UIN) Mataram.  

 

Mataram, Juli 2022 

 

Penulis 
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BAB I 

P E N D A H U L U A N 

 

Allah SWT menciptakan segala mahluk didunia ini dengan disertai 

maksud dan tujuan tertentu. Ada hikmah penciptaan yang disebutkan Allah SWT 

dalam al-Qur’an, namun lebih banyak lagi hikmah yang akan kita dapatkan 

dengan mencari dan merenungi apa yang terjadi di alam semesta ini dengan 

bantuan hati yang bersih, akal yang lurus, serta bimbingan wahyu dari Allah 

SWT. 

                       

                       

Artinya : (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk 

atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan 

langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau 

menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah 

Kami dari siksa neraka. (Q.S. Ali Imran: 191) 

 

 

Telah menjadi ciri Ulû al-Albâb bahwa mereka selalu merenungkan 

keagungan dan kebesaran Allah dalam hati di mana pun mereka berada, dalam 

keadaan duduk, berdiri dan berbaring. Mereka selalu merenungkan penciptaan 

langit dan bumi, dan keunikan yang terkandung di dalamnya sambil berkata, 

"Tuhanku, tidak Engkau ciptakan jagat ini tanpa ada hikmah yang telah Engkau 

tentukan di balik itu. Engkau tersucikan dari sifat-sifat serba kurang, bahkan 

ciptaan-Mu itu sendiri adalah bukti kekuasaan dan hikmah-Mu. Hindarkanlah 

kami dari siksa neraka, dan berilah kami taufik untuk menaati segala perintah-

Mu”. 

Al-Qur’an merupakan ruh terpenting dalam kehidupan umat Islam, 

realitasnya adalah inti  peradaban Islam melalui ayat-ayatnya yang selalu dibaca, 

ditulis dan juga sebagai petunjuk, norma hukum serta bukti kebenarannya yang 

abadi secara terus menerus dipahami dan didialogkan bersama perkembangan 

zaman. Salah satu petunjuk yang Allah berikan didalam al-Qur’an mengenai 
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ketetapan-ketetapan-Nya yaitu terkiait masalah waktu dalam beribadah (puasa, 

haji, dan shalat lima waktu). Kesemua ibadah tersebut tidak bisa dilaksanaan 

sesuka kehendak pribadi namun telah Allah tentukan waktu pelaksanaanya, 

sehingga mau tidak mau kita harus menghetahui waktu-waktu tersebut agar sesuai 

dengan tuntunan syar’i.  Sampai detik ini usaha dalam menemukan waktu-waktu 

ibadah yang disebutkan Allah dalam al-Qur’an-Nya itu dapat melalui dua metode, 

yaitu metode Hisab (perhitungan) dan metode Rukyat (pengamatan). 

                      

                          

                     

        

Artinya : Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, 

dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di 

antaranya empat bulan haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan 

Rajab) . Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu 

Menganiaya diri (berperang) kamu dalam bulan yang empat itu, dan 

perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun 

memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta 

orang-orang yang bertakwa. (Q.S. At-Taubah: 36) 
 

 

Salah satu keilmuan yang fokus mengkaji hisab dan rukyat adalah ilmu 

falak. Dimana di dalam Islam sendiri, ilmu falak sangat dibutuhkan terkait dengan 

ibadah-ibadah yang berhubungan dengan waktu seperti shalat, puasa dan hari 

raya. Selain itu ada juga ibadah tertentu yang memerlukan penelitian terhadap 

arah, yaitu shalat yang harus menghadap kiblat. Sementara itu, ilmu falak sendiri 

adalah ilmu yang berbasiskan kepada hisab rukyat. Maka kedudukan hisab dan 

rukyat bisa dikatakan sangat penting karena tanpa keduanya ilmu falak juga tidak 

akan eksis sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Ilmu falak adalah ilmu yang 

membahas tentang teori dan konsep benda-benda langit seperti Bumi, Bulan, 

Matahari dan sebagainya, serta perhitungan untuk mengetahui posisi dan 
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kedudukannya satu sama lain. Ilmu falak juga bisa dikatakan sebagai cabang dari 

keilmuan sains yaitu astronomi. Dimana astronomi mewrupakan sebuah ilmu 

pengetahuan yang lebih umum dalam membahas alam semesta. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Robert H. Baker : 

“Astronomy the science of the stars, is concerned not merely with the stars, but 

with all of the celestial bodies with together comprise, the known physical 

universe.  

It deals with planets and their satellites, including the Earth, of course the comets 

and meteor, with stars and the insteller material, with stars clusters, the system of 

the milky way, and the other systems wich lie beyond the milky way.”1 

 

Jadi, ilmu Falak yang merupakan bagian dari astronomi. Sehingga ruang 

lingkup ilmu falak tidak hanya sekedar membahas tentang penentuan arah kiblat, 

waktu shalat, awal bulan ataupun gerhana, tapi memungkinkan untuk jauh lebih 

luas dari pada itu. Perhitungan matematis astronomis juga terdapat idalam ilmu 

falak, namun semua perhitungan itu bermuara pada kepentingan ibadah umat 

islam. Perhitungan-perhitungan itu didalam ilmu falak disebut dengan hisab-

rukyat. Kedudukan hisab dan rukyah bisa dikatakan sangat penting karena tanpa 

keduanya, ilmu falak juga tidak akan eksis sebagai sebuah ilmu pengetahuan. 

Hisab rukyah juga memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya. Sejarah 

hisab rukyah sejalan dengan perkembangan yang dialami oleh ilmu falak itu 

sendiri. Maka untuk melihat sejarah hisab rukyah kita mesti mengikuti 

perkembangan ilmu falak itu sendiri. Hisab rukyah yang kita temui sekarang 

sudah sangat maju, banyak pemikiran-pemikiran dan teori-teori hisab rukyah yang 

berkembang. Kemajuan hisab rukyah ini tentu tidak hadir begitu saja, ia juga 

tumbuh dari keadaan yang sangat sederhana, kemudian sedikit demi sedikit 

berubah menjadi lebih baik, sehingga pada saat ini hisab dan rukyah tersebut 

sudah mencapai kualitas yang sangat baik. 

Dalam lintasan sejarah, selama pertengahan pertama abad ke dua puluh, 

peringkat kajian Islam yang paling tinggi hanya dapat dicapai di Mekah, yang 

                                                     
1 H. Robert Baker. 1953. Astronomy, New York: D. Van Nostrand Company. 1-2. 
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kemudian diganti di Kairo.2 Sehingga kajian Islam termasuk kajian hisab rukyat 

yang tidak dapat lepas dari adanya jaringan ulama. Ini terbukti adanya jaringan 

ulama yang dilakukan oleh ulama-ulama hisab rukyat Indonesia, seperti 

Muhammad Manshur al-Batawi, yang dalam lacakan sejarah kitab 

monumentalnya Sullamun Nayyirain adalah hasil dari rihlah ilmiyyah yang beliau 

lakukan selama di Jazirah Arab.3 Sehingga diakui atau tidak, pemikiran hisab 

rukyat di Jazirah Arab seperti di Mesir, sangat berpengaruh dalam pemikiran 

hisab rukyat di Indonesia. 

Salah satu kajian dalam ilmu falak dalam hisab rukyat yang tak pernah 

sepi pembahasan dan selalu menimbulkan polemik setiap tahunnya khususnya di 

Indonesia adalah hisab rukyat awal bulan qamariyah. sementara hisab dan rukyat 

yang berhubungan dengan penentuan awal waktu salat, arah kiblat, dan gerhana 

terlihat tidak begitu menyita perhatian seperti pada kasus penentuan awal bulan, 

khususnya untuk bulan-bulan ibadah seperti Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. 

Umat Islam sampai saat ini masih belum menemukan titik temu hisab-rukyat.  

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meredakan polemik perbedaan 

dikalangan penganut hisab (mazhab hisab), dan mazhab rukyat. Namun 

sayangnya, tidak adanya regulasi di Indonesia yang mengharuskan bagi 

masyarakat Indonesia untuk mengikuti keputusan pemerintah (Kementerian 

Agama) tentang hal tersebut. Menyebabkan, semua orang boleh berpedoman 

kepada metode selain yang digunakan pemerintah. Sehingga, terjadi berbagai 

macam pendapat mengenai masuknya awal bulan. Beragamnya pendapat tersebut, 

maka akan berpengaruh pula kepada penetuan awal dan akhir ibadah itu sendiri. 

Banyak yang mengira bahwa seolah persoalannya hanya sekedar perbedaan 

metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan hilal) yang 

mustahil untuk dipersatukan, sama seperti mustahilnya untuk menyatukan 

madzhab yang berbeda-beda. Nyatanya, Perdebatan antara hisab dan rukyat 

merupakan perdebatan dalil-dalil yang dianggap paling kuat antara pendukung 

                                                     
2 Mark R.Woodward, Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia, terj. Ihsan 

Ali Fauzi, (Bandung: Mizan, cet. Ke-1, 1998), h. 54 
3 Ahmad Izzuddin, Fiqh Hisab Rukyah, Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penetapan 

Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 22 
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hisab dan rukyat, dimana hasilnya membuat jurang pemisah semakin dalam.4 

 Hingga saat ini problematika klasik nan aktual ini masih belum 

menemukan titik temu untuk terciptanya kesatuan hisab rukyat. Hisab dan rukyat 

dalam kasus awal bulan seakan-akan telah terbagi menjadi dua kubu besar yaitu 

kubu penganut hisab dan pengikut rukyat. Kedua metode ini sesungguhnya bisa 

berjalan bersama, dikarenakan sifat dari keduanya ini yang saling membantu, 

saling melengkapi, dan saling menutupi kekurangan satu sama lain. Walaupun 

terkadang, praktek keduanya tidak selalu sejalan. Kedua kriteria ini sesungguhnya 

merupakan hasil penafsiran pada satu hadits yang sama yaitu hadits Bukhari – 

Muslim : 

إِذَا َرأَْيتُُموهُ فَُصوُموا ، َوإِذَا َرأَْيتُُموهُ فَأَْفِطُروا فَإِْن ُغمَّ َعلَْيُكْم 

 فَاْقُدُروا لَهُ 

Artinya : Jika kalian melihat [hilal] bulan Ramadan, puasalah. Ketika kalian 

melihat bulan [Syawal], berbukalah. Bila kalian dit Jika kalian melihat 

[hilal] bulan Ramadan, puasalah. Ketika kalian melihat bulan [Syawal], 

berbukalah. Bila kalian ditutupi mendung, maka utupi mendung, maka 

perkirakanlah. 

 

Hisab dan Rukyah yang merupakan salah satu metode yang digunakan 

bagi setiap muslim untuk menumbuhkan keyakinan akan masuknya awal bulan 

Qamariyah, kekuatan hukumnya atau prinsip-prinsipnya telah ditunjukan secara 

baik oleh al-Qur’an. Di dalam al-Qur’an sendiri paling tidak ada beberapa ayat 

penting yang berkaitan dengan hisab dan rukyah yang diantaranya, al-Baqarah : 

185 dan 189, Yunus: 5, al-Isra: 12, an-Nahl: 16, at-Taubah: 36, al-Hijr: 16, al-

Anbiya’: 33, al-An’am: 96-97, ar-Rahman: 5 dan Yasin: 39-40. Namun, karena 

ayat-ayat al-Qur’an tersebut dipandang dan difahami sebagai ayat yang masih 

terbuka bagi penafsiran yang berbeda-beda, maka muncul aneka ragam pengertian 

dan kesimpulan sesuai dengan pemahaman terhadap  kandungan al-Qur’an 

tersebut. 

                                                     
4 Jaenal Arifin, fiqih hisab rukyah di indonesia (telaah sistem penetapan awal Bulan Qamariyyah), 

Jurnal Yudisia, vol. 5, no. 2, Desember 2014 
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Pada dasarnya perbedaan pandangan dalam penentuan awal bulan 

qamariah sepertinya lebih kepada perbedaan dalam menginterpretasikan ayat 

maupun hadis yang menjadi dasar hukum dalam penentuan awal bulan tersebut. 

Kemudian ditambah lagi dengan beragamnya sistem perhitungan, metode dan 

kriteria yang digunakan merupakan salah satu penyebab terjadinya perbedaan 

dalam penentuan awal bulan qamariah. Selain itu juga perbedaan penentuan awal 

bulan Qamariyah ditentukan dari banyaknya ragam metode dan kriteria baru 

dalam penentuan awal bulan Hijriah yang dianggap lebih akurat dan memadai. 

Perkembangan tersebut dapat dilihat dari perkembangan hisab. Perhitungan secara 

hisab yang pada awal mulanya secara ‘Urfi dan Hakiki, kini mulai berkembang ke 

metode hisab yang lebih kontemporer dan lebih akurat, seperti Metode Ephemeris, 

Jean Meeus, NewComb, Almanak Nautica dan yang lainnya. Banyaknya ragam 

penafsiran, metode dan kriteria dalam penentuan awal bulan Qamariyah ini kian 

menambah daftar masalah perbedaan dalam menetapkan awal bulan Hijriah. 

Para pendukung perhitungan astronomi (hisab) menganggap bahwa 

perkembangan ilmu pengetahuan adalah dasar utama penggunaan hisab, 

sementara bagi pendukung rukyat hisab hanyalah merupakan alat bantu dalam 

mendeteksi keberadaan hilal. Selain itu, ulama penganut hisab dianggap oleh para 

ulama pendukung rukyah tidak memiliki kapasitas yang cukup sebagai ahli 

syari’ah Islam. Sebaliknya, para pendukung hisab menganggap bahwa pengikut 

metode rukyah dianggap terlalu naif dalam menafsirkan ayat al-Qur’an dan hadis 

serta menafikan kemajuan ilmu pengetahuan. Mereka (rukyat) dianggap tidak 

mampu menangkap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga 

cenderung kaku dan ketinggalan zaman. Namun lagi-lagi semua perbedaan 

pandangan ini berangkat dari perbedaan interpretasi dalam memahami ayat al-

Qur’an dan hadis yang menjadi rujukan untuk menentukan awal dan akhir 

Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. 

Sesungguhnya pokok permasalahan perbedaan yang terjadi dan yang 

masih terus dikaji serta diteliti hingga saat ini yakni adanya perbedaan penafsiran 

ayat-ayat al-Quran dan Hadis yang menjadi pedoman atau sumber rujukan syar’i 

dalam menentukan kapan awal dan akhir bulan Qamariyah. Dari sini muncul 
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banyak pemikiran dari kalangan ulama’ kontemporer guna mengakhiri perbedaan 

tersebut. Diantara pemikiran-pemikian tersebut adalah dengan mengusung konsep 

baru terkait penentuan awal bulan qamariyah, membuat kalender hijriyah 

internasional, dan lain sebagainya. Namun hingga saat ini tawaran-tawaran 

metode tersebut belum juga menghasilkan kata sepakat dalam penentuan awal 

bulan qamariyah terutama di Indonesia. Penetapan awal b ulan terus menjadi 

polemik setiap tahunnya begitu memasuki bulan bulan tertentu seperti Ramadhan, 

Syawal, dan Dzulhijjah.  

Terlepas dari perbedaan tafsir terhadap ayat al qur’an atau hadits tentang 

penetapan awal bulan qamariyah sehingga memunculkan dua kubu antara hisab 

dan rukyat, sesungguhnya kedua metode ini adalah layaknya dua gambar pada 

koin yang sama. Hisab dan rukyat tidak bisa berjalan sendiri-sendiri sebagai 

sebuah dasar tetapi harus berjalan beriringan. Hisab yang merupakan sistem 

perhitungan dengan didasarkan pada peredaran bulan dan bumi mengelilingi 

matahari, mencoba menghitung dan memprediksi bahwa umur setiap bulan 

tidaklah konstan dan juga tidak beraturan melainkan  tergantung pada posisi hilal 

di setiap awal bulannya. Artinya boleh jadi dua bulan berturut-turut umurnya 29 

hari atau 30 hari, bahkan boleh jadi bergantian seperti  menurut hisab urfi, dan 

dalam wilayah praktisnya, sistem ini menggunakan data-data astronomis dan 

gerakan bulan dan bumi serta menggunakan kaidah ilmu ukur segitiga bola. 

Sedangkan rukyat atau biasa juga disebut rukyat al- Hilal adalah suatu  kegiatan 

yang dilakukan untuk melihat hilal atau bu lan sabit muda setelah terjadi  

konjungsi / ijtimak, di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam  

menjelang awal bulan baru – khususnya menjelang Ramadhabn, Syawal dan 

Dzulhijjah – untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai. Sehingga keduanya 

merupakan satu kesatuan yang harus berjalan beriringan, hisab tanpa rukyat lemah 

dan rukyat tanpa hisab itu tak terarah. 

Di indonesia polemik ini semakin meruncing dengan munculnya fatwa-

fatwa para ulama melalui keputusan-keputusan dalam ormasnya masing-masing. 

Misalkan Nahdlatu Ulama (NU) menetapkan bahwa hilal harus berada minimal 2 

derajat di atas ufuk, sehingga memungkinkan untuk dilihat. Hal ini ditetapkan 
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melalui berbagai keputusan dalam bahtsul masail mukatamr NU dan dibukukan 

dalam buku pedoman rukyat dan hisab Nahdlatul Ulama (NU). Disisi lain ormas 

Muhammadiyah melalui keputusan majelis tarjihnya menetapkan bahwa kriteria 

awal bulannya menggunakan wujudul hilal dimana kriteria ini mensyaratkan 

bahwa Ijtimak (Konjungsi) telah terjadi sebelum Matahari terbenam, dan bulan 

terbenam setelah matahari terbenam terlebih dahulu.  Dengan terpenuhinya kedua 

syarat ini maka bagi kalangan Muhammadiyah esok harinya dianggap sudah 

masuk awal bulan tanpa melihat berapapun ketinggian hilal saat itu. Selain itu, 

pemerintah Indonesia sendiri melalui kementrian agama bukannya memberikan 

solusi penyelesaian antar kedua kriteria ormas malah menampilkan kriteria baru 

dengan nama Imkanurrukyat MABIMS. Dimana kriteria dalam MABIMS ini 

memberikan persyaratan yang cukup teliti baik secara fiqh maupun astronomi. 

Namun lagi-lagi ini bukan sebuah solusi tapi menjadi tawaran baru diantara 

metode-metode yang telah berkembang. Selian itu, dikalangan lokal seperti para 

penganut tarekat atau jamaah tertentu, mereka juga mempercayai perhitungan 

yang dilakukan oleh ketua/guru/mursyid mereka sendiri. Begitupun dengan 

masyarakat lokal/tradisi yang masih menggunakan perhitungan urfi, juga memiliki 

keyakinan yang sama kuat akan penetuan awal bulannya. Banyaknya ragam 

penafsiran, metode dan kriteria dalam penentuan awal bulan kamariyah ini kian 

menambah daftar masalah perbedaan dalam menetapkan awal bulan Hijriah. 

Hisab dan rukyat adalah dua hal yang sangat penting bagi kita dalam 

pelaksanaan ibadah yang diajarkan Islam berkaitan dengan hasil penggunaan 

pemikiran matematis dan teoritis dan probabilitas yang didukung oleh akurasi data 

dan sikap umat Islam dalam penentuan saat pelaksanaan ibadah. Rukyat yang 

dilaksanakan dengan pedoman dan data ilmiah berfungsi menguji kebenaran hisab 

dan berguna untuk melakukan koreksi. Kemampuan memadukan sistem hisab dan 

rukyat dapat menembus benteng ketegangan dan kekauan pandangan antara para 

ahli hisab di satu pihak dan para ahli rukyat di lain pihak. Hingga saat ini umat 

Islam Indonesia masih sering mengalami adanya perbedaan dalam memulai dan 

mengakhiri puasa Ramadhan, serta perbedaan berhari raya. Perbedaan di kalangan 

umat muslim Indonesia ini, banyak yang mengasumsikan timbul oleh perbedaan 
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antara kelompok hisab dan kelompok rukyah. 

Seperti yang sudah di sebutkan diatas bawah polemik ini tidak hanya 

terjadi di kancah nasional semata melalui ormas-ormas islam besar tetapi juga 

secara pelan tapi pasti di ranah lokal pergulatan inipun cukup masiv. Berbicara 

ranah lokal maka kita membicarakan masyarakat di daerah, sehingga dengan 

beragamnya masyarkat yang ada sangat memungkinkan munculnya perbedaan 

diantara perdebatan besar nasional tersebut. Adanya perbedaan kriteria di tingkat 

nasional ternyata juga dialami oleh masyarkat-masyarkat lokal indonesia, dimana 

mereka juga bertahan pada pendapatnya masing-masing. Uniknya, pendapat atau 

kriteria yang berada di ranah lokal ini kadang jauh berbeda dengan keputusan 

pemerintah maupun fatwa ormas. Contoh sederhana adanya masyarakat Aboge, 

Asapon, Jamaah Tarekat Naqsabandiyah, Jemaah An-Nadzir Goa atau masyarakat 

sasak tradisi (kalender rowot) merupakan bukti nyata bahwa pergolakan dan 

perbedaan penentuan awal bulan juga terjadi diranah lokal. Di ranah internasional 

pun demikian, adanya isu gagasan kalender Hijriyah internasional atau gagasn 

tentang rukyat global nampaknya bentuk dari kegelisahan atas banyaknya 

perbedaan kriteria dalam penentuan awal bulan qamariyah. 

Umat Islam sampai saat ini masih belum menemukan titik temu hisab-

rukyat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meredakan polemik perbedaan 

dikalangan penganut hisab (mazhab hisab), dan mazhab rukyat. Namun 

problematika klasik nan aktual ini masih belum menemukan titik temu untuk 

terciptanya kesatuan hisab rukyat.  Menghadapi kenyataan semacam ini, tentunya 

kita harus lebih memahami penginterpretasian dalil-dalil dalam al-Qur’an 

tersebut. Karena tidak dapat diingkari lagi terjadinya perubahan hukum karena 

terjadinya perubahan zaman, dan penyebabnya tidak lain bahwa teks-teks 

keagamaan sudah berakhir sedangkan fenomena kemasyaraatan berkembang 

terus, tidak pernah mengalami masa akhir. 

Buku ini mencoba mengelaborasi dan mendeskripsikan secara lugas semua 

kriteria tersebut agar mudah dipahami bagi semua kalangan, bukan untuk 

memperuncing permasalahan melainkan menjabarkan duduk permaslahan. 

Sehingga buku ini dapat menjadi satu dari sekian banyak referensi ilmu falak yang 
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berbicara soal awal bulan kamariyah untuk dijadikan bahan kajian dasar. Buku ini 

tidak mengulas dan menyajikan sebuah solusi apalagi menciptakan kriteria baru 

diantara polemik yang ada, namun hanya memberikan gambaran umum terkait 

permasalahan yang ada. Sebab anggapan dimasyarkat tentang perbedaan 

penentuan awal bulan kamariyah ini sampai kepada ranah halal haram, benar 

salah dan dosa pahala. Perselisihan yang terjadi dalam penentuan awal bulan 

hijriyah terutama dalam masalah menentukan awal Ramadhan dan Syawal selama 

ini sedikit banyaknya sudah merambah pada perubahan paradigma masyarakat 

tentang ketidak akuran akan pemimpin mereka, bahkan sudah merambah pada 

gesekan-gesekan antar kelompok yang berbasis massa besar akan persatuan dan 

kesatuan umat untuk menjalankan ibadah. Embrio permusuhan kecil-kecilanpun 

sudah mulai nampak dan semakin ada kerenggangan yang menjurus kepada 

individualisasi rasa egoisme masing-masing sesuai dengan pemahaman serta 

pemikiran dari golongan yang diyakininya.  

Buku ini mencoba meredam anggapan-anggapan semacam itu agar para 

pembacanya menjadi lebih bijak menyikapi perbedaan – perbedaan yang ada. 

Sehingga terciptanya kesepakatan dalam diri pembaca untuk saling menghormati 

keputusan setiap orang dalam urusan ibadahnya selama tidak keluar dari jalur 

utama syar’i. 
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BAB II 

LANDASAN SYARIAT KEBERLAKUAN 

 HISAB RUKYAT 

 

1. Pengertian Hisab 

Hisab merupakan sebuah terminologi dasar dalam kajian ilmu 

falak, sebab hampir diseluruh sub bab kajiannya ilmu falak akan 

menggunakan hisab didalamnya. Hisab sendiri merupakan landasan dasar 

dalam mempelajari ilmu falak. Kata hisab di dalam KBBI diartikan 

sebagai perhitungan atau perkiraan, bahkan diarti lain masih didalam 

KBBI kata hisab diartikan sebagai peduli5. Kata hisab sendiri aselinya 

berasal dari bahasa Arab ( حسابا -يحسب  –حسب  ) yang artinya yaitu  

menghitung6.  Serta  dijelaskan  pula  secara etimologi kata hisab diserap 

dari bahasa Arab hasiba – yahsibu – hisaban – mahsab yang artinya 

menghitung dimana mashdar-nya ialah hisabah yang artinya perhitungan. 

Penjelasan kata hisab dalam kamus Al-Munawwir berarti hitung, di dalam 

mufradat kamus tersebut bermakna ilmu hitung, sedangkan hisaby ialah 

ahli hitung yang menunjukkan subyek atau orang.7 Kata hisab jika 

disandingkan ke dalam bahasa Inggris maka akan sepadan dengan kata 

arithmatic (ilmu hitung)8, calculation (perhitungan), dan computation 

(perhitungan), 

Berdasarkan pada pengertian menurut bahasa tersebut maka kita 

dapat mengambil sebuah kesimpulan sederhana dari kata al-hisab menurut 

istilah, yakni sebagai suatu disiplin ilmu yang dapat diartikan dengan 

“ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk sebuah 

perhitungan”. Sehingga kata hisab identik dengan rumus, angka dan hasil 

                                                     
5 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hisab 
6 Loewis Ma’luf. 1986. Al-Munjid Fī al-Lughah. Beirut – Lebanon : Dar El-Machreq Sarl Publisher, 

cet. Ke-28,. 132. 
7 Achmad Warson Munawwir. 1997. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya: 

Pustaka Progressif. cet 14,. 262. 
8 John M. Echols dan Hassan Shadily. 2003. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama. 37 
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perhitungan. Perhitungan atau hisab dalam ilmu falak mencakup hampir 

semua mata kajian diantaranya: 

1. Arah kiblat : kita menghitung sudut dan arah terdekat 

menghadap kiblat dari daerah/lokasi kita berada 

2. Watu Sholat : kita menghitung ketinggain, sudut dan azimut 

dari matahari untuk mengetahui waktu dari sholat 5 waktu, 

sebab Rasul mengajarkan bahwa salah satu tanda mengetahui 

waktu sholat yaitu dengan melihat matahari dan bayangan 

matahari. 

3. Awal Bulan Qomariyah : kita menghitung bulan dan matahari 

diujung bulan tepatnya tanggal 29 Hijriyah. Kegiatan hisab ini 

bertujuan sebagai guidance pada saat pelaksanaan rukyatul 

hilal 

4. Kalender Hijriyah : kita menghitung perjalanan waktu dengan 

menggunakand ata peredaran bulan. Selain sebagai penanada 

waktu kalender hijriyah juga digunakan sebagai patokan dalam 

penyelenggaraan hari-hari besar islam sehingga betul-betul 

harus dilakukan perhitungan yang baik. 

5. Gerhana Bualn dan Matahari : kita menghitung peredaran 

Bumi, Bulan dan Matahari terkait kaitannya dengan peritiwa 

tertutupnya salah satu benda langit tersebut satu sama lain. 

Mengapa ? sebab didalamnya ada sunnah Rasulullah yaitu 

sholat sunnah gerhana, yaitu Khusuf (Bulan) dan Kusuf 

(Matahari). 

 

Melihat dari poin-poin diatas maka hisab juga dapat diartikan 

sebagai permasalahan mengenai perhitungan atau penentuan waktu-waktu 

ibadah umat Islam. Sebab disetiap poin diatas terdapat berbagai ibadah 

wajib maupun sunnah yang waktunya harus pasti, dan kepastian itu dapat 

dilakukan salah satunya melalui hisab. Ilmu hisab sering disbanding 

dengan ilmu faraid dan ilmu falak sebab keduanya dominan dengan 
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kegiatan menghitung dan perhitungan angka.  Sehingga banyak orang 

beranggapan bahwa ilmu hisab adalah ilmu falak, padahal sesungguhnya 

ilmu falak memang ilmu hisab akan tetapi ilmu hisab belum tentu ilmu 

falak9. 

 

2. Pengertian Rukyat 

Rukyat dalam kajian ilmu falak merupakan sebuah gandengan dari 

kata hisab, sehingga ketika orang menyebut kata hisab rukyat maka 

seketika akan terbersit yaitu ilmu falak. Kata rukyat sendiri secara bahasa 

berasal dari bahasa Arab yaitu ( رأية –يرى  –راى  ) yang artinya melihat dan 

lebih spesifik lagi yaitu melihat dengan mata kepala10. Walaupun akhir-

akhir kata rukyat kemudian diartikan dalam dua hal yaitu rukyah bi lain 

(mata) dan rukyah bil ‘ilm (ilmu)11. Ruyat yang dimaksud dalam kategori 

ini yaitu rukyah awal bulan hijriyah / komariah atau yang dikenal dengan 

kegiatan rukyatul hilal. Rukyat dilaksanakan pada setiap tanggal 29 bulan 

hijriyah pada saat matahari tenggelam. Hal ini sesuai dengan sunnah yang 

dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu merukyat hilal dengan 

mata dan dilakukan disetiap awal bulan hijriyah, terutama di dua bulan 

krusial yaitu Ramadhan dan Syawal. Sebab Rasulullah memerintahkan 

untuk memastikan hilal terlihat terlebih dahulu sebelum dimulainya puasa 

dan hari raya. Kegiatan ini Dalam istilah astronomi dikenal dengan 

observasi12. 

Dari beberapa pengertian kata diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa rukyat secara istilah adalah kegiatan mengamati Hilal saat Matahari 

terbenam menjelang awal bulan hijriyah baik itu dengan mata telanjang 

atau dengan alat bantu teleskop. Sehingga rukyat dapat dikatakan sebagai 

suatu kegiatan atau usaha untuk melihat Hilal di langit (ufuk) sebelah barat 

sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan baru (khususnya 

                                                     
9 Muhammad Hadi Basori. 2016. Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 3  
10 Susiknan Azhari. 2008. Ensiklopedi Hisab Rukyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 183. 
11 Arwin Juli Butar-Butar. 2014. Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan 

Rukyat). Malang: Madani. 14. 
12 Muhyiddin Khazin. 2005. Kamus Ilmu Falak, Yogyakarta: Buana Pustaka. 69 
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menjelang bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah) untuk menentukan 

kapan bulan baru itu dimulai. 

Rukyat memang sedikit berbeda dengan hisab, jika hisab masuk 

hampir keseluruh bidang kajian dalam ilmu falak maka rukyah lebih 

identik pada pembahasan awal bulan komariyah saja. Sebab sebagaimana 

perintah rasul dalam hadistnya yaitu “berupasalah kamu karena melihatnya 

dan berbukalah (lebaran) kamu Karena melihatnya”. Hal ini membuat 

kajian rukyah lebih spesifik pada penentuan awal bulan komariah semata. 

Namun, jia kita meluaskan makna rukyah, sesungguhnya semua kajian 

dalam ilmu falak pun menggunakan rukyah sebagai pendukungnya baik 

itu arah kiblat, waktu shalat, kalender maupun gerhana. Rukyat yang 

dimaksud dalam kajian luas ini yaitu observasi, dimana semua kajian ilmu 

falak membutuhkan observasi sebagai bentuk koreksi akhir dari hisabnya. 

Maka dari itu, baik hisab maupun rukyah merupakan dua buah 

mata koin dalam satu uang logam. Keduanya memiliki sisi dan fungsi 

yang berbeda namun saling melengkapi. 

3. Landasan Hukum Syariat Hisab Rukyat 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an merpakan sumber utama sebagai pedoman bagi umat 

Islam sebab segala sesuatunya telah Allah atur didalamnya sebagai 

sebuah acuan hidup bagi semua. Tidak satu halpun luput dari firman 

Allah didalam al-Qur’an termasuk mengenai hisab rukyat awal bulan 

kamariyah.  

Banyak dalil naqli terutama Al-Qur'an yang memberi isyarat dan 

sekaligus motivasi agar umat Islam mengamati, mempelajari, 

menguasai, dan mengembangkan ilmu falak. Isyarat tersebut diketahui 

dari beberapa ayat didalam Al-Qur'an yang memakai kata kata an-

najm atau an-nujum (bintang-bintBeberapa hadits yang berbicara 

mengenai hisab rukyat awal bulan kamariah antara lain :ang), al-ard 

(bumi), al-buruj (kumpulan bintang), asy-syams (matahari), al-qamar 

(bulan), dan masih banyak lainnya. Selain itu, ada juga ayat yang 
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secara sepintas menjelaskan keadaan, posisi, dan gerak gerak benda 

langit. Seperti ayat yang menjelaskan bahwa matahari dan bulan 

beredar menurut perhitungannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala 

pun menantang kepada para umat manusia untuk mengeploitasi dan 

menjelajah alam luar angkasa sebagai pembuktian kebesaran Allah 

SWT. Beberapa ayat yang kemudian menjadi landasan syariat pada 

kajian hisab rukyat awal bulan kamariah secara umum diantaranya: 

Al-an’am : 96 

                     

            

Artinya: Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk 

beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk 

perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi 

Maha mengetahui. 

 

 

Ar-rahman : 5 

          

Artinya: matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. 

 

Yunus : 5 

                      

                    

          

Artinya: Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan 

bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-

tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui 

bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak 

menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia 

menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-

orang yang mengetahui. 
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Al Isra: 12 

                               

                        

             

Artinya: dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu 

Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang 

itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan 

supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan 

perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan 

jelas. 
 

Al-Baqarah : 185 

                         

                         

                          

                    

           

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, 

bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran 

sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan 

mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan 

yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di 

negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia 

berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam 

perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya 

berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-

hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan 

tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu 

mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan 

kepadamu, supaya kamu bersyukur. 
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Al-Baqarah : 189 

                        

                   

                

Artinya:  mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: 

"Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan 

(bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-

rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah 

kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-

rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah 

agar kamu beruntung. 
 

Yasin : 38 – 40 

                       

                      

                      

    

Artinya: dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah 

ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. // dan 

telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga 

(setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah 

Dia sebagai bentuk tandan yang tua. // tidaklah mungkin bagi 

matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat 

mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis 

edarnya. 
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Ar-ra’d : 2 

                         

                           

                

Artinya: Allah-lah yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) 

yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arasy, 

dan menundukkan matahari dan bulan. masing-masing 

beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur 

urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-

Nya), supaya kamu meyakini Pertemuan (mu) dengan 

Tuhanmu. 
 

Ibrahim : 33 

                               

Artinya: dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan 

bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah 

menundukkan bagimu malam dan siang. 
 

At-takwir : 15 – 16 

                   

Artinya: sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang, // yang 

beredar dan terbenam, 
 

Al-anbiya : 33 

                          

    

Artinya: dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, 

matahari dan bulan. masing-masing dari keduanya itu beredar 

di dalam garis edarnya. 

 

 

 

 

 



19 

 

 

b. Hadits 

Hadis menempati posisi penting dalam Islam yakni sebagai sumber 

hukum ke-dua setelah al-Qur’an. Hal ini dikarenaka tidak semua 

persoalan keagamaan (syari’at) ditemukan jawabannya dalam al-

Qur’an semata. Maka dari itu, untuk menyelesaikan persoalan syara 

yang tidak ada para ulama merujuk kepada sunnah atau hadis Nabi 

sebagai otoritas hukum kedua setelah al-Qur’an. Ulama muhaddisin 

pada umumnya mengartikan hadis, yakni segala sabda, perbuatan, 

ketetapan dan sifat-sifat Nabi. Sehingga semua aspe yang muncul dari 

nabi merupakan sebuah fatwa tersendiri untuk bisa diikuti. Slaah satu 

aspek yang kemudian banyakmuncul dari hadits nabi yaitu 

permasalahan hsab rukyat awal bulan kamariah. Dimana terdapat 

banyak dalil hadis yang menjelaskan terkait tata cara penentuan awal 

bulan kamariah bahkan hadits – hadits itu menjadi polemik yang selalu 

menarik akibat munculnya pendapat dan penafsiran yang bebreda pada 

hadits yang sama. Beberapa hadits yang berbicara mengenai hisab 

rukyat awal bulan kamariah antara lain : 

Hadits Imam Bukhari 

 ُغمَّ  نْ فَإِ  ، ْوهُ تَرَ  ىَحتَّ  اتَُصوُمو فَلَ  ، لَْيلَة   َوِعْشُرونَ  تِْسع   الشَّْهرُ 
 ثَلَثِينَ  اْلِعدَّةَ  فَأَْكِملُوا َعلَْيُكمْ 

Artinya: ”Bulan itu (bulan Sya’ban)  dua puluh sembilan (29) malam. 

Maka janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal. Dan 

apabila tertutup mendung, sempurnakanlah (bulan Sya’ban) 

menjadi tiga  puluh hari.”13 

 

Hadits Sunan Daruquthni 

 

فَإِذَا َرأَْيتُُموهُ فَُصوُموا َوإِذَا َرأَْيتُُموهُ فَأَْفِطُروا فَإِْن ُغمَّ َعلَْيُكْم  
ا  فَأَْكِملُوا اْلِعدَّةَ ثَلَثِيَن يَْوم 

Artinya : Jika kalian melihat [hilal] bulan Ramadan, puasalah. Ketika 

kalian melihat bulan [Syawal], berbukalah. Bila kalian 

                                                     
13 Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, Beirut : Daar Al-Kutubal-Ilmiyah. t.th  
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ditutupi mendung, maka sempurnakan bilangan bulan tiga 

puluh hari.14  

 

Hadits Bukhari - Muslim 

إِذَا َرأَْيتُُموهُ فَُصوُموا ، َوإِذَا َرأَْيتُُموهُ فَأَْفِطُروا فَإِْن ُغمَّ َعلَْيُكْم 

 فَاْقُدُروا لَهُ 

 

Artinya : Jika kalian melihat [hilal] bulan Ramadan, puasalah. Ketika 

kalian melihat bulan [Syawal], berbukalah. Bila kalian dit 

Jika kalian melihat [hilal] bulan Ramadan, puasalah. Ketika 

kalian melihat bulan [Syawal], berbukalah. Bila kalian 

ditutupi mendung, maka utupi mendung, maka perkirakanlah. 
 

Hadist Riwayat Ahmad 

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها, فإن غم عليكم فأتموا 

 ثالثين يوم.

Artinya : Puasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah karena 

melihat hilal, dan bermanasiklah kamu dengannya. Jika langit 

tertutup awan maka sempurnakanlah menjadi 30 hari.15 

 

 

 

Hadits Ibnu Umar 

تراعى الناس الهالل فأخبرت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أني 

الناس بصيا مه. رأيته فصام وأمر  
Artinya : Orang-orang telah melihat hilal, maka aku memberitahukan 

kepada Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bahwa aku juga melihatnya, maka Nabi 

berpuasa dan memerintahkan orang-orang juga berpuasa.16 

 

 

c. Ijtihad 

                                                     
14 Ali bin Umar al-Daruquthni, Sunan al-Dāruquthni, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004), jilid III 

hlm. 112 
15 HR. Ahmad dan Nasa’i. Lihat juga di Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, 2014.  Problematika 

Penentuan Awal Bulan  Diskursus Antara Hisab dan Rukyat, ... 21. 
16 HR. Abu Dawud, bab “Syahadah al-Wahid ‘ala Ru’yah al-Hilal Ramadhan” nomor 2/302. Lihat 

juga di Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar. 2014.  Problematika Penentuan Awal Bulan  Diskursus Antara 

Hisab dan Rukyat, ... 24. 
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Menurut bahasa, ijtihad berarti "pengerahan segala kemampuan 

untuk mengerjakan sesuatu yang sulit." Atas dasar ini maka tidak tepat 

apabila kata "ijtihad" dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang 

mudah/ringan. Pengertian ijtihad menurut istilah hukum Islam ialah 

mencurahkan tenaga (memeras pikiran) untuk menemukan hukum 

agama (syara’) melalui salah satu dalil syara’, dan tanpa cara-cara 

tertentu.17 Salah satu bentuk ijtihad masa kini yang harus dilakukan 

yaitu pada persoalan hisab rukyat awal bulan kamariah. Sebab 

dikalangan masyarakat sangat membutuhkan sebuah kepastian hukum 

atas terjadinya perbedaan ini.  

Sesungguhnya dasar perbedaan dalam kasus hisab ruyat awal 

bulan ini semua dalil-dalil hisab rukyatnya bersumber dari Al-Qur'an 

dan hadits, namun sifat dari dalil – dalil tersebut adalah umum maka 

dibutuhkan penafsiran lanjutan salah satunya dengan ijtihad sebagai 

dasar hukum dalam penetapan awal bulan kamariyah. Ijtihad yang 

digunakan dalam konteks hisab rukyat, adalah sebagai sarana dalam 

memahami dan menginterpretasikan Al-Qur'an dan hadits Nabi 

Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam terkait hisab rukyat awal 

bulan kamariyah. Konteksnya yaitu dalam mendekatkan pemahaman 

terhadap penentuan awal bulan qamariyah yang lebih aplikatif dan 

sesuai dengan pesan yang terkandung dalam nash tersebut.  

Berawal dari perbedaan-perbedaan interpretasi dalil hisab 

rukyat tersebut, mengakibatkan terjadinya beragam perbedaan dalam 

memahami dan mengaplikasikan ayat Al-Qur’an dan hadis-hadits Nabi 

Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam penentuan awal bulan 

kamariyah. Di Indonesia, perbedaan pendapat dalam penentuan awal 

bulan kamariyah sangat beragam dan memiliki sistematika serta 

ketetapan sendiri-sendiri yang merupakan hasil ijtihad. Beberapa yang 

paling terkenal yaitu adanya kriteria Wujudul Hilal, Rukyatul Hilal dan 

                                                     
17 Ahmad Badi. 2013. Ijtihad : Teori dan Penerapan. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman. 

Volume 24 Nomor 2 September 2013.  
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Imkanurrukyah. Ketentuan tersebut akhirnya mengakibatkan 

perbedaan awal bulan qamariyah di Indonesia dapat berselang sehari, 

dua hari dan bahkan beberapa hari. Sebagaimana menurut penelitian 

Syihabuddin Al-Qalyubi, hadis-hadits hisab rukyat tersebut 

mengandung beberapa interpretasi beragam, yaitu:18  

1) Perintah berpuasa atas semua orang yang melihat hilal dan tidak 

berlaku atas orang yang tidak melihatnya.  

2) Melihat di sini melalui mata, tidak berlaku atas orang buta 

(matanya tidak berfungsi). 

3) Nash tersebut mengandung juga makna zhan sehingga mencakup 

ramalan dan nujum (astronomi).  

4) Ada tuntutan puasa apabila terhalang pandangan melihat hilal, 

namun disatu sisi ada kepastian hilal dapat dilihat.  

5) Ada kemungkinan hilal sudah wujud sehingga wajib puasa, 

walaupun menurut astronomi belum ada kemungkinan hilal dapat 

dilihat.  

6) Yang menutup pandangan ditentukan hanya oleh mendung bukan 

selainnya. 

 

d. Imam Madzhab 

1. Imam Hanafi 

Imam Hanafi mempunyai nama lengkap Abu Hanifah al-

Nu’man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy, atau yang sering disebut 

dengan Abu Hanifah. Beliau merupakan keturunan dari Persia, 

pada tahun 80H/699M beliau dilahirkan di kota Kufah dan 

meninggal pada tahun 150H/767M di kota Baghdad.19 imam 

Hanafi adalah seorang ahli fikih dan ulama yang lebih sering 

menggunakan ra’yu, atau lebih cenderung rasional dalam 

                                                     
18 Muhammad Hadi Basori. 2016. Berpuasa & Berlebaran Bersama. Jakarta; Pustaka Al-Kautsar. 

35. 
19 Lu’luatul Badriyyah. 2020.  Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Dan 

Hambali) Dalam Paradigma Hukum Fikih.  Al-Muaddib :Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman.  Vol. 5 No. 

1 (2020). 67 
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pemikiran ijtihadnya. Kecenderungan rasionalis dalam fikihnya 

Imam Abu Hanifah banyak di pengaruhi sosiokultural dan 

kebudayaan yang berkembang di Iraq, karena pada waku itu Iraq 

sebagai kota tempat berkembangnya cabang-cabang ilmu, sehingga 

banyak diskusi-diskusi keilmuan yang dilakukan oleh para ulama 

termasuk Imam Abu Hanifah.20 

Pendapat imam Hanafi mengenai hisab rukyat awal bulan 

kamariyah adalah seseorang yang melihat hilal, maka dia wajib 

berpuasa keesokan harinya walaupun kesaksiannya ditolak hakim. 

Jika dia tidak berpuasa, maka wajib baginya meng-qadha' puasa 

hari itu. Informasi ahli waktu, hisab, dan perbintangan tidak dapat 

dijadikan pegangan, karena bertentangan dengan syariat.21 Lebih 

lanjut, kalangan Hanafiyah menetapkan jika awan dalam keadaan 

cerah, maka harus dilakukan rukyat kolektif (ru’yah jama'ah) 

sehingga tidak dapat diakui kesaksian perorangan menurut 

pendapat yang rajih dalam mazhab ini. Dengan alasan, saat 

keadaan cuaca cerah tentu tidak ada penghalang bagi semua orang 

untuk tidak dapat melihat hilal. Sebaliknya, jika hilal dalam 

keadaan tidak memungkinkan untuk dilihat (seperti mendung), 

maka cukuplah keaksian satu orang dengan syarat dia beragama 

Islam, adil, berakal dan dewasa.22 

2. Imam Malik 

Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn 

Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi 

al-Humairi adalah nama lengkap imam Maliki. Yang dilahirkan di 

kota Madinah tahun 93H, yang merupakan keturunan bangsa 

Himyar, jajahan negara Yaman. Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn 

                                                     
20 Moenawir Khalil. 2005. Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, 

Hambali. Jakarta; Bulan Bintang. 30 . 
21 Wahbah az-Zuhaili. 1965. Aal-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu. Jilid 2. Damaskus; Dar al-Fikr. Cet. 

II. 1405. 598 - 599 
22 Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar. 2014.  Problematika Penentuan Awal Bulan  Diskursus 

Antara Hisab dan Rukyat, ... 22 
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Abi Al-Haris Ibn Sa’ad Ibn Auf Ibn Ady Ibn Malik Ibn Jazid 

adalah ayah imam Malik dan ibundanya bernama Siti Aliyah binti 

Syuraik Ibn Abdul Rahman Ibn Syuraik Al-Azdiyah. beliau wafat 

Pada hari Ahad tanggal 10 Rabiul Awwal tahun 179 H (798 M), 

pada usia 87 tahun.23 Imam Malik terdidik di Kota Madinah, sejak 

kecil beliau terkenal sebagai guru dan ulama untuk mempelajari 

Islam. Imam Malik belajar banyak berbagai bidang imu 

pengetahuan seperti ilmu Hadits, fatwa dari para sahabat-sahabat, 

al-rad al-ahlil ahwa fatwa, dan ilmu fiqh ahli ra’yu.24 

Pendapat imam Malik mengenai rukyat awal bulan kamariyah 

adalah memberikan beberapa kriteria (syarat), yaitu orang yang 

melakukan rukyat adalah laki-laki, adil, merdeka dan balig serta 

jumlahnya yaitu 2 orang laki-laki. Kesaksian satu orang pada 

madzhab ini ditolak. Kesaksian satu orang laki-laki dan satu orang 

perempuan tidak dapat diterima. Demikian juga, kesaksian satu 

orang laki-laki dan dua orang perempuan tidak dapat diterima. 

Meski kesaksian satu orang tidak dapat diterima, namun terhadap 

orang tersebut tetap di wajibkan mengamalkan rukyatnya (untuk 

puasa atau berhari raya) secara pribadi, jika tidak; maka dia wajib 

menggantinya (gadha) di lain hari. Namun, rukyat oleh satu orang 

adil baru dapat diterima jika tidak ada orang lain yang 

memperhatikan masalah rukyat hilal, seperti jika tidak ada 

penguasa di wilayah itu, atau ada penguasa tapi tidak peduli 

dengan masalah rukyat.25 

Orang yang mendapat kabar mengenai rukyat dari dua orang 

adil, atau dia mendengar kedua orang adil itu, maka wajib baginya 

untuk memberitahu orang lain mengenai rukyat tersebut, dan 

dengan demikian dia wajib berpuasa dengan kesaksian tersebut. 

                                                     
23 Lu’luatul Badriyyah. 2020.  Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar ... 68 
24 Moenawir Khalil. 2005. Biografi Emapat serangkai Imam Madzhab, (Jakarta: Metro Pos), 85-86   
25 Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar. 2014.  Problematika Penentuan Awal Bulan  Diskursus 

Antara Hisab dan Rukyat, ... 20 
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Selain itu, dia juga wajib melaporkan rukyat tersebut kepada 

penguasa.24 

3. Imam Syafi’i 

Muhammad bin Idris bin al-Abas bin Utsman bin Syafi bin as-

Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin 

Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luay 

bin Ghalib bin Abu Abdillah al-Qurasyi asy-Syafi’i al-Makki dalah 

nama lengkap imam Syafi’i. Beliau lahir tahun 150 H/767 M di 

kota Ghazzah dan beliau wafat di akhir bulan Rajab pada tahun 204 

H.26 Imam Syafi’I tidak penah berfikir untuk membuat sebuah 

mazhab, hukum, atau pendapat-pendapat pribadi khusus yang 

terpisah dari pendapatnya imam Maliki. Gagasan untuk membuat 

mazhab fikih sendiri baru muncul setelah beliau meninggalkan 

kota Baghdad pada kunjungannya yang pertama yaitu pada tahun 

184 H.27 

Pendapat imam Syafi’i mengenai hisab rukyat awal bulan 

kamariyah adalah secara umum menganut rukyatul hilal yaitu 

menentukan awal bulan kamariah dengan melakukan rukyat. salah 

satu tokoh madzhab safi’iyah yaitu Al-Qalyubi mengatakan bahwa 

“rukyat hanyalah sah pada waktu hilal memang mungkin 

terlihat”.28 Walau demikian madzhab syafi’i tetap menempatkan 

hisab diposisi yang cukup penting sebagai informasi awal sebelum 

melakukan ruyat. 

4. Imam Hambali 

Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin 

Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin 

Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa’labah bin 

‘Ukabah bin Sha’ab bin Ali bin Bakr bin Wail bin Qasith bin Hinb 

                                                     
26 Lu’luatul Badriyyah. 2020.  Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar ... 70 
27 Abdul Aziz Asy-Syinawi. 2017. Biografi Empat Imam Mazhab, (Cikumpa: Fathan Media Prima), 

462   
28 Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar. 2014.  Problematika Penentuan Awal Bulan  Diskursus 

Antara Hisab dan Rukyat, ... 23 
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bin Afsha bin Du’mi bin Jadilah bin Asad bin Rabi’ah bin Nizar 

bin Ma’ad bin Adnan dan terus keatas hingga sampai Nabi Ismail 

bin Nabi Ibrahim as.29 Imam Ahmad bin Hanbal lahir di kota 

Bahdad, ibukota pemerintahan Bani Abbasiyyah ketika itu, di 

bulan Rabiul Akhir pada tahun 164 H (780 M) yaitu di zaman 

pemerintahan Khalifah Muhammad al-Mahdi. Beliau meninggal 

dunia pada tanggal 12 Rabi’ al-Awwal 241 H/31 Juli 855 M.30 

Imam Ahmad adalah seseorang yang mahir diberbagai bidang 

keilmuan, seperti ilmu tasawwuf, kalam (teologi), tafsir, fikih, dan 

hadist. Dari keseluruhan keilmuan yang dipelajari beliau, ilmu 

fikih dan hadits yang lebih menonjol dikuasainya, oleh karena itu 

beliau mendapat julukan muhaddist atau ahli hadist dan sebagai 

seorang fakih atau ahli fikih.31 

Pendapat imam Hambali mengenai hisab rukyat awal bulan 

kamariyah adalah hilal paling minimal disaksikan oleh satu orang  

baik cuaca cerah ataupun mendung. Namun orang yang melihat 

hilal itu diberikan syarat yaitu Islam, dewasa, berakal, merdeka, 

laki-laki dan adil. Selajutnya persaksiannya dilakukan didepan 

hakim. Bagi madzhab ini wajib hukumnya berpuasa bagi orang 

yang melihat hilal walau tidak dipersaksikan didepan hakim dan 

begitu pula bagi orang yang percaya dengan kesaksian hilalnya.32 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

                                                     
29 Lu’luatul Badriyyah. 2020.  Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar ... 70 
30 Dirjen Bimbingan Islam Depag RI. Ensiklopedi Islam. Jakarta: Depag RI.  450-451. 
31 Moenawir Khalil, Biografi Emapat serangkai Imam Madzhab, (Jakarta: Metro Pos), 319   
32 Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar. 2014.  Problematika Penentuan Awal Bulan  Diskursus 

Antara Hisab dan Rukyat, ... 25 
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HISTORIOSITAS HISAB RUKYAT 

 

Agama Islam sebagai agama samawi terkahir yang hadir di tanah arab 

melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص telah melapangkan 

dan memperluas jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Tidak hanya 

keilmuan agama namun pada semua keilmuan yang ada termasuk ilmu 

pengetahuan umum (sains). Salah satu keilmuan yang berkembang dengan 

hadirnya islam yaitu astronomi islam (ilmu falak), sehingga istilah hisab rukyat 

dianggap mulai perkembangannya dalam islam dimulai sejak kerasulan Nabi 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. Orang Arab merupakan memperkenalkan dan menetapkan metode 

ilimiah observasi (rukyat) sehingga dari sinilah ilmu pengetahuan pun 

berkembang dan mengalami kemajuan dari masa ke masa33. Perkembangan hisab 

rukyat sesungguhnya sudah dimulai jauh sebelum Islam hadir, sebab astronomi 

merupakan salah satu cabang ilmu tertua di dunia. Beberapa hasil kajian 

perkembangan hisab rukyat tercatat dalam beberapa periode diantaranya : 

1. Awal Kehidupan 

Pada banyak Kitab-kitab falak selalu menyebutkan bahwa penemu 

pertama astronomi atau sejarah awal mula ilmu falak adalah Nabi Idris a.s34. 

namun sayangnya runutan sejarah belum berhasil menyambungkan benang 

merah periode keilmuan ini pada era sejarah atau periode setelahnya. Maka 

yang tercatat dibanyak kitab hanyalah Nabi Idris a.s. sebagai penemu atau 

cikal bakal ilmu falak. Merujuk pada teori ini, maka tampak bahwa wacana 

hisab rukyah sesungguhnya sudah ada sejak awal kehidupan manusia. Sebab 

suatu temuan baru merupakan suatu respons dari suatu persoalan yang 

munculdilingkungannya. Sehingga dapat kita berikan sedikit kesimpulan awal 

bahwa kehadiran hisab rukyat sudah ada jauh sebelum ilmu falak itu sendiri 

hadir.  

 

Sejarah perkembangan hisab rukyat pada kehidupan manusia tidak 

                                                     
33 Muhammad Hadi Basori. 2016. Bagimu Rukyatmu… .61 
34 Siti Tatmainul Qulub. 2017. Ilmu Falak Dari Sejarah Ke Teori dan Aplikasi. Depok: 

RajaGrafindo Persada. 4. 
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lepas dari perkembangan pola piker manusia itu sendiri. Ilmu pengetahuan 

yang dimiliki oleh manusia merupakan hasil dari rangkain proses-proses alam 

yang begitu amat panjang. Sehigga apa yang kita terima saat ini mungkin saat 

hasil dari rangkaian proses ribuan bahkan jutaan tahun lamanya. Selain itu, 

perkembangan pola piker manusia dari yang sederhana menjadi lebih baik 

setiap periodenya menyebabkan pengetahuan berkembang sesuai dengan 

zamannya. Artinya kebenaran ilmiah suatu peristiwa akan berbeda – beda 

disetiap zamannya, sebab semuanya disesuaikan dengan pencapaian 

pengetahuan di masa itu. Contoh sederhana yaitu adanya teori Geosentris dan 

Heliosentris dimana teori Geosentris pernah sama mengalami kebenaran 

ilmiah pada masanya, hingga akhirnya kini diganti kebenaran teori tersebut 

dengan teori baru yaitu Heliosentris. 

Perkembangan pola pikir manusia bukanlah sesuatu yang datang tiba-

tiba tetapi merupakan sebuah proses curiosity terhadap rahasia fenomena 

alam. Selain dari utamanya merupakan kodrat hakiki manusia yang diberikan 

Tuhan. Hasrat penasaran pada manusia kemudian diakumulasi melalui data-

data yang berasal dari ingatannya hingga merumuskan ide-ide baru yang fresh. 

Namun karena berbagai keterbatasan yang dimiliki untuk diakses sementara 

itu hasrat keingintahuan manusia tinggi, maka para manusia saat itu lebih 

percaya kepada mitos.      

 

2. Before Christ (Sebelum Masehi) 

Sebelum masehi merupakan sebuah kurun waktu yang begitu panjang 

sehingga sangat memungkinkan perkembangan hisab rukyat sudah terjadi saat 

ini. Hal ini tak dapat dipungkiri sebab kesejarahan dunia menyebutkan banyak 

sekali peradaban tinggi bangsa-bangsa dunia yang telah lahir sebelum masehi. 

Dan sudah barang tentu peradaban yang tinggi itu akan memiliki suatu sistem 

waktu yang mapan sehingga ia dapat mengatur pola kehidupan bangsanya 

dengan baik. Sistem pengelolaan waktu inilah yang menurut penulis 

merupakan sistem hisab rukyat pada saat itu.  

Jejak astronomi tertua yang tercatat dalam sejarah eropa ditemukan 
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pada peradaban bangsa Sumeria dan Babilonia yang tinggal di Mesopotamia 

(3500-3000 SM). Bangsa Sumeria menetapkan dasar-dasar astronomi berupa 

pembagian lingkaran menjadi 360 derajat. Selain itu orang Sumeria sejak 3500 

SM sudah menggambarkan konstelasi bintang pada benda-benda seperti vas 

bunga atau papan permainan. Salah satu rasi bintang Aquarius yang kita kenal 

saat ini merupakan hasil pengamatan yang berasal dari bangsa Sumeria35. 

Beberapa kebudayaan sebelum masehi seperti Babilonia, Yunani Kuno, Mesir, 

Cina, Indian, Iranian dan bangsa Maya mempunya banyak peninggalan 

tentang metode perhitungan dan pengamatan langit malam. Peradaban 

Babilonia dikenal sebagai bangsa yang sangat kental dengan ilmu 

eksperimental sehingga peradaban ini bertahan dan terus berkembang hingga 

dikenal sampai saat ini. Salah satu kajian bangsa Babilonia yang cukup 

terkenal sampai saat ini yaitu pengamatan bintang langit malam yang emudian 

dikenal dengan Astrologi.  

Pada catatan sejarah yang lain sekitar abad ke-28 SM embrio hisab 

rukyat mulai muncul sebagai sebuah keilmuan. Ilmu ini digunakan untuk 

menentukan waktu peribadatan masyarakat saat itu. Keadaan seperti ini sudah 

tampak di beberapa negara mesir yang digunakan untuk menyembah dewa 

Orisis, Isis dan Amon. Bangsa Babilonia dan Mesopotamia untuk menyembah 

dewa Astoroth dan Baal36. Sedangkan pengetahuan tentang nama-nama hari 

dalam seminggu sudah ada sejak 5000 SM yang masing-masing pemberian 

namnay disesuaikan dengan benda langit yang teramati saat itu. Diantara 

benda langit yang dijadikan nama hari antara lain : 

No Benda Langit  Nama Hari 

1 Matahari Ahad 

2 Bulan Senin 

3 Mars Selasa 

4 Merkurius Rabu 

                                                     
35 Siti Tatmainul Qulub. 2017. Ilmu Falak Dari Sejarah. . . 4 
36 Ahmad Izzuddin. Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan 

Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha). Jakarta: Erlangga. 48 
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5 Jupiter Kamis 

6 Venus  Jum’at 

7 Saturnus  Sabtu  

Tabel 3.1 

Perbandingan nama hari dan Benda langit 

 

Pada abad ke 20 SM muncul sebuah perkembangan tentang hisab 

rukyat yang cukup mengagumkan dimana di negeri tionghoa telah ditemukan 

alat untuk memprediksi pergerakan Matahari dan benda-benda langit lainnya. 

Selain itu dalam catatan sejarah juga mengungkap bahwa mereka pada era itu 

telah mampu melakukan perhitungan (hisab) untuk menentukn terjadinya 

gerhana matahari. Sementara itu pada abad 5 - 3 SM muncullah beebrapa 

tokoh astronomi yang meletakkan kesejarahan tentang hisab rukyat terhadap 

pergerakan benda langit. Diantara tokoh-tokoh tersebut antara lain Pytagoras 

(580 SM), Heraclides dan Pontus (388 SM), Aristoteles (384 SM), Cyzicos 

(370 SM), Aristrachus, Samos dan Autolycos (310 SM), dan Erathosthenes 

(273 SM). Sampai ke pada abad ke 2 SM bermunculan para astrronom 

ternama seperti Arrian, Lo Hsia Hung, Seleucos dan Hipparchus. 

Melihat data diatas maka penulis mengambil kesimpulan sederhana 

bahwa sesungguhnya perkembangan hisab rukyat sudah sangat begitu luar 

biasa baik di dalam kajian secara sains sebagai astronomi, perkiraan musim 

sebagai meteorologi maupun ramalan kehidupan sebagai Astrologi bahkan 

sampai kepada penetuan hari peribadatan manusia. Hal ini menunjukkan 

bahwa hisab rukyat memiliki perkembangan yang begitu melesat dari era 

pertama. 

3. Pra Islam 

Sebelum Islam datang, bangsa Arab Jahiliyah telah memiliki 

pengetahuan dasar terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta. 

Peristiwa itu kemudian dicatat dengan sederhana melalui kebiasaan dan 

ingatan. Kegiata semacam ini merupakan hal yang biasa dilakukan oleh bang 

arab jahiliyah dikarenakan kegiatan mereka yang mengembara. Sehigga, 

sebagai pengembara tentu harus memiliki patokan atau acuan dalam 
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melakukan perjlanannya. Maka dari itu masyarakat arab jahiliyah begitu pea 

dan begitu dekat dengan alam serta peristiwa yang mengiringinya. Salah satu 

petunjuk alam yang begitu penting saat itu adalah perkiraan musim, sebab 

kehidupan mereka masih mengandalkan alam. Selain itu, mereka juga 

membutuhkan petunjuk tentang lokasi-loasi yang subur untuk hewan ternak. 

Untuk kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut maka mereka mencatat perputaran 

musimnya37. 

Bangsa Arab jauh sebelum Islam sudah mengenal ilmu Falak beserta 

metode hisab dan rukyahnya, tetapi hanya sebatas kajian dalam hal ilmu 

nujum (astrologi). Ilmu ini merupakan ilmu yang penting karena dijadikan 

panduan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat arab mengetahui dan 

mempelajari benda-benda langit  (Matahari, Bulan dan bintang) lebih banyak 

bersifat pengetahuan perbintangan praktis untuk kepentingan pelaksanaan 

aktifitas kehidupan dan untuk kepentingan petunjuk jalan di tengah padang 

pasir, terutama perjalanan di malam hari. Pada siang hari mereka berpedoman 

kepada Matahari, pada waktu malam mereka berpedoman kepada Bulan dan 

bintang-bintang, karena Matahari, Bulan dan bintang-bintang selalu terbit dan 

terbenam pada posisi yang sama, sehingga dapat dijadikan pedoman 

Masyarakat Arab jauh sebelum kedatangan Islam merupakan 

masyarakat yang menggunakan sistem kalender Luni-solar38. Sistem 

penanggalan yang ada juga mereka gunakan dalam menentukan masa (waktu) 

dan karena disana sering dijumpai peperangan. Bahkan pada awal 

permulaannya orang-orang Islam masih menggunakannya sebagai sistem 

kalender ini. Dalam satu tahun kalender ini ada 12 bulan, yang memiliki 

jumlah hari 29 atau 30 hari dan total berjumlah 354 hari. Untuk mengejar 

ketertinggalan selama 11,53 hari setiap tahun terhadap musim tahunan, maka 

disinkronisasikan dengan musim tahunan dengan menyisipkan nasi’ 

(intercalary month) sebagai bulan ke-13. Pada bulan ke-13 inilah biasanya 

                                                     
37 Muhammd Hasyim Manan, dkk. 1995. Menuju Kesatuan Hari Raya. Surabaya: PT Bina Ilmu. 57 
38 Sistem kalender ini menggabungkan antara peredaran Matahari dan Bulan untuk menentukan 

penaggalannya. Sistem ini juga digunakan dalam kalender Cina dan Yahudi. Lihat Ditjen Bimas Islam dan 

Penyelenggaraan Haji. 2004. Selayang Pandang Hisab Rukyat. Jakarta : KEMENAG. 17. 
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digunakan oleh orang-orang Arab pagan dengan mengadakan upacara pesta 

disertai dengan penyembahan-penyembahan terhadap berhala dan pesta 

mabuk-mabukkan.  Penamaan tahun-pun bagi bangsa Arab sering berkaitan 

dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika itu, seperti tahun Gajah karena 

pada tahun kelahiran Nabi terjadi penyerangan pasukan bergajah ke Ka`bah. 

Tahun Izin karena diizinkannya hijrah ke Madinah, tahun amar yang 

berkenaan dengan diperintahkannya membela diri dengan menggunakan 

senjata dan tahun Zilzal adalah tahun terjadinya gonjang-ganjing pada tahun 

itu.39 

Namun dari sini kita melihat bahwa tidak bisa dipungkiri hisab sendiri 

sudah diperkenalkan kepada peradaban manusia dimulai dari pengaruh bangsa 

lain seprti bangsa Babilonia yang ketika itu telah memberi kontribusi besar 

dalam dunia astronomi. Kontribusi tersebut yang akhirnya menjadi cikal bakal 

kemajuan ilmu pengetahuan dalam mengamati bintang-bintang, yaitu : 

membuat ramalan hisab untuk mendeteksi terjadinya suatu gerhana, 

menetapkan keliling bumi menjadi 360 derajat, menetapkan satu hari 24 jam 

dengan satu jam = 60 menit dan 60 detik. Hal ini juga menjadi sesuatu yang 

penting bagi peradaban arab pada saat itu (sebelum islam berkembang).  

4. Masa Awal Islam 

Agama Islam datang kepada masyarakat Arab dengan membawa aura 

baru dari segala segi kehidupan. Islam datang membawa angin segar bagi 

kemajuan pemikiran umat manusia terutama bangsa arab saat itu. Salah satu 

yang sangat berpengaruh yang dibawa oleh Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص adalah Islam 

membawa sistem waktu baru yaitu menggunakan kalender Kamariah 

menggantikan sistem kalender Luni-solar yang sebelumnya dipakai oleh 

masyarakat Arab. Islam masuk dan memberi warna peradaban terutama dalam 

hal sistem hisab penanggalan yaitu mengubah sistem yang dulunya luni-solar 

maka Islam mengubahnya menjadi lunar calendar ( kalender bulan). Dan 

bilangan bulan ditetapkan menjadi 12 di mana sebelumnya bangsa Arab 

                                                     
39 Sofyan Jannah. 1994. Kalender Hijriyah dan Masehi 150 Tahun,  Yogyakarta: UII Press. 2. 
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menerapkan bulan ketiga belas setiap penghujung tahun kabisat.40 Dengan 

kedatangan nabi Muhammad, maka bulan ke-13 ini dihilangkan atas perintah 

Allah yang termaktub dalam surat al-Taubat: 36-37.  

                        

                        

                         

                               

                             

                    

Artinya: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, 

dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di 

antaranya empat bulan haram41. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, 

Maka janganlah kamu Menganiaya diri42 kamu dalam bulan yang 

empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana 

merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya 

Allah beserta orang-orang yang bertakwa. // Sesungguhnya 

mengundur-undurkan bulan Haram itu43 adalah menambah kekafiran. 

disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, 

mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya 

pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan 

bilangan yang Allah mengharamkannya, Maka mereka menghalalkan 

apa yang diharamkan Allah. (syaitan) menjadikan mereka memandang 

perbuatan mereka yang buruk itu. dan Allah tidak memberi petunjuk 

kepada orang-orang yang kafir. 
 

 

                                                     
40 Ahmad Musonnif. 2011.  Ilmu Falak. Yogyakarta : Teras. 13. 
41 Maksudnya antara lain Ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), 

tanah Haram (Mekah) dan ihram. 
42 Maksudnya janganlah kamu Menganiaya dirimu dengan mengerjakan perbuatan yang dilarang, 

seperti melanggar kehormatan bulan itu dengan Mengadakan peperangan. 
43 Muharram, Rajab, Zulqaedah dan Zulhijjah adalah bulan-bulan yang dihormati dan dalam bulan-

bulan tersebut tidak boleh diadakan peperangan. tetapi peraturan ini dilanggar oleh mereka dengan 

Mengadakan peperangan di bulan Muharram, dan menjadikan bulan Safar sebagai bulan yang dihormati 
untuk pengganti bulan Muharram itu. Sekalipun bulangan bulan-bulan yang disucikan yaitu, empat bulan 

juga. tetapi dengan perbuatan itu, tata tertib di Jazirah Arab menjadi kacau dan lalu lintas perdagangan 

terganggu. 
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Dengan pelarangan tersebut maka penggunaan kalender Islam terputus 

sama sekali dengan perhitungan kalender Matahari yang terpaut 11,53 hari, 

serta terputus dari perhubungan milenialnya yang terkait dengan pemujaan 

seperti dewa kesuburan, yang menjadi kebiasaan masyarakat jahiliyah. Tetapi 

kemudian, sistem penanggalan saat itu terdapat kerancauan yaitu dalam 

penetapan tahun kabisatnya. Keadaan itu didasarkan oleh masing-masing suku 

mempunyai penetapan kabisat sendiri-sendiri, sehingga waktu itu menjadi 

dalih dan pembenaran untuk menyerang suku-suku lain.44 Pilihan Islam 

terhadap penggunaan kalender Kamariah sebagai kalender formal syar’inya 

bukan semata karena kebetulan, melainkan adanya kesejalanan karakter Islam 

dengan sistem tersebut yang dianggap mudah. Dalam kalender Kamariah, 

awal bulan ditentukan dengan mudah yaitu melalui pengamatan sederhana 

terhadap Bulan. Nabi memberi petunjuk kepada umat Islam awal tentang 

rukyah, petunjuk awal waktu salat, arah kiblat, dan gerhana. Meski demikian, 

dalam hisab penanggalan tersebut juga masih belum menggunakan angka 

tahun, sehingga tetap masih menimbulkan kerancauan.45 

Pada awal Islam, hisab dan rukyah berada dalam fase pertumbuhan dan 

pembinaan, belum mengalami perkembangan. Umat Islam ketika itu 

melakukan hisab maupun rukyah sebatas untuk keperluan perjalanan dan 

pertanian (sebagaimana yang dilakukan bangsa Arab) dan untuk kepentingan 

ibadah. Penentuan waktu-waktu ibadah seperti penentuan waktu shalat, awal 

Ramadhan dan hari raya didasarkan kepada melihat benda-benda langit yang 

terkait secara langsung, karena inilah cara yang tepat dan sesuai untuk 

dilakukan pada zaman itu. Pada saat Islam berkembang di Jazirah Arab, 

praktek dengan metode rukyat dilakukan untuk menentukan awal bulan 

kamariah pada akhir bulan, atau menggenapkan umur bulan menjadi tiga 

puluh hari (istikmal). 

 

 

                                                     
44 Ehsan Hidayat. 2019. Sejarah Perkembangan Hisab Rukyat. Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak. Vol. 3 

No. 1 Tahun 2019/1440 H. 61 
45 Abdul Salam Nawawi. Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah, Surabaya: Diantama. 4. 
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Pelaksanaan syari`at Islam yang tidak bisa dipisahkan dengan konteks 

ruang, arah dan waktu telah memberikan motivasi yang sangat kuat terhadap 

dasar-dasar pengembangan hisab rukyah. Misalnya perintah rukyah al-hilal 

pada akhir bulan untuk mengambil keputusan memulai bulan baru. Maka 

secara sederhana, praktek rukyah pada masa Rasulullah SAW Tentunya telah 

didasarkan pada perhitungan (hisab), paling tidak untuk menentukan kapan 

terjadinya tanggal 29 Sya`ban. Demikian juga perintah tentang kewajiban 

shalat pada waktu yang telah ditentukan, melakukan wukuf dan Idul Qurban. 

Jika penentuan waktu ibadah tersebut merupakan bagian dari hisab dan 

rukyah, maka tentunya ini sudah dimulai pada masa Rasulullah, walaupun 

dalam tataran yang masih sederhana.46  

Maka pada zaman Nabi perkembangan hisab belum dikatakan 

signifikan, pengetahuan masyarakat Arab mengenai benda-benda langit pada 

saat itu hanya sebata bersifat pentehauan perbintangan praktis sebagai 

penunjuk jalan atau penanda perjalanan malam hari dipadang pasir. 

Sedangkan untuk menentukan masalah-masalah waktu yang berkaitan dengan 

ibadah, mereka menggantungkan pelaksanannya seperti apa yang 

dilaksanakan dan diperintahkan nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

kemudian mencontohkan kepada sahabat-sahabatnya untuk mengetahui 

waktu-waktu ibadahn melalui pengamatan-pengamatan terhadap kondisi alam 

(rukyat). Nabi Muhammad sendiri sudah menyadari bahwa perhitungan 

(hisab) akan peredaran bintang dan benda angkasa lainnya adalah bukan hal 

yang mustahil, meski secara pengetahuan umat Islam belum mencapai fase 

tersebut, sehingga menetapkan hukum waktu peribadatan pada saat itu dengan 

menggunakan rukyat. 

Perkembangan hisab rukyat pada masa awal islam baru terlihat pada 

masa khalifah Umar bin Khatab dimana beliau menetapkan sistem 

penanggalan baru yang digunakan kaum muslimin diseluruh dunia dalam 

melakukan ibadah.  Pondasi penetapan sistem penanggalan ini didasarkan 

pada hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah tepatnya pada tahun ke-17 hijriyah 

                                                     
46 Moh. Murtadho. 2008. Ilmu Falak Praktis, Malang: UIN Malang Press. 22  
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dan dengan berbagai pertimbangan menetapkan Muhammar sebagai bulan 

pertama.47 Perhitungan tahun hijriyah dilatarbelakangi oleh pengangkatan 

beberapa gubernur pada pemerintal Umar, di antaranya pengangkatan Abu 

Musa Al-Asyari sebagai gubernur Basrah surat pengangkatannya berlaku 

mulai bulan Sya'ban. Kemudian karena tidak jelas bulan Sya'ban tahun yang 

mana, apakah tahun ini, apakah tahun depan atau tahun kemarin. Kemudian 

Abu Musa Al-Asy‟ari (Gubernur Irak) mengirimkan surat balasan kepada 

sahabat Umar Bin Khattab yang saat itu menjabat sebagai khalifah. Surat 

tersebut merekomendasikan diberikannya angka tahun pada penanggalan 

hijriyah agar tidak terjadi kerancuan di dalamnya. Dan Umar pun menanggapi 

dan menyetujui yang kemudian dipilihlah beberapa orang sebagai panitianya 

pemebntukan tahun tersebut. Dari sinilah sahabat Umar merasa perlu 

menghitung dan menetapkan tahun Islam, lalu Umar mengundang para 

sahabat untuk bermusyawarah tentang masalah ini  yang terdiri dari Umar, 

Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurahhamna bin Auf, Sa‟ad bin Abi 

Waqas, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubaer bin Awwam.  

Para sahabat diundang oleh Khalifah Umar bin Khatab untuk 

membicaraan terkait dengan awal tahun kalender Islam tersebut. Maka ada 

beberapa pendapat yang muncul dari para sahabat ketika itu, diantaranya; 

1. Permulaan kalender Islam adalah tahun kelahiran Rasulullah SAW 

2. Kalender Islam dimulai sejak nabi Muhammad SAW diangkat menjadi 

Rasul  

3. Kalender Islam dimulai dari peristiwa Isra’ dan Mi’raj 

4. Kalender Islam dimulai sejak wafatnya Rasululullah SAW dan  

5. Ali bin Abi Thalib yang berpendapat sebaiknya permulaan kalender Islam 

dimulai dari Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah 

Selain mengenai usulan terhadap kapan tahun dimulai penanggalan 

Islam ini, maka muncul pula usulan-usulan mengenai urutan nama bulan 

dalam kalender hijriyah. Maka ada beberapa pendapat yang muncul dari para 

                                                     
47 Ahmad Izzuddin. 2007. Fiqh Hisab Rukyat (Menyatukan Nu & Muhammadiyah dalam Penentuan 

Awal Ramadhan. Idul Fitri dan Idul Adha. Jakarat; Erlangga. 50. 
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sahabat ketika itu, diantaranya; 

1. Bulan pertama adalah bulan Ramadhan, sebab bulan ini adalah bulan yang 

dimuliakan oleh segenap umat Islam di seluruh dunia, selain itu Ramadhan 

juga merupakan bulan di mana Al-Qur`an diturunkan. 

2. Awal bulan Islam hendaknya dimulai dari rabiul Awwal sesuai dengan 

waktu pertama Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, 

bertepatan pula dengan bulan kelahiran Rasulullah SAW. 

3. Pendapat lain menyatakan bahwa bulan Muharam sebagai awal bulan 

Islam sebagai alasan setelah Ramadhan adalah Syawal, Zulqa`da dan 

Zulhijjah. Sedangkan sejak Syawal sudah termasuk Asharul Haji. Musim 

haji adalah puncak kesibukan di tanah haram (Makkah) untuk menerima 

dan menghormati tamu-tamu Allah dari seluruh penjuru dunia yang 

melaksanakan ibadah haji sejak Syawal sampai pertengahan Zulhijjah. 

Sejak pertengahan Zulhijjah tamu-tamu Allah meninggalkan tanah haram. 

Dengan demikian dapat diselesaikan pembukuan dan administrasi negara 

sampai akhir bulan Zulhijjah, setelah itu memasuki lembaran baru pada 

bulan berikutnya yaitu bulan Muharam. Sedangkan bulan Rabiul Awal dan 

bulan sebelumnya (Safar) adalah bulan sepi, tidak ada kegiatan rutin, maka 

kurang dapat dijadikan bulan pertama dalam bulan Hijriyah. 

Setelah mempertimbangkan berbagai usulan tersebut keputusan 

khalifah Umar menetapkan awal kalender Islam ini berpatoka pada hari 

dimana hijrahnya nabi yaitu tanggal 9 Rabiul Awal / 26 September 622 M, 

sehingga 1 Muharram / tgl 1 Muharram tahun 1 Hiriyah jatuh pada hari 

Kamis, 15 Juli 622 M.  Sementara bulan pertama penanggalan Hijriyah adalah 

bulan Muharam dan bulan selanjutnya mengikuti urutan bulan-bulan yang 

berlaku di Jazirah Arabia.48 Kalender Islam sendiri memiliki jumlah hari 

dalam setahun sebanyak 354 hari dalam periode basithah dan ditambah sehari 

ketika kabisat. Dalam jangka waktu 30 tahun dalam kalender Islam, 11 tahun 

merupakan tahun kabisat, dan 19 tahun merupakan tahun basithah. Dalam 

                                                     
48 Kadir. 2012. Formula Baru Ilmu Falak Panduan Lengkap dan Praktis. Jakarta: Amzah, 2012. 
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setahun terdapat 12 bulan, dalam satu bulan ada 30 atau 29 hari, sedangkan 

untuk bulan Dzulhijjah pada tahun kabisatnya berjumlah 30 hari. Dengan 

demikian, sistem penanggalan Hijriah yang dipakai pada masa kekhalifahan 

Umar ibn Khattab masih menggunakan sistem Hisab Urfi yang hanya 

digunakan untuk keperluan-keperluan administrasi pemerintahannya yang 

tidak berkaitan dengan masalah ibadah.  

Pasca terobosan besar yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khatab 

dalam hisab rukyat, maka perkembangannya dianggap vakum untuk beberapa 

lama. Sebab semua masih bergantung pada pola lama yaitu jika berkiatan 

dengan ibadah ramadhan, syawal dan dzulhijjah menggunakan rukyat 

sementara penanggalan urfi peninggalan khalifah Umar merupakan penetu 

waktu dalam administrasi semata. Dalam caatan sejarahpun rasanya akan 

sangat sulit ditemukan teribisan baru atau perkembangan berikutnya mengenai 

hisab rukyat dimasa itu. Sehingga dapat disimpulkan pada masa awal 

keislaman ini perkembangan hisab rukyat dari masar Nabi cukup 

menunjukkan grafik perkembangan yang baik dan menjadi sangat 

fundamental di masa Umar bin Khatab namun kemudian mengalami stagnansi 

dalam kurun waktu yang cukup lama. 

 

5. Masa Kejayaan Islam 

Masa kejayaan Islam ditandai dengan adanya perluasan wlayah 

kekuasaan Islam yang dikatakan hampi 1/3 dunia, selain itu adanya 

perkembangan penyebaran agama yang begitu masif bahkan dikenal hingga ke 

seluruh wilayah merupakan salah satu bukti kejayaan Islam. Namun yang 

paling menonjol dalam suatu perdaban besar adalah hadirnya ilmu-ilmu yang 

mengiringi kehidupan peradaban mereka, tak terkecuali dengan islam. Islam 

dlam catatan sejarah ternbukti telah menciptakan banyak cendikiwan dan 

ilmuan dengan berbagai disiplin keilmuan seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Ulugh 

Beik dan Al-biruni. 

 

Masa kejayaan islam yang paling besar pengaruhnya yaitu pada masa 
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kejayaan pemerintahan Bani Abbasiyah (8 – 13 M), dimana ilmu pengetahuan 

mendapatkan porsi yang serius oleh para khalifah. Salah satu keilmuan yang 

berkembang dan mendapat perhatian khusus yaitu ilmu astronomi / ilmu falaq 

(hisab-rukyat). Perkembangan hisab rukyah masa ini didorong oleh kegiatan 

usaha penterjemahan kitab-kitab karya bangsa Yunani, Persia dan India dalam 

bidang ilmu Falak dan ilmu Nujum mendapat perhatian khusus khalifah 

Abbasiyah ketika itu. Penguasa bani Abbasiyah mengundang dan 

mendatangkan para ahli ilmu Nujum ke istana, hal itu dilakukan untuk 

mendorong perkembangan ilmu Falak dunia Islam. Pada masa itu ilmu Falak 

lebih berorientasi kepada teori ilmu Falak India, Yunani dan Persia 

Di masa daulah Bani Abbasiyah perkembangan keilmuan seperti 

sedang mencapai titik zenitnya, salah satu khalifahnya yaitu Khalifah Abu 

Ja’far al Manshur menempatkan ilmu astronomi menjadi keilmuan penting 

yang harus terus dikembangkan. Salah satu upaya dilakukannya adalah 

menterjemahkan kitab Sindihind dari India. Kitab ini dibawa oleh seorang ahli 

Falak India yang menyerahkannya kepada Khalifah Abu Ja`far al-Mansur di 

Baghdad. Khalifah kemudian memerintahkan agar buku tersebut 

diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Perintah ini kemudian dilaksanakan 

oleh Muhammad bin Ibrahim al-Fazari, kegiatan ini mengantarkan al-Fazari 

menjadi seorang ahli Falak yang terkenal di dunia Islam.49 

Kemudian dimasa Khalifah Al-Makmun naskah Tabril Magesthi 

diterjemahkan pula ke dalam bahasa arab, sehingga dari sinilah muncul ilmu 

hisab sebagai salah satu cabang ilmu keislaman tentang penentuan awal waktu 

shalat, gerhana, awal bulan dan arah kiblat. Beberapa tokoh cendikiawan 

penting yang hidup pada masa ini antara lain Sultan Ulugh Beik, Abu Raihan, 

Ibnu Syatir dan Abu Mansur al-Balkhiy.50 Penterjemahan kitab-kitab ilmu 

Falak terus digiatkan. Tidak sampai di situ, penterjemahan juga diiringi 

dengan penelitian-penelitian yang kemudian juga menghasilkan teori-teori 

baru dalam bidang hisab rukyah. Berawal dari hal ini, lalu bermunculan tokoh-

                                                     
49 Muhyidin Khazin. 2004. Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek.  Yogyakarta: Buana Pustaka. 25 
50 Ahmad Izzuddin. 2007. Fiqh Hisab Rukyat (Menyatukan Nu & Muhammadiyah .. 50-51 
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tokoh ilmu Falak terkemuka dalam Islam. Di antaranya Abu Ja`far bin Musa 

al-Khawarizmi (780-847 M), sebagai ketua observatorium al-Makmun, 

melalui pemahaman terhadap kitab Sindhind yang telah diterjemahkan al-

Fazari, beliau berhasil mengolah sistem penomoran India menjadi dasar 

operasional ilmu hitung (hisab). Selain itu ada beberapa penemuan 

monumental al-Khawarizmi lainyya, seperti penemuan angka nol dan sistem 

desimal sebagai salah satu kunci penting dalam pengembangan ilmu Hisab, 

penyusunan table trigonometri daftar logaritma, penemuan kemiringan 

ekliptika sebesar 23,5 derajat atas equator dan lain-lain. Beliau juga menulis 

kitab Falak yang sangat mempengaruhi perkembangan astronomi dunia zaman 

sekarang, yaitu kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah dan  

kitab Surhah al-Ardh 

Proses penerjemahan terhadap karya-karya monumental dari bangsa 

Yunani ke dalam bahasa Arab sangat mempengaruhi perkembangan Falak di 

dunia Islam, antara lain The Spehere in Movement (al-Kurrah al-

Mutaharrikah) karya Antolycus, Ascentions of The Sign (Matali’ al-Buruj) 

karya Aratus, Introduction to Astronomy (al-Madhkhal ila Ilmi al-Falak) 

karya Hipparchus, dan Almagesty karya Ptolomeus. Selain diterjemahkan, 

buku-buku tersebut ditindak lanjuti melalui penelitian-penelitian yang 

berkelanjutan dan menghasilkan teori-teori baru.51 Khalifah al-Makmun 

mendirikan institusi yang bernama Baitul Hikmah di kota Baghdad, dan 

institusi ini adalah institusi keilmuan astronomi yang dilengkapi dengan 

perpustakaan dan observatorium. Pendirian observatorium ini memberikan 

dampak penting bagi kemajuan astronomi saat itu khususnya yang berkaitan 

hisab rukyat. Observatorium didirikan al-Makmun di Sinyar dan Junde 

Shahfur Bagdad, dengan meninggalkan teori Yunani kuno dan membuat teori 

sendiri dalam menghitung kulminasi Matahari. Dan juga menghasilkan data-

data yag berpedoman pada buku Shindhindy yang disebut Tables of Makmun 

dan oleh orang Eropa dikenal dengan Astronomos atau Astronomyi.  

                                                     
51 Susiknan Azhari. 2007.  Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern. 

Yogyakarta; Suara Muhammadiyah. 6. 
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Adapun ilmuwan-ilmuwan Muslim ahli hisab rukyat bidang astronomi 

yang berkembang pada masa ini beserta karya ilmiahnya antara lain ; 

1. Muhammad al-Fazari (700-825M) karyanya adalah kitab Zij al-Shindhind.  

2. Al-Khawarizmi (780-850M) karyanya adalah al-Kitab al-Mukhtasar fi 

Hisab al-Jabr wal Muqabala (The Compendious Book on Calculation by 

Completion and Balancing). 

3. Al-Farghani (850M) karyanya adalah Kitab Fi Jawani (A Compendium of 

The Science of Stars). 

4. Abu Rayhan Muhammad Ibnu Ahmad Biruni (Al Biruni) (973-1048M) 

karyanya adalah Kitab al-Qanun al-Mas’udi, al-Tafhim li Awail Sina’at al-

Tanjim (Element of Astrology). 

5. Ibnu al-Haytam (Alhazen) (965-1040M) karyanya adalah al-Shuku ala 

Batlamyus (Doubts On Ptolemy), Maqalah fi Hay’at Alam (Treatise on the 

Configuration of the World) 

Pada periode the golden age ini ditandai dengan luasnya kekuasaan 

pemerintahan Abbasiyah, dan dijadikannya Baghdad sebagai pusat 

pemerintahan dan intelektual. Dukungan dalam penerjemahan karya-karya 

terdahulu menjadi cara terbaik dalam memajukan ilmu pengetahuan dan 

dukungan rakyat terhadap program yang dilakukan pemerintahan Abbasiyah 

ketika itu. Sejarahpun mencatat bahwa perkembangan hisab rukyat juga mulai 

diaplikasikan dalam bentuk alat-alat peraga yang dibuat oleh tokoh falak, 

seperti kontribusi al-Fazari yang membuat astrolabe. 

Maka bisa disimpulkan bahwa hisab rukyat pada masa ini berkembang 

pesat daripada sebelumnya. Mereka sudah menggunakannya untuk 

menentukan waktu ibadah umat Islam (salat, puasa, arah kiblat, dan juga 

musim). Adapun rukyah dalam kaitanya dengan ilmu falak telah dijadikan 

pondasi dasar untuk menemukan-menemukan ilmu lain. Di samping untuk 

pembuktian keakuratan hisab itu sendiri dan juga sebagai metode yang sering 

dilakukan. Hal ini dengan dibangunnya observatorium untuk mengamati 

benda-benda langit. 

6. Renaisans (Kejayaan Eropa) 
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Renaisans atau abad pertengahan ini merupakan masa dimana dunia 

barat seperti eropa mengalami kemajuan keilmuan sains yang begitu pesat. 

Kesadaran akan perkembangan ilmu pengetahuan dan kejenuhan dibawah 

kungkungan gereja menyebabkan mereka cuup “liar” dalam mempelajari ha;-

hal baru termasuk dunia astronomi (hisab-rukyat). Abad pertengahan ini dunia 

Barat mengalami kebangkitan. Kebudayaan mereka mulai bangkit dengan 

mempelajari pengetahuan yang ditinggalkan oleh bangsa Arab (Muslim) yang 

mengalami keruntuhan dari masa jayanya. Mereka meniru gaya kehidupan 

orang Arab dengan mendirikan sekolah-sekolah, perguruan tinggi, 

perpustakaan dan sarana pendidikan lainnya untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsanya. Hal tersebut ditandai dengan penolakan teori geosentris yang di 

dukung gereja. Penolakan tersebut dimulai oleh seorang ilmuwan bernama 

Nicolas Copernicus. Ia mengemukakan tentang teori bahwa Bumi beserta 

planet-planet berputar mengelilingi Matahari yang disebut dengan teori 

heliosentris. 

Galileo Galilei (1564 – 1642 M) membaca karya Copernicus tentang 

gerak benda langit kemudian ia menyusun teori kinematika tentang benda-

benda langit yang sejalan dengan teori Copernicus. Ia berhasil membuat 

teleskop untuk melakukan pengamatan dengan jelas melihat relief permukaan 

Bulan, noda-noda Matahari, Saturnus dan cincinnya, Jupiter dan empat buah 

satelitnya. Johanes Kepler (1571 – 1630 M) merupakan orang berkebangsaan 

Jerman yang melakukan penelitian terhadap benda-benda langit. Ia 

menyempurnakan ajaran-ajaran Copernicus dengan teori-teori matematika 

yang kuat dan menjadikan hukum universal tentang kinematika planet yaang 

menjadi landasan dalam ilmu astronomi. Ia mengemukakan teori-teori yang 

dikenal dengan teori hukum Kepler.52 

Di satu sisi pada abad pertengahan, peranan dunia Islam dalam 

peradaban yang awalnya dipimpin oleh pemerintahan bani Abbas di Baghdad 

berpindah ke tiga kerajaan besar, yaitu kerajaan Turki Utsmani di Turki, 

kerajaan Shafawi di Iran, dan kerajaan Mongul di India. Kerajaan Turki 

                                                     
52 Muhyidin Khazin. 2004. Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek… 28. 
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Utsmani merupakan kerajaan yang lebih memfokuskan kegiatan mereka di 

bidang militer, maka dalam khazanah ilmu pengetahuan tidak begitu 

menonjol, termasuk dalam bidang astronomi.53 Hal yang sama juga terjadi 

pada kerajaan Mughol di India, perkembangan astronomi tidak seperti masa 

sebelumnya, yang lebih menonjol adalah dalam bidang syair dan seni 

arsitektur. Kerajaan Shafawi lebih berkembang dalam ilmu pengetahuan 

daripada kedua kerajaan lainnya. Hal tersebut dikarenakan para rajanya 

memuliakan para ilmuan. Mereka diundang ke istana untuk menghadiri majlis, 

seperti Bahauddin al-Syaerazi tetapi perkembangan dalam bidang astronomi 

tidak begitu pesat seperti masa Abbasiyah. Namun, tetap ada tokoh-tokoh 

penting yang lahir melalui karya-karya pemikirannya di bidang ilmu Falak. Di 

antara tokoh itu adalah Nasaruddin Muhammad at-Thusi yang mendirikan 

sebuah observatorium di Maragha. Hasil penelitian beliau melalui 

observatorium ini antara lain mengenai litasan, ukuran dan jarak planet 

Merkurius, terbit dan terbenam serta jarak dan ukuran Matahari dengan Bulan. 

Tokoh lain yang muncul adalah Muhammad Taragay Ibn Shah Ulughbek, 

mendirikan sebuah observatorium di Samarkand. Ibn Syatir yang menjadi 

tokoh terkemuka dengan penemuannya berupa Rubu` Mujayyab. 

Maka pada masa renaisans atau abad pertengahan ini kita melihat 

sebuah pergeseran peradaban yang cuup signifikan yaitu ke wilayah Eropa. 

Masyarakat eropa pada masa ini benar-benar membangun peradaban dengan 

keilmuan yang mempuni. Ketertarikan mereka terhadap keilmuan 

astronomipun membuat mereka melakukan kajian yang cukup mendalam 

terhadap keilmuan ini. Dan sudah barang tentu pada masa ini hisab rukyat 

mengalami perkembangan yang cukup pesat di erop namun sebaliknya didunia 

islam mengalami stagnansi atau bahkan kemunduran. 

 

 

 

7. Modern / Kekinian 

                                                     
53 Badri Yatim. 2010. Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 136  
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Pada masa ini perkembangan hisab rukyah begiitu cepat dan tidak 

hanya berkembang di satu negara atau peradaban tertentu semata tapi sudah 

merambah pada hampir seluruh wilayah negara di muka bumi ini. Namun 

fokus penulis pada saat ini melihat perkembangan hisab rukyat di negara-

negara islam pada era modern ini. Perkmbangan hisab rukyat di negara-negara 

Islam ini dapat kita lihat dengan sering diadakannya konferensi ilmu Falak 

Internasional, seperti diadakannya Muktamar Penyatuan Kalender Hijriyah 

Internasional di Istanbul Turki pada tanggal 28 November 1978 hasil kerja 

sama dengan Rabithah Alam Islami. Selain itu, juga dibangun Lembaga 

Observasi Hilal (Islamic Crescens Observation Project) yang berkedudukan di 

Yordania. Kemudian dibentuk pula Badan Hisab Rukyah antar Negara 

ASEAN yang diberi nama MABIMS (Malaysia, Brunei, Indonesia dan 

Singapura). Negara-negara Muslim lainnya juga sudah memiliki lembaga 

khusus yang membawahi bidang hisab rukyah untuk negaranya masing-

masing. 

Pada awal abad ke-20 M, kajian ilmu hisab rukyat syar'i - sains 

dibangkitkan dan memunculkan beberapa ahli astronomi Eropa dan Asia yang 

melakukan penelitian dan pengamatan hilal dan kriteria imkan rukyat atau 

visibilitas hilal. Di antaranya, adalah Routheringham (1910) dan Maunder 

(1911) yang menawarkan konsep dan kriteria baru untuk rukyat. Juga 

Mohammad Ilyas (1970), ahli hisab rukyat Malaysia yang melakukan kajian 

intensif terhadap upaya pencarian suatu bentuk kalender Islam Internasional 

dan menawarkan konsep IDL (International DateLine). Salah satu negara 

muslim yang mengalami perkembangan keilmuan di bidang hisab rukyat di 

era modern ini adalah Indonesia. Di Indonesia sendiri perkembangan hisab 

rukyat ditandai dengan hadirnya BHR (Badan Hisab Rukyat). BHR dibentuk 

tanggal 23 September 1972 dan bertugas dalam hal penetapan tanggal 1 

Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah. Ada beberapa poin penting mengapa BHR 

harus dibentuk, diantaranya : 

a. Masalah Hisab dan Rukyat tiap awal bulan Kamariah merupakan masalah 

penting dalam menentukan hari-hari besar Islam. 
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b. Hari-hari besar umat Islam berkaitan erat dengan hari libur nasional, hari 

kerja, begitu juga dengan lalu-lintas keuangan dan kegiatan ekonomi di 

negeri ini. Selain itu pula hari besar Islam mempunyai hubungan dengan 

pergaulan hidup kita, baik antar umat Islam sendiri maupun dengan 

dengan agama lain yang sebangsa dan se tanah air. 

c. Umat Islam dengan berbagai mazhab dan macam organisasi diharapkan 

bisa bersatu tanpa adanya pertentangan. Karena ternyata perbedaan 

pendapat yang menimbulkan pertentangan itu, melumpuhkan umat Islam 

dalam berpartisipasi membangun bangsa dan negara. 

Setelah itu perkembangan hisab rukyat di Indonesia sangat pesat dan 

menggembirakan dengan banyaknya pakar astronomi yang muncul saat ini 

dan bahkan memberikan perhatian yang amat besar terhadap hisab rukyat dan 

ilmu Falak, Seperti Moeji Raharto, Thomas Djamaluddin, Susiknan Azhari, 

Slamet Hambali, Ahmad Izzuddin, (alm) Muhyidin Khazin, Arwin Juli Butar-

Butar. Selain itu perkembangan pemikiran terhadap ilmu falak (hisab rukyat) 

di Indonesia juga sangat dinamis dimana terdapat paling tidak tiga aliran 

metode penentuan hilal awal bulan kamariah yaitu Nahdlatul Ulama (NU) 

mengusung visibilitas hilal untuk memandu rukyatul hilal, Muhammadiyah 

mengusung metode hisab hakiki wujudul hilal dan Kementrian Agama RI 

menggunakan visibilitas hilal MABIMS / Imkanur Rukyah. Namun diluar tiga 

metode penentuan awal bulan tersebut, perkembangan sistem hisab di 

Indonesia secara umum dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:  

a. Hisab urfi 

sistem perhitungan penetapan bulan-bulan kamariah yang didasarkan pada 

waktu rata-rata peredaran Bulan. Sistem hisab metode ini dalam 

prakteknya tidak memperhatikan posisi Bulan, hanya menggunakan 

perhitungan yang bersifat permanen. 

 

 

b. Hisab hakiki 

Sistem perhitungan dalam penentuan awal bulan kamariah dengan metode 
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penentuan kedudukan Bulan pada saat Matahri terbenam. 

 

Hal – hal semacam diatas lah yang membuat perkembangan, diskusi 

dan perdebatan terait dengan persoalan hisab rukyat di Indoensia di era 

modern ini cukup hangat. Perbincangan ini akan terus mengalami 

pembaharuan masing-masing bagi metodenya sehingga sangat menarik untuk 

terus dilakukan kajian mendalam padanya. Artinya pada era modern ini 

perkembangan hisab rukyat baik skala nasional atapun global secara umum di 

negara-negara Islam sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

WACANA PEMIKIRAN HISAB RUKYAT 

GLOBAL, NASIONAL dan LOKAL 
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Perbincangan mengenai hisab-rukyat sampai hari ini merupakan 

perbincangan yang menarik, sebab selalu ada hal-hal menarik untuk selalu 

diperbincangkan didalamnya. Hisab rukyat yang paling sering dan paling 

menonjol untuk menjadi topik hangat perbincangan adalah terkait hisab rukyat 

awal bulan, terutama bulan ramadhan, syawal dan dzulhijjah. Topik penentuan 

awal bulan ini seperti lingkaran yang tak ada ujungnya, bukan hal baru tetapi hal-

hal lama seputaran metode dan tafsir yang kemudian terus menerus dibahas dan 

dikaji. Hampir setiap tahunnya muncul ide, gagasan dan tawaran baru terkait 

penentuan awal bulan ini, namun bukannya meredakan argumentasi namun 

menambah keruh sungai yang mengalir.  

Salah satu penentuan awal bulan yang cukup masyhur di masyarakat 

Indonesia adalah dengan sidang isbat. Sidang isbat sendiri adalah sidang untuk 

menetapkan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah yang 

dihadiri berbagai ormas Islam di Indonesia dan langsung dipimpin oleh Menteri 

Agama RI. Dalam acara ini juga dihadiri oleh beberapa tamu undangan, 

diantaranya; Duta Besar Negara-negara sahabat, Anggota DPR RI, perwakilan 

Mahkamah Agung (MA), Majlis Ulama Indonesia (MUI) para pejabat eselon I 

dan II Kementerian Agama RI, anggota Tim Hisab Rukyat, dan perwakilan dari 

instansi maupun lembaga ke-Islam-an terkait. Sidang isbat merupakan salah satu 

agenda penting yang dilakukan oleh Kementrian Agama RI, guna memberikan 

kepastian kepada masyarakat terkait penetapan tanggal 1 Ramadan, Syawal dan 

Zulhijah. Sidang isbat yang menghimpun bebagai informasi baik dari hasil hisab 

maupun laporan rukyat dari seluluh titik observasi hilal di Indonesia, memberikan 

keyakinan bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah. 

Penentuan awal bulan kamariyah di negeri ini merupakan persoalan yang 

telah menyita energi umat Islam demikian besarnya, bahkan samapai pada tingkat 

yang lebih ekstrim lagi yaitu melihat konteks benar salah pada hasilnya sehingga 

berujung pada dosa pahala. Penentuan awal Ramadhan Syawal Dan Dzulhijjah 

sudah sering terjadi perbedaan khususnya di Indonesia ini. Sehingga selalu 
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muncul kekhawatiran dan keraguan serta keresahan di sebagian masyarakat 

Indonesia bila akan memasuki bulan-bulan tersebut. Masyarakat umum belum 

sepenuhnya menyadari sumber perbedaan itu. Sehingga pada tingkat masyarakat 

akhirnya teradi perdebatan dengan asumsi masing-masing.  Umat sudah sangat 

sering menuntut awal Ramadhan dipersatukan, minimal di Indonesia, syukur 

kalau di seluruh dunia. Sebab sudah sekian lama kita terpaku dan terbelenggu 

pada masalah tersebut , bukan pada solusi melainkan apada ego kebenaran 

sendiri-sendiri. Seolah persoalan tersebut tak mungkin dipersatukan sehingga 

berbagai upaya yang dilakukan hasilnya akan tetap nihil. 

Wacana mengenai pemersatuan tanggal, penyatuan metode dan 

penyamaan batas toleransi merupakan wacana hisab rukyat yang sampai hari ini 

belum juga ditemukan formulasi tepatnya. Setiap kelompok menawaran gagasan 

dan ide masing-masing yang menguntungkan bagi mereka tapi belum tentu bagi 

seluruhnya. Sehingga forum kajian, pertemuan, webinar, seminar dan kajian 

akademik selalu kembali pada pendapat (penafsiran) masing-masing. Bukan 

hanya sekali dua kali atau bukan hanya pada ranah lokal ataupun nasional, wacana 

ini sudah mengemuka berkali-kali dan sudah pada tingkat internasional. Namun 

hingga hari ini solusi kebersamaan dalam keberagaman ini belum juga tertuang 

pada satu kata “sepakat”. Maka untuk melihat secara detail pokok akar perbedaan 

dan perdebatan ini kita harus melihat wacana-wacana yang diberikan dari masing-

masing kelomp dan golonga. Dengan demikian kita akan memahami dasar 

perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariyah. Diantara wacana-wacana yang 

kuat berkembang baik global, nasioal dan lokal maka dibawah ini akan dijelaskan 

garis besar wacana-wacana tersebut; 

1. Turki 

Problematika klasik dalam penentuan awal bulan kamariah yang kerap 

terjadi karena perbedaan dasar penentuan memicu munculnya beberapa 

gagasan penyatuan. Gagasan yang kembali ditawarkan yaitu dengan 

menggunakan metode imkān ar-ru’yah yang mencakup hisab dan rukyat 

sekaligus, sehingga keduanya menjadi sama kedudukannya. Imkān ar-ru’yah 

diyakini sebagai alternatif solutif mengatasi perbedaan mazhab hisab dan 
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mazhab rukyat karena metode tersebut berdasar pada hisab dengan 

mempertimbangkan visibilitas hilal dalam menentukan posisi hilal. Tujuan 

akhirnya yakni awal bulan kamariah bisa terwujud dengan keseragaman 

melalui kalender hijriah yang bersifat global. 

Uluslararasi Hijri Takvim Birligi Kongres adalah sebuah Kongres 

Internasional Unifikasi Kalender Hijriah yang dilaksanakan oleh Diyanet 

Isleri Baskanligi (Badan Urusan Keagamaan Turki) bekerja sama dengan 

Bogazici University Kandilli Observatory And Earthquake Research Institute 

(Observatorium Kandilli Universitas Bogazici dan Institut Penelitian Gempa 

Bumi), Islamic Crescents‘ Observation Project (ICOP) dan International 

Astronomical Center (Pusat Astronomi Internasional). 

Pertemuan internasional terakhir digelar di Turki pada tanggal 28-30 

Mei 2016. Hendro Setyanto, salah satu dari tiga perwakilan Indonesia 

menjelaskan bahwa pertemuan di Turki lalu merupakan tindak lanjut dari 

pertemuan-pertemuan internasional sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut 

peserta kongres yang hadir dari berbagai negara menyerahkan paper tentang 

usulan unifikasi kalender. Kemudian diseleksi dengan mengerucut pada dua 

pilihan konsep: (1) Kalender dua zona berbasis ijtimak (hisab murni) dan (2) 

Kalender tunggal berbasis imkān ar-ru’yah (visibilitas hilal). 54 

Pada Kongres Turki 2016 lalu tertuang konsep kalender hijriah global 

dalam paper makalah konferensi dengan menyebutkan poin-poin pokok 

konsep kriteria kalender hijriah internasional yang telah disepakati, sebagai 

berikut:55 

1. Seluruh kawasan dunia dipandang sebagai satu kesatuan di mana bulan 

baru dimulai pada hari yang sama di seluruh kawasan dunia tersebut; 

2. Bulan baru dimulai apabila di bagian manapun di muka Bumi sebelum 

pukul 12:00 tengah malam (pukul 00:00) Waktu Universal (WU/GMT) 

                                                     
54 Thomas Djamaluddin, “Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016: Kalender 

Tunggal”, https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-

turki-2016-kalender-tunggal/ diakses pada 25 Agustus 2021. 
 
55 Auliya Nurul Inayah, 2017. Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016 dalam Perspektif Tim Hisab 

Rukyat Kementrian Agama RI, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo). 65. 
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telah terpenuhi kriteria berikut: jarak sudut antara Matahari dan Bulan 

(elongasi) pada waktu Matahari tenggelam mencapai 80 atau lebih dan 

ketinggian Bulan di atas ufuk saat Matahari terbenam mencapai 50 atau 

lebih; 

3. Koreksi kalender: apabila kriteria di atas terpenuhi setelah lewat tengah 

malam (pukul 00:00) WU/GMT, maka bulan baru tetap dimulai dengan 

ketentuan: 

a. Apabila imkān ar-ru’yah hilal menurut kriteria Istanbul 1978 

sebagaimana dikemukakan di atas telah terjadi di suatu tempat 

manapun di dunia dan ijtimak di New Zealand terjadi sebelum waktu 

fajar; 

b. Imkān ar-ru’yah tersebut (sebagaimana pada poin a) terjadi di daratan 

benua Amerika 

 

Pada Kongres Turki 2016 berhasil mendatangkan perwakilan 60 negara Islam yang 

terdiri dari unsur kementerian agama, instansi pemerintah, ormas, fukaha, dan 

astronom. 

Namun sayangnya diskusi menjadi sangat alot dan berkepanjangan, sehingga 

harus di vooting untuk menghasilkan sebuah kesepakatan. akhirnya ditempuhlah 

jalan voting secara tertutup diambil sebagai solusi. 127 orang perwakilan 60 negara 

peserta kongres memberikan hak suaranya. Hasilnya 80 suara memilih sistem 

kalender tunggal, 27 suara memilih bizonal, 14 orang abstain dan 6 suara 

rusak. 

2. MABIMS 

MABIMS merupakan singkatan dari Menteri-menteri Agama Brunei 

Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. MABIMS merupakan 

pertemuan tahunan Menteri-menteri Agama atau Menteri yang 

bertanggungjawab dalam mengurus masalah agama keempat negara tersebut. 

Pertemuan ini akan membahas seputaran kemaslahatan dan kepentingan umat 

tanpa mencampuri hal-hal yang bersifat politik dari masing-masing negara 

anggota. Indonesia sebagai slaah satu negara yang tergabung dalam 

perkumpulan ini juga ikut membahas permasalahan umat, dalam hal ini 
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diwakilkan oleh kementrian agama. Salah satu urusan keagamaan yang 

menjadi pembahasan pemerintah indonesia dengan negara lain dalam 

MABIMS ini adalah terkait hisab rukyat. Pemerintah, sebagai pemegang 

otoritas kenegaraan, memiliki kriteria tersendiri dalam permasalahan hisab 

rukyat. Pemikiran pemerintah ini kemudian memberikan kekayaan 

keberagaman terhadap pemikiran hisab rukyat di Indonesia. Kriteria yang 

kemudian disepakati dalam MABIMS ini yaitu imkanurrukyah (imkan 

rukyah). Kriteria imkan rukyat, yang menjadi madzhab pemerintah ini 

merupakan sebuah upaya dalam memadukan hisab dan rukyat. Namun 

sayangnya kriteria pemerintah ini malah kemudian menjadi sebuah kelompok 

khusus di luar madzhab hisab dan rukyat. 

MABIMS mulai diadakan pada tahun 1989 di Brunai Darussalam. 

Salah satu isu penting yang menjadi perhatian MABIMS adalah penyatuan 

Kalender Islam Kawasan. Persoalan ini ditangani oleh Jawatan Kuasa 

Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam. Namun sebelumnya telah terjadi 

pertemuan pada tanggal 09 sampai 11 Juli 1974, dimana negara Indonesia 

mengutus 4 orang delegasi, Malaysia dengan 5 delegasi dan Singapura 3 

delegasi untuk melakukan pertemuan di Jakarta membahas terkait penentuan 

awal bulan Kamariah. Dalam pertemuan tersebut meghasilkan “pernyataan 

bersama” salah satunya adalah kerjasama dan saling tukar menukar informasi 

dibidang hisab rukyat dan mengusulkan untuk kembali membahas hal serupa 

dipertemuaan-pertemuan mendatang. Negara Brunai Darussalam menjadi 

tuan rumah pertama untuk Pertemuan Tahunan Tidak Resmi Menteri-Menteri 

Agama Brunai Darussalam, Republik Indonesia dan Malaysia yang 

dilaksanakan pada hari Senin, 5 Muharram 1410 H atau 7 Agustus 1989 M.56 

Pertemuan ini membahas kerjasama dibidang hisab rukyat diatara keempat 

negara. Untuk menangani usulan kerjasama ini dibentuk suatu komisi tetap 

yang bertugas membahas secara teknis bentuk-bentuk kerjasama dan 

pelaksanaannya. Komisi tersebut diberi nama jawatankuasa Penyelarasan 

                                                     
56 Susiknan Azhari, Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya, dalam 

http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-dan-implementasinya/ , diakses tanggal 15 September 

2021. 

http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-dan-implementasinya/
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Rukyat dan Taqwim Islam Negara Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia 

dan Singapura. Indonesia ditunjuk sebagai penghubung tetap Jawatan 

tersebut. Jawatan kuasa ini dalam menjalankan tugasnya didukung oleh 

personalia yang ahli dibidang hisab rukyat dan bidang-bidang yang berkaitan 

seperti ahli astronomi dan ahli hukum agama. Sesuai dengan namanya, 

Jawatan kuasa ini bertujuan membahas dan merumuskan kaidah-kaidah untuk 

menyusus Taqwim Islam dan Kerjasama Pelaksanaan Rukyat. 

Musyawarah pertama Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim 

Islam secara resmi diadakan di Pulau Pinang Malaysia pada tahun 1991 

M/1412 H dan terakhir diadakan di Bali Indonesia tahun 2012 M. Salah satu 

keputusan penting terkait dengan kalender Islam adalah teori visibilitas hilal 

yang kemudian dikenal dengan istilah “Visibilitas Hilal MABIMS”.57 

Visibilitas hilal ini kemudian lebih dikenal dan familiar dengan istilah 

imkanurrukyah di Indonesia. 

Kriteria imkan rukyat dari segi lingguistik berasal dari kata bahasa arab 

amkana- yumkinu- imkānan yang berarti mungkin, boleh jadi, dan barangkali. 

Kata rukyat sendiri dapat dijelasakan memiliki makna melihat, menyangka, 

menduga dan mengira, namun makna yang lebih biasa dipakai adalah melihat 

dengan mata kepala. Imkanurrukyah dalam kajian astronomi indonesia 

(LAPAN) menyebut kriteria ini sebagai visibilitas hilal.  

Imkan rukyat atau visibilitas hilal pada dasarnya merupakan upaya 

memadukan antara madzhab hisab dan madzhab rukyat. Imkan rukyat 

berupaya bagaimana hasil hisabnya sesuai dengan rukyat dan rukyat tepat 

sasaran sesuai dengan data hisab, hal ini mengingat objek dan sasarannya 

sama. Imkan rukyat merupakan kriteria yang memadukan antara hisab dan 

rukyat, imkan rukyat berarti adalah batas kemungkinan hilal (visibilitas hilal) 

dapat dirukyat. Kriteria imkan rukyat ini memimiliki beberapa persyaratan 

khusus yang harus terpenuhi dalam penentuan awal  bulan (rukyah hilal). 

Imkan al-Rukyat MABIMS adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) 

Hijriyah yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri-menteri Agama 

                                                     
57 Ibid 
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Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dan 

dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriyah pada Kalender 

Resmi Pemerintah. MABIMS dengan imkan rukyahnya mensyaratkan 

ketinggian hilal tidak kurang dari 2 derajat, elongasi tidak kurang dari 3 

derajat, dan umur bulan tidak kurang dari 8 jam.58 Kriteria 2-3-8 yang 

digunakan oleh MABIMS berdasarkan usulan dan rekomendasi dari 

pemerintah Indonesia.  

Jika ditilik dari lembaran sejarah pemikiran hisab rukyat, munculnya 

iman rukyat sudah lama diperbincangkan di kalangan ulama fikih, diantara 

yang mempelopori adalah al-Qalyubi, al-Syarwani dan al-Subkhi.  Hanya saja 

kriteri imkan rukyatnya belum ada kesepakatan atau belum ada kriteria yang 

diterima semua pihak. imkan rukyat pada dasarnya merupakan upaya 

memadukan antara madzhab hisab dan madzhab rukyat, atau dalam kata lain 

hasil hisabnya sesuai dengan rukyat dan rukyat tepat sasaran sesuai dengan 

data hisab. Kriteria MABIMS yaitu tinggi hilal minimal 2°, dan jarak sudut 

matahari dan bulan 3°, atau umur bulan minimal 8 jam ini didasarkan pada 

hasil data penelitian dan analisis data sederhana yaitu data pada tanggal 16 

September 1974, dari 3 lokasi, dengan jumlah saksi 10 orang, tanpa gangguan 

planet Venus, tingginya 2,19°, jarak sudut bulan-matahari 6,8° dan umur hilal 

8,08 jam. Sehingga ditemukanlah kriteria dasar imkannur rukyah atau 

visibilitas hilal menjadi 2-3-8. Kriteria ini dibangun berdasarkan elemen 

posisi Bulan dalam laporan rukuyatul hilal 29 Juni 1984 M (penentuuan 

Syawal 1404 H), dimana bulan sebagai hilal dilaporkan teramati di Jakarat, 

Pelabuhan Ratu dan Parepare (Sulsel). tinggi bulan tersebut dapat 

diaplikasikan secara homogen pada nilai beda azimut Matahari-Bulan.59 

 

Tempat / Cerapan Tarikh Tinggi Hilal Elongasi Umur Bulan 

Pelabuhan Ratu 11.08.1980 50 54’ 50 54’ 16:47 

                                                     
58 Arino Bemi Sado. 2014. Imkan Al-Rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriyah. 

Istinbath: Jurnal Hukum Islam.  Vol. 13 No. 1 Jurnal Walisongo Semarang. 25. 
59 Ma’rufin Sudibyo, Variasi Lokal dalam Visibilitas Hilal (Observasi Hilal di Indonesia pada 

2007-2009), (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak RHI, 2012), 120. 
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Lombok 11.08.1980 50 32’ 50 54’ 16:06 

Jakarta 31.07.1981 20 16’ 20 18’ 8:04 

Pelabuhan Ratu 11.06.1983 10 52’ 10 55’ 6:08 

Pelabuhan Ratu 29.06.1984 20 17’ 30 57’ 7:31 

Jakarta 29.06.1984 20 19’ 30 56’ 7:32 

Jakarta  28.05.1987 50 54’ 90 07’ 19:31 

Pelabuhan Ratu 28.851987 50 50’ 90 07’ 19:32 

Banda Aceh 18.02.1988 90 54’ 100 06’ 19:58 

Pelabuhan Ratu 03.07.1989 10 25’ 30 46’ 5:52 

Banda Aceh 25.04.1990 10 26’ 60 02’ 7:19 

Tabel 4.1  

Hasil pengamatan dan Dasar penetapan Imkanurrukyah 

 

Namun sayangnya praktik penggunaan visibilitas hilal MABIMS antar 

anggota berbeda-beda. Indonesia yang dianggap sebagai pengusung teori 

visibiltas hilal MABIMS menggunakan secara kumulatif dan menunggu 

sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan dan Syawal. Sementara itu 

Malaysia sebelum menggunakan visisbilitas MABIMS masih menggunakan 

hasil resolusi Istanbul 1978 M. pada tahun 1992 M Malaysia menggunakan 

visibillitas MABIMS dengan syarat hilal mungkin dilihat apabila memenuhi 

salah satu yaitu apabila matahari terbenam.60 Kebijakan Malaysia ini 

kemudian diikuti oleh Singapura dalam menetapkan awal bulan Kamariah 

untuk pembuatan kalender Hijriah. Berbeda dengan Malaysia dan Singapura, 

Brunai Darussalam menggunakan visibilitas hilal MABIMS sebagai pemandu 

observasi hilal. Jika berdasarkan data hasil hisab posisi hilal sudah memenuhi 

syarat-syarat visibilitas hilal MABIMS, namun hilal tidak terlihat maka 

penenetuan awal bulan Kamariah didasarkan pada ru’yah al-hilal.  

 

Perbedaan penggunaan visibilitas hilal tersebut memungkinkan aan 

terjadi perbedaan dalam menentukan awal bulan Kamariah. Maka betul saja, 

                                                     
60 Susiknan Azhari, Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya … diakses tanggal 15 

September 2021. 
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pada penentuan awal Syawal 1432 H yang lalu, Malaysia dan Singapura 

menetapkan awal Syawal 1432 H jatuh pada hari Selasa bertepatan dengan 

tanggal 30 September 2011 M, sedangkan Indonesia dan Brunai Darussalam 

menetapkan awal Syawal 1432 H jatuh pada Rabu bertepatan dengan tanggal 

31 September 2011 M. hal ini wajar terjadi sebab kriteria yang telah 

ditetapkan ternyata memiliki tafsir masing-masing dalam pelaksanaannya di 

negara-negara anggota MABIMS. 

Sejak ditetapkan pada tahun 1998 dan yang terbaru pada 2017, kriteria 

ini belum ada perubahan yang siknifikan, baru ada usulan-usulan untuk 

perubahan kriteria, usulan pertama rekomendasi pertemuan anggota 

MABIMS di Bali, 2012 di Jakarta dan terahir 2016 di Malaysia. Namun 

hingga saat ini integrasi antara hisab dan rukyat dalam kriteria imkan rukyat 

masih belum memiliki perpaduan yang pas, karena imkan rukyat dalam 

praktiknya masih menemukan simpangan jalan. Perdebatan bukan lagi pada 

kriteria tp pada kesaksian yang diragukan jika hanya berupa saksi mata satu 

orang tetapi kebanyakan orang tidak. Bahkan pada kajian lebih lanjut diranah 

tekhnologi, maka dualisme semakin tinggi jika kesaksian seseorang diterima 

sementara tekhnologi tak mampu membaca visibilitas hilal tersebut. 

3. Nahdlatul Ulama 

Nahdlatul Ulama yang dalam bahasa Indonesia berarti “kebangkitan 

para ulama” didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan 31 

Januari 1926 di kampung Kertopaten Surabaya oleh sejumlah tokoh ulama 

ahlu as-sunnah wa aljama’ah dan usahawan Jawa Timur yang memiliki 

kesamaan wawasan keagamaan. Pembentukannya sering kali dijelaskan 

sebagai reaksi defensif terhadap berbagai aktivitas kelompok reformis 

(Muhammadiyah) dan kelompok modernis moderat yang aktif dalam gerakan 

politik (Serekat Islam). Selain itu, berdirinya organisasi ini tidak jarang 

dipandang sebagai pelembagaan tradisi keagamaan yang sudah mengakar 

sebelumnya.61 Oleh sebab itu, banyak pengamat menyebutkan bahwa selain 

                                                     
61 Kacung Marijan, 1992. Quo Vadis NU, (Jakarta: Erlangga), 1 dan Martin Van Bruinessen, 1994. 

NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, terj. Farid Wajdi, cet. I, (Yogyakarta: LKIS), 17. 
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sebagai jam’iyyah (organisasi), NU juga berperan sebagai sebuah jama’ah 

(komunitas).  

Kelahir NU sendiri berawal semenjak abad ke-20, ketika K.H Abdul 

Wahab Hasbullah berusaha mengorganisir Islam tradisionalis dengan 

dukungan seorang kiai kharismatik asal Jombang, yaitu K.H Hasyim Asy‟ari. 

K.H Hasyim Asy‟ari lahir pada tahun 1871 di Nggedang, Jombang, Jawa 

Timur. Setelah mengenyam pendidikan di berbagai pondok pesantren di Jawa 

Timur, beliau melanjutkan pendidikannya di Mekah pada tahun 1892. Beliau 

dianggap sebagai ulama paling menonjol di tanah Jawa, oleh sebab itu KH. 

Wahab Hasbullah memerlukan persetujuan dan partisipasi aktifnya dalam 

mendirikan NU dan beliau langsung memegang posisi Rois ’Am sampai akhir 

hayatnya.62 K.H Abdul Wahab Hasbullah adalah putra Kiai Hasbullah dari 

Tambak Beras Jombang. Beliau sempat mengenyam pendidikan di Mekah 

selama 4 tahun. Sekembalinya dari Mekah, beliau menetap di Surabaya dan 

mendirikan beberapa organisasi yang dianggap sebagai cikal bakal berdirinya 

NU. Beliau pernah menjabat sebagai Katib Syuriyah, Mustasyar, Ketua 

Umum, bahkan Rois ’Am NU.63  

Pada masa itu, kaum reformis tengah aktif melakukan gerakan 

pembersihan unsur lokal dalam kegiatan keagamaan yang dianggap tidak 

sesuai dengan ajaran Nabi, banyak di antara kepercayaan dan amalan muslim 

tradisional yang dinyatakan sebagai bid’ah.  Ulama tradisional Surabaya 

ketika itu merespon dengan mendirikan sebuah perhimpunan dan sekolah 

agama bernama Tashwirul Afkar pada tahun 1924. Lembaga ini diyakini 

merupakan cikal bakal berdirinya NU. nama Nahdlatul Ulama atau yang biasa 

disingkat NU untuk nama organisasi tersebut pada 31 Januari 1926, 

bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 H, dan kemudian ditetapkan juga 

sebagai hari lahirnya jam’iyah Nahdlatul Ulama.64 

Salah satu yang dikaji dalam jami’iyah Nahdlatul Ulama yaitu berkaitan 

                                                                                                                                               
Lihat juga Izzuddin, Fiqih Hisab Rukyah, 94. 

62 Bruinessen, 1994. NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, 290 
63 Ibid, 298. 
64 Choirul Anam, 1985. Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, (Jakarta: Jatayu Sala), 

3 
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dengan penentuan awal bulan kamariah. Penentuan awal bulan kamariah 

Nahdlatul Ulama dibackup oleh Lembaga/Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama 

(LF NU).  Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (selanjutnya disebut LFNU) 

terbentuk dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo dengan ketua pertamanya 

KH. Mahfudz Anwar, kemudian digantikan oleh KH. Irfan Zidny, M.A dan 

kemudian dilanjutkan oleh KH. Ahmad Ghazalie Masroeri. Ketika dibentuk 

pertama kali, LFNU masih bernama Lajnah Falakiyah NU. Perubahan nama 

ke Lembaga Falakiyah NU dilakukan pada muktamar NU ke-33 di Jombang, 

Jawa Timur. Lembaga Falakiyah adalah salah satu lembaga dalam struktural 

NU yang bertugas mengelola masalah ru‟yah, hisab dan pengembangan iImu 

falak.65  

NU berpendirian bahwa penentuan awal bulan Kamariah, khususnya 

Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah haruslah didasarkan kepada rukyah bil fi’li. 

Dalam hal hilal terhalang oleh mendung dan yang semisalnya, maka 

penetapannya didasarkan kepada istikmal.66 Menurut NU, hasil rukyah bisa 

saja ditolak dengan dua alasan, yaitu pertama, jika ahli hisab sepakat 

mengenai tidak adanya imkanur rukyah dengan berdasarkan alasan yang pasti 

(qat’iy). Kedua, jumlah ahli hisab yang memutuskan tidak adanya imkanur 

rukyah tersebut mencapai batas mutawatir.67 Oleh sebab itu, mengenai 

kedudukan hisab NU berpandangan bahwa dalam penentuan awal bulan 

Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah, hisab hanya berfungsi sebagai pembantu 

dan pemandu. Oleh sebab itu, hasil hisab yang bertentangan dengan rukyah 

harus ditolak. 

Mengenai penetapan awal bulan, khususnya yang berkaitan dengan 

ibadah, menurut NU haruslah dengan Isbatul Hakim (penetapan oleh 

pemerintah). Isbatul Hakim wajib didasarkan atas rukyatul hilal bil fi’li atau 

istikmal, jika tidak maka penetapan itu tidak wajib diikut. Rukyah sendiri 

menurut NU, keberlakuannya mencakup seluruh wilayah kesatuan Republik 

Indonesia (matla’ wilayatul hukmi). Serta secara tegas, NU dalam keputusan 

                                                     
65 PBNU. 2015.  AD-ART Nahdlatul Ulama, (Jakarta: Lembaga Ta‟lif wan Nasyr PBNU), 70-74. 
66 LFNU, Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama, 2. 
67 Ibid. 30 
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Muktamar ke-30 Lirboyo menyatakan bahwa umat Islam Indonesia dan 

pemerintah tidak dibenarkan mengikuti rukyatul hilal internasional karena 

berbeda matlak dan tidak berada dalam kesatuan hukum. 

Nu secara umum mendasarkan hasil penentuan awal bulannya yaitu 

dengan rukyatul hilal bil fi’li, namun tetap berpegang pada minimum kriteria 

yaitu imkan ar-rukyah 2 derajat. Kriteria imkan ar-rukyah 2 derajat 

digunakan dalam perumusan kalender secara umum, terkait dengan awal 

bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah tetap berpegang kepada rukyatul 

hilal. 68  

4. Muhammadiyah 

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwisy atau 

yang lebih dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta pada 

tanggal 08 Dzulhijjah 1330 H/ 18 November 1912 sebagai tanggapan 

terhadap berbagai saran dari sahabat dan murud-muridnya untuk mendirikan 

sebuah lembaga yang bersifat permanen. Secara umum faktor pendorong 

kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan 

keprihatinan sosial religius dan moral. Kegelisahan sosial ini terjadi 

disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. 

Sebagai sebuah organisasi yang berasaskan Islam, tujuan Muhammadiyah 

yang paling penting adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, baik melalui 

pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu meluruskan keyakinan 

yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh 

Muhammadiyah sebagai bid`ah.69 

Pada tanggal 20 Desember 1912 K.H. Ahmad Dahlan mengajukan 

permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan 

hukum (recthtspersoom) bagi Muhammadiyah, namun permohonan itu baru 

dikabulkan pada tahun 1914 dengan Surat Ketetapan Pemerintah No. 18 

tanggal 22 Agustus 1914, izin ini hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan 

organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Daerah operasi 

                                                     
68 Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, 159. 
69 Arbiya Lubis, 1989. Pemikiran Muhammadiyah Dan Muhammad Abduh Suatu Studi 

Perbandingan, cet. ke I, (Jakarta: Bulan Bintang), 16. 
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organisasi Muhammadiyah mulai berkembang pada tahun 1917 setelah Budi 

Utomo7 mengadakan kongres di Yogyakarta. K.H. Ahmad Dahlan sebagai 

tuan rumah mampu mempesona peserta kongres melalui pidatonya, dalam 

kongres itu banyak permintaan untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di 

Jawa, pengurus Muhammadiyah menyikapinya dengan menerima permintaan 

dari beberapa daerah untuk mendirikan cabang-cabangnya.70 

Sejak saat itu, Muhammadiyah mulai menampakkan pengaruh yang 

cukup kuat di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, 

Muhammadiyah tidak hanya menangani masalahmasalah pendidikan saja, 

tetapi juga melayani berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti kesehatan, 

pemberian hukum (fatwa), panti asuhan, penyuluhan dan lain-lain. Ini 

terbukti dengan berdirinya banyak sekolah, rumah sakit, masjid, rumah yatim, 

rumah miskin, rumah jompo dan lain sebagainya yang diprakarsai oleh 

Muhammadiyah termasuk didalamnya fatwa tentang hisab awal bulan 

kamariah. 

Muhammadiyah menyatakan bahwa dalam penentuan awal bulan 

Kamariah, hisab memiliki kedudukan yang sama dengan rukyah. Rukyah 

yang muktabar bagi Muhammadiyah adalah jika berdasarkan hisab hilal 

sudah dinyatakan di atas ufuk. Oleh sebab itu dalam prakteknya, 

Muhammadiyah menggunakan hisab dalam penentuan awal bulan Kamariah. 

Rukyat secara faktual tidak disyaratkan untuk wajibnya memulai puasa 

karena telah disepakati bahwa orang yang berada di dalam bungker apabila 

dengan hisab atau dengan ijtihad mengetahui telah sempurnanya bulan 

berjalan maka wajiblah ia berpuasa, meskipun ia tidak melihat bulan atau 

tidak ada orang yang melihatnya yang memberitahukan kepadanya.71 Oleh 

karena itu, dalam penentuan awal bulan Kamariah, Muhammadiyah 

berpegang pada hisab terlebih dahulu, sedangkan rukyat hanya sebagai 

penguat hasil hisab saja, sehingga jauh sebelumnya Muhammadiyah sudah 

                                                     
70 Abdul Munir Mulkhan, 1990. Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam 

Perspektif Perubahan Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara), 20. 
71 Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Paham Hisab Muhammadiyah dan Tuntunan 

Ibadah Bulan Ramadan, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2016), 85-86. 
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dapat mengumumkan keputusannya kepada masyarakat. 

Adapun mengenai hisab, Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki 

wujudul hilal. Hisab Hakiki Wujudul Hilal mulai digunakan Muhammadiyah 

pada tahun 1938 M/ 1357 H. Setelah bertahun-tahun teori wujudul Hilal 

digunakan, Muhammadiyah melakukan kajian ulang agar teori yang 

digunakan sesuai dengan al-Qur'an, as-Sunnah dan tuntutan zaman melalui 

seminar dan Munas, seperti Seminar Falak Hisab Muhammadiyah Tahun 

1970 M/ 1390 H di Yogyakarta, Munas Tarjih ke-25 pada tahun 2000 M/ 

1421 H di Jakarta, Workshop Nasional Metodologi Penetapan awal Bulan 

Qomariyah Model Muhammadiyah 2002 M/ 1423 H di Yogyakarta, dan 

Munas Tarjih ke-26 pada Tahun 2003 M/ 1424 di Padang.72 Hisab 

Muhammadiyah dengan kriteria wujudul hilal paling tidak merujuk pada 3 

kategori yaitu : 

1. Telah terjadi ijtima’ (konjungsi) 

2. Ijtima’ (konjungsi) terjadi sebelum Matahari terbenam 

3. Pada saat terbenamnya Matahari, piringan atas Bulan berada di atas ufuk 

(bulan baru telah wujud)73 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketiga kriteria ini penggunannya adalah secara kumulatif, artinya 

ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu tidak terpenuhi maka 

bulan baru belum dimulai. Ketiga kriteria ini diambil dari pemahaman tafsir 

                                                     
72 Tasnim Rahman Fitra, 2017. Tanggapan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Terhadap Hasil 

Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah Di Turki Tahun 2016, Tesis. (Semarang: UIN Walisongo) 
92. 

73 Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009. Pedoman Hisab Muhammadiyah, 

(Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhamadiyah). 78 
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pada surat Yaasinayat 39 dan 40. 

                          

                       

Artinya : “dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga 

(setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai 

bentuk tandan yang tua. #tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan 

bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing 

beredar pada garis edarnya.” 
 

Penyimpulan tiga kriteria di atas dilakukan secara komprehensif dan 

interkonektif, artinya difahami tidak semata dari ayat 39 dan 40 surat Yaasin  

an sich, melainkan dihubungkan dengan ayat, hadis dan konsep fikih lainnya 

serta dibantu ilmu astronomi. Dalam kedua ayat ini terdapat isyarat mengenai 

tiga hal penting, yaitu (1) peristiwa ijtimak, (2) peristiwa pergantian siang ke 

malam (terbenamnya matahari), dan dari balik pergantian siang ke malam itu 

terkait (3) ufuk, karena terbenamnya matahari artinya berada di bawah ufuk. 

Peristiwa ijtimak diisyaratkan dalam ayat 39 Yaasin dan awal ayat 40. 

Pada ayat itu ditegaskan bahwa Allah swt telah menetapkan posisi-posisi 

tertentu bagi Bulan dalam perjalanannya. Dari astronomi dapat dipahami 

bahwa posisiposisi itu adalah posisi Bulan dalam perjalanannya mengelilingi 

bumi. Pada posisi akhir saat Bulan dapat dilihat dari bumi terakhir kali, Bulan 

kelihatan seperti tandan tua dan ini menggambarkan sabit dari Bulan tua yang 

terlihat di pagi hari sebelum menghilang dari penglihatan. Kemudian dalam 

perjalanan itu Bulan menghilang dari penglihatan dan dari astronomi 

diketahui bahwa pada saat itu Bulan melintas antara matahari dan bumi. Saat 

melintas antara bumi dan matahari itu ketika ia berada pada titik terdekat 

dengan garis lurus antara titik pusat matahari dan titik pusat bumi adalah apa 

yang disebut ijtimak (konjungsi). 

Pada bagian tengah ayat 40 itu ditegaskan bahwa malam tidak mungkin 

mendahului siang, yang berarti bahwa sebaliknya tentu siang yang 

mendahului malam dan malam menyusul siang. Ini artinya terjadinya 
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pergantian hari adalah pada saat terbenamnya matahari. Saat pergantian siang 

ke malam atau saat terbenamnya matahari itu dalam fikih, menurut 

pandangan jumhur fukaha, dijadikan sebagai batas hari yang satu dengan hari 

berikutnya. Artinya hari menurut konsep fikih, sebagaimana dianut oleh 

jumhur fukaha, adalah jangka waktu sejak terbenamnya matahari hingga 

terbenamnya matahari berikut. Jadi gurub (terbenamnya matahari) menandai 

berakhirnya hari sebelumnya dan mulainya hari berikutnya. Apabila itu 

adalah pada hari terakhir dari suatu bulan, maka terbenamnya matahari 

sekaligus menandai berakhirnya bulan lama dan mulainya bulan baru. Oleh 

karenanya adalah logis bahwa kriteria kedua bulan baru, di samping ijtimak, 

adalah bahwa ijtimak itu terjadi sebelum terbenamnya matahari, yakni 

sebelum berakhirnya hari bersangkutan. 

Berbicara tentang terbenamnya matahari, yang menandai berakhirnya 

hari lama dan mulainya hari baru, tidak dapat lepas dari ufuk karena 

terbenamnya matahari itu adalah karena ia telah berada di bawah ufuk. Oleh 

karena itu dalam ayat 40 surat Yaasin itu sesungguhnya tersirat isyarat 

tentang arti penting ufuk karena kaitannya dengan pergantian siang dan 

malam dan pergantian hari. ufuk menjadi garis penentu apakah Bulan baru 

sudah wujud atau belum. Apabila pada saat terbenamnya matahari, Bulan 

telah mendahului matahari dalam gerak mereka dari barat ke timur, artinya 

saat matahari terbenam Bulan berada di atas ufuk, maka itu menandai 

dimulainya bulan kamariah baru. Akan tetapi apabila Bulan belum dapat 

mendahului matahari saat gurub, dengan kata lain Bulan berada di bawah 

ufuk saat matahari tenggelam, maka bulan kamariah baru belum mulai; 

malam itu dan keesokan harinya masih merupakan hari dari bulan kamariah 

berjalan. 

 

 

Berkaitan dengan penetapan awal bulan Kamariah ini, Muhammadiyah 

juga menyatakan bahwa pemikiran hisabnya lebih merujuk kepada pemikiran 

hisab Sa`adoeddin Djambek dengan tetap menggunakan beberapa data-data 
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ephemeris. 

5. PERSIS 

Tanggal 12 September 1923, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1242 

H, secara resmi didirikan organisasi yang diberi nama “Persatuan Islam” 

(Persis).74 Nama Persis ini diberikan dengan maksud untuk mengarahkan 

ruhul ijtihad dan jihad, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai 

harapan dan cita-cita yang sesuai dengan kehendak dan cita- cita organisasi, 

yaitu persatuan pemikiran Islam, persatuan rasa Islam, persatuan suara Islam, 

dan persatuan usaha Islam.  

Tampilnya jam’iyyah Persatuan Islam (Persis) dalam pentas sejarah di 

Indonesia pada awal abad ke-20 telah memberikan corak dan warna baru 

dalam gerakan pembaruan Islam. Persatuan Islam (Persis) lahir sebagai 

jawaban atas tantangan dari kondisi umat Islam yang tenggelam dalam 

kejumudan (kemandegan berfikir), terperosok ke dalam kehidupan mistisisme 

yang berlebihan, tumbuh suburnya khurafat, bid’ah, takhayul, syirik, musyrik, 

rusaknya moral, dan lebih dari itu, umat islam terbelenggu oleh penjajahan 

kolonial Belanda yang berusaha memadamkan cahaya Islam. 

Situasi demikian kemudian mengilhami munculnya gerakan 

“reformasi” Islam, yang pada gilirannya, melalui kontak-kontak intelektual, 

mempengaruhi masyarakat Islam Indonesia untuk melakukan pembaharuan 

Islam. Lahirnya Persis diawali dengan terbentuknya suatu kelompok 

tadarusan penelaahan agama Islam di kota Bandung yang dipimpin oleh H. 

Zamzam dan H. Muhammad Yunus, dan kesadaran akan kehidupan 

berjamaah, berimamah, berimarah dalam menyebarkan syiar Islam, 

menumbuhkan semangat kelompok tadarus ini untuk mendirikan sebuah 

organisasi baru dengan ciri dan karakteristik yang khas. Pada dasarnya, 

perhatian Persis ditujukan terutama pada faham Al- Qur’an dan Sunnah. Hal 

ini dilakukan dengan berbagai macam aktifitas diantaranya dengan 

mengadakan pertemuan-pertemuan umum, tabligh, khutbah, kelompok studi, 

                                                     
74 Qanun Asasi, 2005. Pedoman Kerja Program Jihad 2005-2010 Persatuan Islam (Persis), Bab I 

Pasal I No. 1 dan 2, (Bandung, Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis)). 6. 
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tadarus, mendirikan sekolah-sekolah (pesantren), menerbitkan majalah-

majalah dan kitab-kitab, serta berbagai aktifitas keagamaan lainnya. Tujuan 

utamanya adalah terlaksananya syariat Islam secara kaffah dalam segala 

aspek kehidupan. 

Pada catatan sejarah mengenai persis tercatat bahwa sejak tahun 1960-

an Persis telah membuat almanak Islam khususnya untuk keperluan anggota 

dan sispatisan Persis, namun sayang informasi tersebut tidak menyebutkan 

tahun berapa hijrah almanak yang dibuat pertama kalinya itu. Almanak 

tersebut dibuat oleh perorangan yaitu al-Ustadz K.H.E. Abdurrahman yang 

pada waktu itu telah menjadi ketua umum Persis hasil referendum tahun 1962 

di Bandung, pasca Muktamar VII (2-5 Agustus 1962) di Bangil. Pada tahun-

tahun berikutnya beliau dibantu oleh muridnya yang sangat berminat kepada 

ilmu hisab yaitu Ali Ghazali, namun pada pertengahan tahun 1970-an K.H.E. 

Abdurrahman menyerahkan tugas pembuatan almanak Persis tersebut kepada 

al-Ustadz Ali Ghazali adapun beliau hanya berperan sebagai korektor saja.75 

Pada saat itu buku yang dijadikan rujukan untuk membuat kalender hanya 

Sullamun Nayyiroin karangan Muhammad Manshur bin Abdul Hamid ad- 

Dumairi, Jakarta. Selanjutnya pada awal tahun 1980-an ditambah dengan 

buku Fathu Roufil Manan karangan Abu Hamdan Abdul Jalil bin Abdul 

Hamid, Semarang dan Khulashatul Wafiyah karangan Zubair Umar al-Jailani, 

Salatiga. 

Sejak awal dalam hal penentuan awal bulan kamariah Persis 

menggunakan kriteria Ijtima’ Qoblal Ghurub sebagai mana yang diwarisi dari 

guru beliau, yaitu K.H.E. Abdurrahman. Kriteria Ijtima’ Qobla Ghurub 

menekankan bahwa apabila telah terjadi ijtima’ sebelum matahari tenggelam 

di tanggal 29 Bulan Kamariah, maka besoknya sudah dianggap sebagai bulan 

baru atau tanggal 1 bulan kamariah berikutnya. Sehingga, kriteria lain seperti 

tinggi hilal, konjungsi dan visibilitas hilal tidak begitu diperhatikan. Kriteria 

ini bertahan sebagai patokan Perisis dalam penentuan awal bulan hingga awal 

tahun 1990-an.  Dengan kriteria ini tentunya akan menimbulkan perbedaan 

                                                     
75 www.persatuanislam.or.id diakses pada tanggal 15 Juni 2015 

http://www.persatuanislam.or.id/
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hari dalam penetuan awal bulannya dengan pemerintah. Hal ini terbukti 

dengan peristiwa berbedanya 1 Ramadhan 1411 H antara almanak Persis 

dengan kalender resmi pemerintah. Menurut almanak Persis, 1 Ramadhan 

1411 H jatuh pada hari Ahad tanggal 17 Maret 1991 sedangkan dalam 

almanak pemerintah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Maret 1991. 

Drs. Wahyu Widiana, MA. Kasubdit IV Direktorat Peradilan Agama 

Departemen Agama yang membidangi hisab dan rukyat kemudian ikut 

menaruh perhatian pada sistem Ijtima’ Qoblal Ghurub milik Persis. Beliau 

kemudian memberikan penjelasan bahwa tidak setiap kenapa tidak setiap 

ijtima’ terjadi sebelum maghrib hilal sudah di atas ufuk / bulan baru. Setelah 

kejadian itu, maka tim hisab rukyah Persispun mulai berbenah kembali 

dengan menetapkan markaz untuk kriteria awal bulan adalah kota Bandung. 

Artinya kalau pada saat maghrib di kota Bandung hilal sudah di atas 0° dari 

ufuk mar’i atau matahari lebih dulu terbenam dari pada terbenam bulan, maka 

malam itu dan keesokan harinya ditetapkan tanggal 1 bulan baru hijriyah dan 

diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia meskipun ada kota atau daerah 

lain yang posisi hilalnya masih di bawah ufuk.76 

Pada muktamar XII (9-11 September 2000) di Jakarta terbentuklah 

taskil Dewan Hisab dan Rukyat baru. Di dalam musyawarah tersebut 

menghasilkan dua diktum keputusan, yaitu: Pertama, Almanak Persis 

didasarkan kepada kriteria wujudul hilal. Kedua, hilal tersebut sudah positif 

di seluruh wilayah Indonesia. Keputusan ini merupakan thoriqotul jam’i 

(jalan tengah) dari dua pendapat yang bertentangan. Almanak Persis 1421 H 

dan 1422 H dibuat berdasarkan kriteria wujudul hilal sampai muncul 

keputusan baru untuk menggunakan kriteria imkanur ru’yah pada tahun 2002. 

Beralihnya kriteria Wujudul Hilal ke Imkanur Rukyat versi MABIMS 

merupakan hasil musyawarah Dewan Hisab dan Ru’yat dengan Dewan 

Hisbah PP  Persis pada awal tahun 2002 di Bandung.77  

Kriteria MABIMS inipun ternyata tidak luput dari kritikan dalam tubuh 

                                                     
76 Persatuan Islam, 2002. Pedoman Jam’iyah Persatuan Islam, (Bandung: Persis Press). 22 
77 Syarief Ahmad Hakim, 2013. Sekilas Sejarah Almanak Persis, (Jakarta: tp.), 3. 
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persis sendiri yang didasarkan pada penelitian ahli astronomi terhadap hilal 

yang paling muda yang teramati oleh alat. Atas dasar pemikiran di atas maka 

Persis pada tanggal 31 Maret 2012 telah merubah kriteria imkanur rukyah 

versi MABIMS menjadi kriteria imkanur rukyat ahli astronomi (LAPAN 

2010) dengan alasan telah teruji secara ilmiyah. Kriteria astronomi yang 

ditetapkan Persis adalah awal bulan hijriyyah ditetapkan jika setelah terjadi 

ijtima, posisi bulan pada waktu ghurub (terbenam matahari) di wilayah 

Indonesia sudah memenuhi syarat: Beda tinggi antara bulan dan matahari 

minimal 4ᵒ, dan Jarak busur antara bulan dan matahari minimal sebesar 6,4ᵒ.78 

Konsekuensi dari penggunaan kriteria di atas menyebabkan adanya kembali 

perbedaan antara almanak Persis dengan kalender Pemerintah. 

6. Tarekat Naqsabandiyah 

Nama Naqsabandi diambil dari pendiri tarekat Naqsabandi yaitu 

Muhammad Baha’al Din al Uwaisi al Bukhari Naqsabandi yang secara 

harfiah berarti pelukis, penyulam,penghias.79 Sementara asal kata tarekat 

dalam bahasa Arab ialah “thariqah” yang berarti jalan, keadaan, aliran, atau 

garis pada sesuatu. Dapat pula digambarkan sebagai jalan yang berpangkal 

dari syariat sebab jalan utama disebut syar’, sedangkan anak disebut thariq. 

Tarikat artinya jalan yang harus ditempuh oleh seorang calon sufi agar berada 

sedekat mungkin dengan Allah. Adapun arti tarekat Naqsabandi adalah segala 

sesuatu itu didasarkan pada sebab akibat, sehingga bisa diketahui maknanya 

secara lebih mendalam. Sehingga dapat dipahami bahwa kelompok tarekat 

Naqsabandi adalah kumpulan beberapa orang yang memiliki keyakinan yang 

sama bahwa segala sesuatu itu merupakan proses sebab akibat terutama 

dalam hal beribadah untuk diamalkan secara kolektif khususnya dalam 

lingkungan kelompok tarekat. Kelompok tarekat ini memiliki pemahaman 

tersendiri terhadap ajaran Islam terutama yang terdapat dalam rukun Islam 

yang lima serta beberapa aspek ibadah. 

Berkaitan dengan penentuan awal bulan kamariah, tarekat 

                                                     
78 Syarief Ahmad Hakim, Sekilas Sejarah Almanak Persis. 16 
79 Sri Mulyati, 2004. Mengenal dan Memahami Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia, (Jakarta: 

Kecana Prenada Group), cet. ke-4, h. 89 
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naqsabandiyah sebenarnya tetap berpatok pada proses hisab dan rukyah. 

Adapun metode hisab yang dipakai oleh Tarekat Naksabandi dalam 

penetapan awal Ramdhan adalah dengan cara menghitung dari bulan 

Ramadhan yang dahulu (sebelumnya) sampai jumlah 360 hari. 

Perhitungannya adalah Puasa Ramadhan 30 hari, ditambah dengan Puasa di 

bulan Syawal 6 hari, jadi puasa 36 hari maka balasannya sama dengan 360 

hari, karena 30 x 10 = 300 hari pada bulan Ramadhan, ditambah 6 x 10 = 60 

hari pada bulan Syawal, jika dijumlahkan sama dengan 360 hari.80 

                                     

           

Artinya: “# demi fajar, # dan malam yang sepuluh, # dan yang genap dan yang 

ganjil, # dan malam bila berlalu, # pada yang demikian itu terdapat 

sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal. (Q.S. Al-

Fajr : 1-5) 

 

Qura’an surat al-fajr ini merupakan salah satu landasan hukum hisab 

awal bulan kamariah kelompok tarekat naqsabandiyah. Selain itu perhitungan 

atau hisab mereka juga di dasarkan pada Almanak hisab Munjid yaitu salah 

satu almanak pedoman perhitungan awal bulan kamariah oleh Syekh 

Muhammad Thaib pada tahun 1906 M. Almanak Hisab Munjid ini berbentuk 

selembar kertas yang dipenuhi dengan kolom hari, bulan kamariah, bilangan 

tahun dan bilangan bulan kamariah. 

 

 

 

 

 

 

                                                     
80 November. 2011. Penetapan Awal Ramadhan Oleh Penganut Tarekat Naksabandi Ditinjau 

Menurut Ilmu Falak. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 56. 
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Tabel 4.2 

 Almanak Hisab Munjid 
 

Almanak inilah yang  dijadika acuan dalam openentuan awal bulan tarekat 

naqsabandiah. Selain itu ternyata ada juga yang mereka kenal dengan hitungan 

lima, yaitu sebuah perhitungan dengan menjumlahkan hari penetapan dengan 5 

hari berikutnya untuk menetukan awal bulan tahun berikutnya. Contohnya : awal 

Ramadhan 1441 H jatuh pada hari Kamis, 23 April 2020 maka untuk tahun 2021 

awal ramadhannya dengan cara menambahkan 5 hari. Caranya hari kamis 
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dianggap sebagai hari pertama (1. Kamis), kemudian dilanjut dengan hari 

berikutnya yaitu 2. Jum’at, 3. Sabtu, 4. Ahad dan 5. Senin. Maka dengan 

demikian awal ramadhan / 1 Ramadhan 1442 H (2021) akan jatuh pada hari 

Senin, 12 April 2021.81  

Sementara dalam hal rukyat ada beberapa metode yang dilakukan oleh 

tarekat naqsabandiyah, diantaranya : 

a. Bulan dilihat pada waktu Maghrib 

Untuk menentukan awal bulan Ramdhan, bulan di lihat pada bulan 

Sya’ban dengan cara melihat bulan pada saat Maghrib, jika bulan 

kelihatan setengah, hitungan bulan pada saat itu adalah 8 hari. Maka awal 

bulan Sya’ban sudah diketahui dengan cara menghitung delapan hari 

kebelakang. 

b. Bulan dilihat pada tengah Malam 

Sama halnya melihat Bulan pada saat maghrib, maka metode ini Bulan 

kembali dilihat pada jam 12 malam. Namun bedanya pada metode ini 

Bulan dalam keadaan Purnama (full moon). Jika posisi bulan berada di 

atas kepala, maka hitungan bulan pada saat itu adalah 15 hari. Hanya 

dengan menghitung lima belas hari kebelakang maka awal bulan Sya’ban 

sudah di ketahui. Jika awal Sya’ban sudah di ketahui, maka untuk 

menentukan awal Ramadhan dengan cara menghitung (29) dua puluh 

Sembilan hari dari awal Sya’ban. Karena mereka meyakini bulan 

Sya’ban jumlah harinya 29 hari dan Ramadhan 30 hari. 

 

 

 

 

 

7. Jamaah An-Nadzir 

Annazir adalah sebuah yayasan yang berlandaskan sebuah agama, visi, 

dan misi yang satu. An-Nadzir pertama kali didirikan secara resmi di Jakarta 

                                                     
81 November. Penetapan Awal Ramadhan Oleh Penganut Tarekat Naksabandi..59 
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pada 8 Februari 2003 dengan Akta Notaris Hariana Wahab Yusuf SH, dengan 

alamat pertama di jalan Bogenvil nomor 2-16 Kompleks Nyiur Melambai 

Jakarta Utara.82 Jamaah An-Nadzir pertama kali dikenalkan oleh Syeikh 

Muhammad al- Mahdi Abdullah atau Kyai Syamsuri Madjid pada tahun 

1998. Syeikh Madjid dipercayai sebagai pimpinan Jama’ah An-Nadzir yang 

pertama oleh mereka.83  Ajaran yang dibawah oleh Kyai Syamsuri Madjid 

pada mulanya merupakan majeli-majelis dzikir. Sebelum menetap di kawasan 

Danau Mawang cikal bakal Jamaah An-Nadzir telah tersebar di berbagai 

daerah seperti Batam, Banjarmasin, Bogor, Palopo, Bone. akhirnya setelah 

pertemuanya dengan Abah Rangka dakwah An-Nadzir berpusat di Kabupaten 

Gowa tepatnya di daerah Mawang. Disitulah Jamaahnya mulai dikembangkan 

atas bimbingan Kyai Syamsuri Madjid. 

Jama’ah Anadzir terdiri atas dua kata, yaitu yayasan dan orang banyak 

yang terhimpun dalam sebuah majlis. Sebagaimana yayasan-yayasan yang 

lainnya dalam Jama’ah Annazir juga mengenal susunan organisasi seperti 

dewan pembina dan badan pengurus, dalam keterangan akta notaris bahwa 

Annazir dijelaskan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan.  Jama’ah 

anadzir akhirnya saat ini di kenal dan berkembang di Sulawesi. Ada dua 

sumber yang mengatakan bahwa Jama’ah Annazir adalah berasal dari daerah 

Palopo tepatnya di tanah Luwu. Pertama yaitu dari keterangan pihak 

Birokrasi Keluruhan Romang Lompoa dimana Jama’ah Annazir berada, 

menyatakan bahwa awalnya Jama’ah Annazir berada di daerah Palopo 

Sulawesi Selatan, kemudian pada tahun 1998 mereka mendapat penolakan 

dari pemerintah Palopo tersebut, hingga pada tahun 1998 mereka hijrah ke 

daerah Keluruhan Romang Lompoa, Bontomarannu, Gowa, Sulawesi Selatan.  

Kedua, jama’ah ini berawal dari tanah Luwu, kemudian setelah terusir dari 

Palopo Jama’ah Annazir berpindah ke Mawang, Gowa, Sulawesi Selatan 

yaitu tepatnya di tepi danau Mawang di belakang Sekolah Tinggi Tekhnik 

                                                     
82 https://akuindonesiana.wordpress.com/2008/08/04/mui-majelis-ulama-indonesia-menegaskan-

bahwa-an-nazir-masih-bebas-dari-sebutan-sesat-dan-menyesatkan/ . diakses pada 21 September 2021. 
83 Hasni, Pandangan Jama’ah Annazir dalam menentukan awal bulan Qomariyah menurut tinjauan 

Astronomi, Tesis, program magister IAIN Walisongo: Semarang. 84 

https://akuindonesiana.wordpress.com/2008/08/04/mui-majelis-ulama-indonesia-menegaskan-bahwa-an-nazir-masih-bebas-dari-sebutan-sesat-dan-menyesatkan/
https://akuindonesiana.wordpress.com/2008/08/04/mui-majelis-ulama-indonesia-menegaskan-bahwa-an-nazir-masih-bebas-dari-sebutan-sesat-dan-menyesatkan/
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Pertanian (STTP) Mawang, Gowa, Makasar.84 

Dalam penetapan awal bulan Kamariyah Jama’ah Annazir 

menggunakan metode hisab dan metode rukyah.Metode hisab Jama’ah 

Annazir cukup singkat yaitu hanya dengan menggunakan angkah 54. Angka 

54 ini berkaitan dengan waktu (menit), sehingga perhitungannya yaitu 

menggunakan 54 menit untuk menambahkan tenggang waktu terbit bulan 

setiap harinya. Selain itu mereka juga menghisab terkait posisi ketinggian 

Bulan yang mereka yakini bahwa perbedaan ketinggian Bulan setiap 

malamnya yaitu 120. Angka 120 ini diperoleh dari hasil pembagian 3600 

dibagi dengan 30 yaitu jumlah hari dalam satu bulan hijriah. Namun yang 

lebih dianggap akurat yaitu dengan melakukan rukyah, dimana ada 2 model 

rukyah yang dilakukan oleh jemaah Annadzir, yaitu : 

a. Pengamatan Fase Bulan 

Fase-fase Bulan dalam konsep Jama’ah Annazir sama dengan konsep 

Astronomi sebagai keilmuan yang ilmiah. Fase Bulan terdiri dari Bulan 

penuh atau Bulan Purnama sampai dengan Bulan mati atau Bulan tanpa 

sinar. Observasi Bulan Purnama kemudian menentukan kapan konjungsi 

akan terjadi, dalam artian pada saat Bulan Purnama terjadilah dua fajar. 

Yang dimaksud dua fajar yaitu pada saat tersebut betepatan dengan 

terbenamnya Matahari di Barat dan terbitnya Bulan di Timur. 

Dalam konsep Jama'ah Annazir habisnya fajar khazib merupakan tempat 

berpisahnya siang dan malam. Apabila Bulan terbit diperhitungkan terbit 

sebelum fadjar khazib, maka mereka masih melaksanakan ibadah Puasa 

sehari penuh, akan tetapi apabila terbitnya Bulan diperkirakan terjadi setelah 

fajar khazib, maka hari itu akan terjadi perpisahan Bulan, dan mereka akan 

mengakhiri Ibadah Puasa mereka. Maka sangat wajar mereka terkadang 

mengakhiri Puasa mereka di pagi atau siang hari. 

Namun yang paling umum dilakukan dalam tarekat naqsabandiyah dalam 

pengamatan fase Bulan yaitu pengamatan purnama. Sebab keberadaan Bulan 

purnama adalah bagi jemah annadzir dianggap tepat ketika umur Bulan 

berada dalam pertengahan (15 hari).  

                                                     
84 Hasni, Pandangan Jama’ah Annazir dalam menentukan awal bulan Qomariyah.. 91 
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Jama’ah Annazir mengumpamakan ketinggian Bulan  dengan istilah 

Tombak. Satu tombak dalam pemahaman jamaah Annadzir sama dengan 

tiga meter, sehingga ketinggian Bulan dengan sebutan seTombak maka 

artinya Bulan dalam posisi ketinggian 3 meter dr ufuk. Namun ukuran 

tombak antara perjalanan Bulan dan Matahari adalah berbeda, dalam 

perjalanan bulan 1 tombak adalah 120
 sedangkan dalam Matahari 1 tombak 

adalah 150
. 

b. Pengamatan Fenomena Alam 

Pemahaman para jamaah annadzir dalam hal penentuan awal bulan selain 

mengamati fase-fase Bulan, mereka juga mengamati fenomena alam 

yang terjadi disekitarnya saat menentukan awal bulan. Ketika awal bulan 

kamariyah akan datang maka jemaah Annadzir akan mengamati tanda-tanda 

alam yang terjadi. Diantara tanda-tanda alam yang dianggap sebagai 

mengawali awal bulan seperti pasang terpuncak air laut, ada hujan yang 

disertai kilat dan angin, dan sebagainya. Maka ketika menjelang awal bulan 

kamariyah semua masyarakat Annazir mengadakan pengamatan di pantai. 

c. Kain Hitam 

Selain dua metode diatas, Jama’ah Annazir juga menggunakan alat berupa 

Kain Hitam untuk menentukan awal bulan Kamariyah. Metode yang merek 

gunakan dengan kain hitam ini adalah mereka akan menerawang melalui 

kain hitam ketika bulan berumur 26 hari dan menjelang 27. Apabila ada 

garis-garis yang terlihat maka itu menandakan bahwa Bulan memang sudah 

tua, kemudian perhatikan ada berapa garis-garis yang ada pada Bulan 

tersebut. Ketika ada garis 3, itu berarti Bulan ini akan berumur 3 malam atau 

3 hari lagi dan begitu juga seterusnya. 

 

 

 

8. Aboge 

Komunitas Islam Aboge adalah komunitas Islam yang telah bercampur 

dengan kebudayaan Jawa. Dimana telah erjadi akulturasi antara keyakinan 

keagamaan dengan kebudayaan setempat masyarakat jawa. Akulturasi 



73 

 

budaya adalah proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia 

dengan suatu kebudayaan tertentu sedemikian rupa dipengaruhi oleh unsur-

unsur suatu kebudayaan lain sehingga unsur-unsur lain itu diterima dan 

disesuaikan dengan unsur-unsur sendiri tanpa menyebabkan hilangnya 

identitas kebudayaan asli.85 Salah satu bentuk akulturasi yang sangat terasa 

dalam omunitas islam aboge adalah pada sistem penanggalan. Awalnya, 

masyarakat jawa menggunakan menggunakan kalender saka namun kemudian 

setelah Islam masuk, kalender tersebut dimodifikasi dengan unsur ke Islaman 

seperti merubah Huruf-huruf dengan Hijaiyyah dan menggunakan tahun 

Hijriyyah untuk menghitung awal bulan dan menentukan hari – hari besar 

Islam.  

Almanak Saka di pakai di Jawa sampai awal abad ke-17. Kesultanan 

Demak, Banten, dan Mataram menggunakan Almanak Saka dan Almanak 

Hijriyah secara bersama-sama. Permulaan tahun Saka dihitung mulai dari 

penobatan Aji Saka atau bertepatan pada hari sabtu tanggal 14 Maret tahun 78 

Masehi satu tahun setelah penobatan Raja Hindu di India yaitu Prabusali 

Wahono (Aji Saka). Kemudian pada tahun 1555 saka atau 1633 M/ 1043 H 

diadakan perubahan oleh Sri Sultan Muhammad yang terkenal dengan Sultan 

Agung Hanyokrokusumo yang bertahta di Mataram.86 Perubahan yang 

mendasar di dalam masyarakat yaitu mulai menghitung penanggalan dengan 

perhitungan lunar (qamariyah) tidak lagi menggunakan sistem perhitungan 

solar (syamsiyah).87 

 

 

Meskipun mengadopsi sejumlah ketentuan kalender Hijriyah, kalender 

Jawa mempunyai konsep dan aturan berbeda. Jadilah kalender Jawa sebagai 

                                                     
85 Rusmin Tumanggor, 2010. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Jakarta: Kencana), 46 
86 Slamet Hambali, 2011. Alamanak Sepanjang Masa (Semarang: Progam Pasca Sarjana IAIN 

Walisongo Semarang), hlm. 16. 
87 Slamet Hambali, Almanak Sepanjang Masa.. 17 
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sistem penanggalan khas memadukan budaya Islam-Hindu-Jawa.88 Kebijakan 

tersebut menjadikan perbedaan antara kalender Jawa dan kalender Masehi 

berselisih 1/120 hari, maka dari hal tersebut setiap 120 tahun kalender Jawa 

harus dimajukan satu hari. Satu Windu tahun Jawa Islam berumur 8 tahun terdiri 

dari tahun Kabisat dan Basithah:  

a. Tahun Kabisat (Wuntu/ Panjang) 

Yaitu tahun Ehe, Dal, dan Jim Akhir dimana ketiga tahun tersebut 

masing- masing memiliki panjang hari sebanyak 355 hari. 

b. Tahun Basithoh (Wastu/ Pendek) 

Yaitu tahun Alip, Jim Awal, Ze, Be, dan Wawu dimana masing-masing 

tahun tersebut memiliki panjang hari sebanyak 354 hari saja. 

Menurut kalender Aboge, 1 Muharram yang pertama dipercaya jatuh 

pada tahun Alip, hari Jum’at dengan pasaran Pon. Tahun Alip adalah tahun 

pertama, sedangkan hari Jum’at dan pasaran Pon adalah hari dan pasaran 

pertama. Kalender Aboge mengenal lima pasaran; yaitu Pon, Wage, Kliwon, 

Manis (legi) dan Pahing.  

No Hari Istilah Neptu 

1 Wage Ji 4 

2 Kliwon Ro 8 

3 Manis Lu 5 

4 Paing Pat 9 

5 Pon Ma 7 

 

Ajaran Islam Aboge pertama kali diperkenalkan oleh Ngabdullah Syarif 

Sayid Kuning yang terkenal dengan nama Sayid Abdullah. Terminologi 

Aboge merupakan akronim dari kata Alip, Rebo dan Wage. Aboge adalah 

sistem penghitungan kalender yang didasarkan pada masa peredaran windu 

atau delapan tahun. Satu windu menurut kalender Aboge terdiri atas tahun 

                                                     
88 M. Zaid Wahyudi, “Kalender Jawa, Akulturasi Budaya Jawa Hindu”, dari 

Sains.Kompas.com/read/2014/11/06/20363101/kalender-jawa-akulturasi-budaya- islam-hindu. diakses pada 

24 September 2021 

Tabel 4.3  

Pasaran dan Neptu 
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Alip, Ha, Jim Awal, Za, Dal, Ba, Wawu dan Jim Akhir. Dalam hal hisab 

rukyat komunitas Islam aboge tentunya menggunakan perhitungan almanak 

mereka sendiri. Hampir seluruh kegiatan keagamaan Islam ditentukan harinya 

berdsarkan perhitungan mereka yaitu sistem aboge. Dengan sistem kalender 

itu, penganut Aboge dapat menentukan kapan dan pada hari apa 1 Ramadhan 

atau 1 Syawal tiba. Sistem kalender ini hingga sekarang masih dilestarikan 

oleh pengikutnya. 

Pada dasarnya kalender Aboge mengacu pada hisab secara astronomis, 

sama halnya dengan kalender hijriyah. Dimana kalender tersebut sama-sama 

didasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Dalam aplikasinya 

sebagai suatu sistem kepercayaan, kalender Aboge dijadikan pedoman dalam 

menentukan hari dan pasaran yang selanjutnya diterapkan dalam perhitungan 

kejawen. Kalender Jawa dengan sistem Aboge ini termasuk dalam hisab „urfi 

dimana metode perhitungan bulan Kamariah tidak berdasarkan gerak faktual 

Bulan di langit, melainkan dengan mendistribusikan jumlah hari dalam satu 

tahun Hijriyah ke dalam bulan-bulan Hijriyah berdasarkan pematokan usia 

bulan-bulan tersebut. 

Penggunaan sistem hisab seperti ini sudah dimulai sejak khalifah Umar 

pada tahun 17 H, dengan tujuan sebagai acuan untuk menyusun kalender 

Islam abadi. Hisab urfi ini mengacu pada bilangan hari yang tetap pada setiap 

bulannya. Dimulai dari bulan Muharram yang berjumlah 30 hari, kemudian 

Safar 29 hari dan seterusnya, kecuali pada tahun kabisat yang jatuh pada 

bulan ke 12 berumur 30 hari. begitupun dengan penanggalan Jawa yang 

dimulai dengan bulan Suro berjumlah 30 hari, Sapar 29 hari, dan seterusnya 

dengan kaidah bulan ganjil jumlah hari 30 dan bulan genap jumlah hari 29. 

Kecuali pada tahun kabisat yang jatuh pada bulan ke 12 berumur 30 hari.89 

 

9. Rowot Sasak 

Rowot Sasak atau Kalender Rowot Sasak merupakan sebuah almanak 

                                                     
89 Ali Mas‟udi, 2014. “Penentuan Awal Bulan Kamariah Menggunakan Sistem Aboge dan 

Implementasinya (Studi Kasus di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati),” (Skripsi S1 Fakultas 

Syariah IAIN Walisongo Semarang), h. 93-94. 
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tradisi masyarakat suku Sasak, Pulau Lombok, NTB. Kalender ini merupakan 

kalender yang dipedomani oleh masyarakat secara umum selayaknya alender 

Jawa Islam dan Kalender Saka Bali. Keberadaan kalender ini begitu lekat 

dengan kehidupan sosial masyarakat, dimana hampir seluruh siklus 

kehidupan baik sosial ataupun keagamaan ditentukan hario dan eaktunya 

menggunakan kalender rowot sasak ini.  

Masyarakat Sasak mempedomani kalender tersebut sebagai acuan 

penyelenggaraan gawe, beteletan (bercocok tanam), pembagian musim, arah 

naga, dan wuku (pengaruh posisi rasi bintang terhadap persitiwa-pristiwa di 

permukaan bumi). 90 Sistem kerja kalender Rowot ini dengan cara melihat 

gejala alam dan pengamatan fenomena astronomi. Fenomena astronomi yang 

dimaksud adalah pengamatan terhadap peredaran gugus bintang Pleiades atau 

gugus bintang Seven Sister yang kemudian dikenal oleh masyarakat Sasak 

sebagai bintang Rowot. 91  

Membaca Kalender Rowot Sasak sama dengan kita sedang 

membicarakan sistem pengorganisasian waktu secara tradisi. sementara itu 

Perhitungan kalender Masehi didasarkan pada peredaran semu matahari 

sepanjang garis ekliptika yang dimulai dari titik Aries hingga kembali ke titik 

tersebut. Sehingga 1 tahun Masehi berumur 365 hari (basithah) atau 366 hari. 

Kalender hijriyah didasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi 

menurut arah Barat-Timur. Perhitungan kalender ini menggunakan algoritma 

hisab awal Bulan, yang lama rata-rata hari dalam satu bulannya adalah 29 -

30. Di dalam satu tahunnya terdapat  bulan sebanyak  12 bulan,  sehingga  

dalam  setahun terdiri dari 354 - 355 hari. Maka kalender rowot sasak juga 

memiliki algoritma hisabnya sendiri. Titik acuan atau benda langit yang 

digunakan sebagai titik  acuan untuk menghitung adalah gugus bintang 

Pleiades. Algoritma hisab pada Kalender Rowot Sasak ini dengan pola 5-15-

25. Pola 5-15-25 adalah pola tradisi untuk menghitung ngandang rowot di  

setiap  tahunnya. Namun titik acuan yang menggunakan bintang rowot ini 

                                                     
90 Lalu Ari Irawan dkk., 2014. Mengenal Kalender Rowot Sasak, (Mataram: Genius), 2. 
91  Muhammad Awaludin, 2020. Astronomi Tradisi: Membaca Kalender Rowot Sasak, (Mataram: 

UIN Mataram Press).  129 
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adalah perhitungan kalender yang digunakan untuk menentukan perpindahan 

musim.  

Seperti kebanyakan kalender  nusantara, kalender rowot sasakpun 

memiliki siklus 8 tahunan dalamhisab urfinya. Jika dilihat sekilas memang 

kalender rowot sasak memliki kemiripan dengan kalender islam jawa. Hal ini 

terlihat dari 8 siklus 8 tahunan kalender rowot sasak. 

Tahun Nama Tahun 

1 Alif 

2 Ehe 

3 Jimawal 

4 Se 

5 Dal 

6 Be 

7 Wau 

8 Jumahir 

Tabel 4.4 

Siklus 8 Tahunan Kalender Rowot Sasak 

 

Untuk keperluan ibadah kalender rowot sasak mengadopsi perhitungan 

dalam kalender hijriyah versi hisab urfi. Bulan-bulan di dalam Kalender 

Rowot Sasak diadopsi dari bulan-bulan yang ada  di dalam  kalender  Hijriah,  

tetapi  diubah  penamaannya menggunakan bahasa Sasak yang disesuaikan 

dengan peristiwa serta keadaan bulan saat itu.92  

 

 

 

 

No Bulan Hijriah Nama Bulan Sasak 

1 Muharam Bubur Puteq 

                                                     
92 Muhammad Awaludin, Astronomi Tradisi:..147 
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2 Safar Bubur Beaq 

3 Rabi’ul Awal Mulud 

4 Rabi’ul Akhir Suwung Penembeq 

5 Jumadil Awal Suwung Penengaq 

6 Jumadil Akhir Suwung Penutuq 

7 Rajab Mi’rat 

8 Sa’ban Rowah 

9 Ramadhan Puase 

10 Syawal Lebaran Nine 

11 Zulkaidah Lalang 

12 Zulhijjah Lebaran Mame 

Tabel 4.5 

Bulan Hijriyah versi Kalender Rowot Sasak 

 

Kalender  Rowot  Sasak mengakomodasi semua hari besar keagamaan 

sesuai dengan kalender-kalender pada umumya. Salah satu bentuk penerapan 

Kalender Rowot Sasak dalam hal ibadah yaitu pada penetapan hari-hari besar 

islam seperti Maulid, Isra’ mi’raj, Puasa dan lebaran. Pada hitungan  

tradisional   ada beberapa  patokan  yang  berlaku  dalam perhitungan penetuan 

hari-hari besar Islam. Di dalam masyarakat suku sasak ada istilah “mulud 

lebaran”. “Mulud Lebaran” adalah istilah  yang diberikan untuk menentukan 

jatuhnya hari Lebaran. Secara sederhananya istilah “mulud lebaran” adalah 

perhitungan tentang jatuhnya hari yang sama antara Maulid/mulud (12 Rabiul 

Awal) dengan hari Lebaran/Lebaran Nine (1 Syawal). Jika Maulid/mulud jatuh 

pada hari senin maka Lebaran/Lebaran Nine pun akan jatuh pada hari senin.93 

 

 

 

BAB V 

INSTRUMEN HISAB RUKYAT 

                                                     
93 Ibid… 207 
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Instrument hisab rukyat adalah part penting dalam kajian ilmu falak sebab 

instrument adalah alat bantu pengujian terhadap hisab dan rukyatnya. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa instrumen adalah alat 

yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu (seperti alat yang dipakai oleh pekerja 

teknik, alat-alat kedokteran, optik, dan kimia)94. Keberadaan instrument dianggap 

penting sebagai bentuk inovasi dan perkembangan pengetahuan yang sejalan 

dengan perkembangan tekhnologi.  

Instrumen dalam hisab rukyat sangatlah beragam, mulai dari klasik hingga 

modern yang kesemuanya memiliki peran masing-masing dalam membantu 

keberhasilan hisab dan rukyat. Instrumen ini berkembang sesuai dengan 

peradaban suatu bangsa, sehingga keberadaan dan kemajuan instrumen 

menunjukkan kemajuan sebuah bangsa. Diciptakannya berbagai instrumen atau 

perangkat ilmu falak berangkat dari pengamatan sederhana yang kemudian 

dicatat, dan dibentuk dalam sebuah model perhitungan dan pengamatan yang 

akhirnya menciptakan sebuah konsep alat. Namun pada tulisan ini instrument 

yang akan diasjikan adalah instrumen hisab rukyat yang membantu pada saat 

pengamatan hilal awal bulan hijriyah. 

1. Gawang Lokasi 

Rukyat atau lengkapnya rukyatul hilal adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan sebagai usaha untuk melihat hilal bulan sabit di ufuk sebelah barat, 

sesaat setelat matahari terbenam. Gawang lokasi merupakan alat yang sangat 

sederhana digunakan untuk melokalisir posisi hilal dalam pelaksaan rukyat. 

Gawang lokasi merupakan sebuah alat yang digunakan untuk melokalisir 

posisi hilal dalam pelaksaan rukyah95. Alat ini menggunakan konsep sumbu 

sebagaimana yang dimiliki oleh theodolite dan teropong, yaitu sumbu 

horizontal untuk mengukur azimuth dan sumbu vertical untuk mengukur 

tinggian. Namun konsepnya sudah diubah menjadi ukuran seperti meter atau 

sentimeter bukan lagi berupa sudut.   

                                                     
94 http://kbbi.web.id/instrumen diakses pada 8 Juni 2021 
95 Badan Hisab Rukyat Kementrian Agama Republik Indonesia, 2010. Almanak Hisab Rukyat 

(Jakarta : DIPA Bimas Islam). 231. 

http://kbbi.web.id/instrumen
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Alat ini merupakan buah karya K.H. Sa’doedin Djambek (1911-1977), 

ahli falak dari Sumatera barat, bersama K.H.T. Tangsoban. Ahli falak dari 

Sukabumi. Alat ini diperkirakan ditemukan pada tahun 1900-an. Karena 

ditemukan oleh kedua ahli falak tersebut, maka alat ini popular di kalangan 

ahli hisab dengan nama “BEKTANG” (Djambek Tangsoban). Setelah 

beberapa lama digunakan untuk rukyatul hilal, alat ini kemudian 

disempurnakan oleh Drs. H. Wahyu Widiana, MA., falak seorang ahli falak 

Indonesia, kemiringan gawang lokasi disesusaikan dengan kemiringan 

“perjalanan hilal” yaitu kurang dari 15 derajat. Gawang lokasi kini telat 

diproduksikan oleh beberapa lembaga dan menyebutnya dengan nama 

berbeda. Diantara nama lain yang digunakan untuk menyebut gawang lokasi 

adalah hilal locator (peletak jejak hilal), sky tracker (pemburu jejak langit) dan 

hilal tracker  (pemburu jejak hilal). 

Komponen dari gawang lokasi, yaitu : 

1. Tiang pembidik 

Sebuah tiang tegak terbuatdari besi yang tingginya sekitar satu sampai satu 

setengah meter dan pada puncaknya diberi lubang kecil untuk membidik 

hilal. 

2. Gawang lokasi  

Gawang lokasi adalah dua buah tiang tegak, terbuat dari besi berongga, 

semacam pipa. Pada ketinggian yang sama dengan tinggi tiang teropong, 

kedua tiang tersebut dihubungkan oleh mistar datar, sepanjang kira-kira 15 

sampai 20 cm, sehingga bila kita melihat melalui lubang kecil yang 

terdapat pada ujung pengincar penyinggung garis atas mistar tersebut, 

pandangan kita akan persis seperti permukaanair laut yang merupakan 

ufuk mar’i (visible horizon). 

Diatas kedua tiang tersebut terdapat kedua tiang besi yang  atasnya 

sudah dihubungkan oleh mistar datar. Kedua tiang ini dimasukan kedalam 

rongga dua tiang saat observasi. Jarak yang baik antara tiang pengincar dan 

gawang lokasi sekitar 5 meter atau lebih. Jadi fungsi gawang lokasi ini adalah 
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untuk melokalisir pandangan kita agar tertuju kea rah posisi hilal yang sudah 

diperhitungkan dahulu. ( konsep gawang lokasi ).  

Kelebihan gawang lokasi dibandingkan dengan alat yang lain dalam 

rukyatul hils bahwa gawang lokasi adalah alat yang sederhana dan telatif 

murah, namun tidak kalah akurat dengan alat-alat lain seperti theodolit, 

teleskop, dan sebagainya. Dengan membuat gawang lokasi yang benar, maka 

pandangan pengamat akan mempengarah ke posisi hilal yang benar. Gawang 

lokasi ini akan mebantu dalam pelaksanaan rukyatul hilal di samping alat-alat 

theodolit dan teleskop. 

Untuk  menggunakan gawang lokasi dalam rukyatul hilal, kita harus 

memiliki hasil perhitungan tinggi dan azimuth hilal dan arah mata angin yang 

tepat pada tempat yang akan kita gunakan untuk rukyatul hilal.Dalam 

penggunaan gawang lokasi ada hal yang harus diperhatikan, yaitu tempat yang 

dipergunakan untuk lokasi memasang gawang lokasi harus benar-benar datar. 

Dan posisi gawang lokasi haruslah tegak tidak boleh miring karena itu nanti 

akan memengaruhi pada fokus pandang. Disamping itu, dalam praktiknya juga 

gawang lokasi tidak bisa berdiri sendiri, ia membutuhkan kompas untuk 

mencari mata angin untuk mencari Utara-Selatan, Barat-Timur. Sebenarnya 

bisa tanpa menggunakan kompas, yakni dengan menggunakan sinar matahari 

namun hal ini akan sedikit merepotkan. Hingga sekarang gawang lokasi masih 

sering digunakan untuk merukyat. 
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Gambar 5.1 : Gawang Lokasi96 

 

Gawang lokasi kini telat diproduksikan oleh beberapa lembaga dan 

menyebutnya dengan nama berbeda. Diantara nama lain yang digunakan 

untuk menyebut gawang lokasi adalah hilal locator (peletak jejak hilal), sky 

tracker (pemburu jejak langit) dan hilal tracker  (pemburu jejak hilal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2:  Hilal Locator97 

 

                                                     
96 NurSidqon, Gawang Lokasi, Alat Sederhana untuk Merukyat, 

https://nursidqon.blogspot.com/2014/05/gawang-lokasi-alat-sederhana-untuk_6.html, diakses 4 juni 2021 
15:00 wita 

97 Tim MMC, Hilal Locator RHI, 

https://mmcjogja.com/index.php?route=product/product&product_id=115, diakses 4 Juni 2021, 15:00 wita. 

https://nursidqon.blogspot.com/2014/05/gawang-lokasi-alat-sederhana-untuk_6.html
https://mmcjogja.com/index.php?route=product/product&product_id=115
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Gawang lokasi versi terbaru di Indonesia diproduksi oleh RHI dengan 

nama gawang lokasi modern. Alat ini merupakan modifikasi dari gawang 

lokasi tradisional. Gawang lokasi versi ini terbuat jenis ini terdiri dari 

beberapa komponen yaitu gawang dengan tripod besar dan pembidik berupa 

monokular atau binokular serta tripod penyangga. (gawang, tripod, pembidik 

monokular dan binokular). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 : Hilal Tracker98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4:  Hilal Tracker Handy99 

                                                     
98 Ibid 
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2. Theodolite 

Theodolit pertama kali ditemukan oleh Leonard Digges dalam survei 

buku J. Geometris Praktik yang berjudul Pantometria (1571). Buku tersebut 

diterbitkan oleh anak Leonard Digges yang bernama Thomas Digges. Asal-

usul kata "Theodolit" pun tidak dikenal dalam bahasa mana pun. Namun ada 

yang beranggapan bahwa "theodolit" berasal dari bahasa Latin dan Yunani 

yaitu "theo-delitus" yang berarti "tiba-tiba ke atas atau cari perhatian". Namun 

hal ini hanya perkiraan saja100. 

Theodolit terdiri dari sebuah teleskop yang terpasang pada sebuah 

dudukan berbentuk lingkaran yang dapat diputar-putar mengelilingi sumbu 

vertikal, sehingga memungkinkan sudut horizontal dapat dibaca. Teleskop 

juga dipasang pada piringan kedua dan dapat diputar-putar mengelilingi 

sumbu horizontal, sehingga memungkinkan sudut vertikal dibaca. Kedua 

sudut tersebut dapat dibaca dengan ketelitian yang sangat tinggi. Saat teleskop 

berbentuk kecil dan pendek ini digeser, maka angka posisi vertikal dan 

horizontal yang ditampilkan pada monitor secara otomatis akan berubah sesuai 

perubahan sudut pergerakannya. Dengan demikian, teropong yang ada pada 

theodolit dapat digerakkan ke semua arah. 

Theodolite kebanyakan memang digunakan oleh petugas lapangan 

untuk mengukur luas dan kontur tanah, namaun dalam ilmu falak juga 

memanfaatkan alat ini. Alat ini didalam ilmu flak digunakan sebagai 

instrumen yang dapat membantu untuk melakukan pengukuran arah kiblat. 

Selain itu theodolite juga dignakan untuk kegiatan rukyatul hilal, dimana kita 

bisa memanfaatkan data hisab rukya awl bulan kemudian menggunakan 

derajat dan lensa theodolite sebagai pengganti teleskop.  

                                                                                                                                               
99 Tim MMC, Hilal Tracker Handy, 

https://mmcjogja.com/index.php?route=product/product&product_id=57, diakses 4 Juni 2021, 15:00 wita. 
100 Siti Tatmainul qulub…… h. 264 

https://mmcjogja.com/index.php?route=product/product&product_id=57
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Komponen dasar sebuah tehodolite terdiri 

atas bagian atas, tengah dan bawah, 

sehingga untuk melihat detail bagiannya 

maka kita harus membaginya menjadi 

tiga bagian tersebut. 

a. Bagian atas terdiri dari ; 

1) Handler / Pegangan 

2) Laser 

3) Tempat Baterai 

4) Lensa Okuler 

5) Pengatur Fokus Garis 

6) Pengatur Fokus 

7) Body Kanan dan Kiri 

 

b. Bagian Tengah 

1) Klem Pengunci Vertikal 

2) Penggerak Halus Vertikal 

3) Penggerak Halus Horizontal 

4) Klem Pengunci Horizontal 

5) Nivo Tabung 

6) Display  

7) Nivo Kotak 

 

c. Bagian Bawah 

1) Klem Pengatur Nivo  

2) Plat Dasar 

3) Tripod 
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Gambar 5.5   : Theodolite 
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3. Teleskop  

Teleskop adalah suatu perangkat yang memiliki kemampuan untuk 

membuat objek yang jauh tampak lebih dekat. Pada dasarnya teleskop bekerja 

dengan cara mengumpulkan cahaya suatu objek yang tertangkap, kemudian 

diperbesar dengan suatu lensa pembesar pada teleskop, sehingga benda yang 

awalnya terlihat jauh menjadi dekat.  Teleskop merupakan  alat  yang  

digunakan untuk  mangamati  benda-benda  yang  ada  di alam semesta. Cara 

kerja telekop yaitu dengan mengumpulkan radiasi elektromagnetik (cahaya) 

dari benda - benda angkasa yang sampai  ke permukaan  bumi  dimana  cahaya  

yang terdapat disekitar daerah pengamatan harus lebih kecil  dari  pada  

cahaya  yang diterima teleskop.  

Teleskop merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk 

melihat benda pada jarak jauh agar tampak lebih besar dan jelas di mata 

pengamat. Kata teleskop diambil dari bahasa Yunani yaitu "tele" yang berarti 

jauh dan "skopein" yang berarti melihat sehingga bila diartikan menjadi 

melihat jarak jauh atau lebih sempurnanya untuk melihat benda pada jarak 

yang jauh. Secara bahasa, teleskop berarti alat yang dapat melihat jauh. Ia 

merupakan instrumen optik yang berfungsi mengumpulkan lebih banyak 

cahaya daripada mata manusia dan dapat memperbesar objek yang jauh. 

Teleskop juga disebut dengan teropong. 

Pada umumnya teleskop dibagi menjadi dua jenis yaitu : 

a. Teleskop refraktor yaitu, teleskop yang menggabungkan dua buah lensa 

yaitu lensa objektif (plano-konveks) dan lensa mata (plano-konkav atau 

plano-konveks).  

b. Teleskop reflektor yaitu, teleskop yang menggunakan satu atau 

kombinasi dari  cermin lengkung yang merefleksikan cahaya dan 

bayangan gambar. 

Teleskop dapat dikategorikan dalam beberapa jenis bergantung pada 

bagian apa kita membaginya, diantaranya teleskop jika dilihat dari lensa yang 

digunakan maka kita akan mendapatkan teleskop refraktor (lensa) dan 

teleskop reflektor (cermin). Teleskop yang dilihat dari mounting maka 
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terdapat dua jenis teleskop yaitu teleskop bermounting alta-zimut dan teleskop 

bermounting equatorial. Sementara itu, jika kita melihatnya dari sisi 

tekhnologi maka kita akan dapati ada teleskop manual dan robotik. 

Teleskop manual adalah teleskop yang diproduksi untuk kepentingan 

pengamatan yang lebih mengutamakan keahlian dari si pengamat/observernya. 

Hal ini dikarenakan teelskop manual merupakan teelskop yang diproduksi 

tanpa menggunakan bantuan mesin. Sehingga keberhasilan pengamatan benar-

benar bergantung pada keahlian observer dalam menggunakan teleskopnya. 

Teleskop jenis manual ini biasanya digunakan untuk pemula dan pengamatan 

benda-benda langit yang cukup besar seperti Bulan dan Matahari. Namun 

dalam pengamatan hilal atau rukyatul hilal teleskop jenis ini tidak disarankan 

sebab cukup riskan dalam penentuan data keberadaan hilalnya. Sementara itu, 

teleskop robotik adalah teleskop astronomi dengan sistem detektor yang 

melakukan pengamatan menggnakan fully mesin dan minim campur tangan 

manusia/observer. Dalam aturan ilmu astronomi, teleskop memenuhi syarat 

sebagai robot jika itu membuat pengamatan tanpa dioperasikan oleh manusia, 

jadi teleskop robotik adalah teleskop yang bisa melakukan pengamatan benda 

langit (objek penelitian), baik dengan pengawasan dan control dari si 

pengamat dan teleskop robotic berfungsi mempermudah/membantu dalam 

pengamatan. Salah satu benda langit yang menjadi objek pengamatan adalah 

bulan dan fase bulan yang paling berpengaruh pada perhitungan waktu pada 

kalendewr hijriyah adalah hilal. Pada kegiatan rukyatul hilal teleskop jenis 

robotik inilah yang paling direkomendasikan sebagai alat bantu pengamatan. 

Sebab menu tracking  yang pada teleskop robotik memudahkan observer 

untuk tetap mengmati pergerakan hilal tanpa perlu mengaturnya setiap saat. 

Maka teleskop robotik menjadi salah satu alat bantu yang wajib ada dalam 

pelaksanaan rukyatul hilal, sementara alat lain seperti theodolit, gawang loasi 

dll tetap bisa digunakan sebagai pembantu sekaligus pendidikan dan 

pengenalan alat-alat / instrumen rukyat.   
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Bagian-bagian umum yang ada pada teleskop : 

1. Tabung Teleskop 

Tabung teleskop adalah tempat atau selongsong yang digunakan untuk 

meletakkan lensa atau cermin. Tabung teleskop ukurannya bervariasi 

bergantung pada merk, jenis dan harganya teleskopnya. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mounting 

Bagian Teleskop yang berfungsi sebagai penggerak daripada teleskop. 

Selain itu beberapa mounting berfungsi juga sebagai penyambung antara 

tripod dengan tabung teleskop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6   : Tabung Teleskop 

Gambar 5.7   : Mounting Teleskop 

Alta-zimut 

Equatorial 
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3. Remote 

Bagian teleskop yang berfungsi sebagai data base data-data benda langit 

dan motorize/penggerak dari teleskop. Remote teleskop berbagai jenis 

bentuknya ada controler dan star book. Variasi bergantung pada merk, 

jenis dan harganya teleskopnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Finderscope 

Bagian teleskop berupa tabung teleskop yang ukurannya lebih kecil dan 

berfungsi sebagai pencari presisi secara manual atau sebagai pembantu 

dalam alligment objek benda langit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.8   : Remote Teleskop 

Controler Star Book 

Gambar 5.9   : Finderscope 
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5. Lensa Diagonal 

Bagian dari teleskop yang berfungsi memantulkan 

cahaya dan gambar dari objek benda langit. Jenis 

lensa diagonal yang paling populer ada dua yaitu 

450 dan 900, hal ini berkiatan dengan kemudahan 

observer dalam pengamatan.  

 

6. Eyepiece 

Bagian dari lensa teleskop yang berfungsi seperti zoom pada kamera. 

Namun berbeda dengan zoom kamera pada umumnya dimana semakin 

besar angka zoom maka semakin besar bendanya, namun pada eyepiece 

semakin kecil ukuran eyepiece semakin besar objek benda langit yang 

terlihat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tripod 

Bagian paling bawah atau dasar bagi teleskop, 

berfungsi sebagai kaki atau penopang dr teleskop. 

Tripod ada beberapa jenis mulai dari alumunium 

hingga besi bahkan bentuknya kini semakin 

bervariasi, mulai dari bentuk kaki tiga hingga tabung.  

 

 

Gambar 5.10  : Lensa 900 

Gambar 5.11 : Eyepiece 

Gambar 5.12   : Tripod 
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BAB VI 

KESIMPULAN 

 

Hisab dan rukyat adalah dua hal yang sangat penting bagi perkembangan ilmu 

falak, sehingga perkembangan hisab maupun rukyat terus berkembang dari waktu 

ke waktu hingga saat ini. Namun sayangnya perkembangan hisab dan rukyat 

ternyata memunculkan polemik baru diantara para ahli falak. Polemik ini 

berkembang tidak hanya dalam ranah sains tetapi juga pada ranah fikih. Pada 

ranah sains, polemik yang muncul adalah munculnya berbagai macam kriteria 

dalam penentuan hisab rukyat awal bulan qamariyah. Penentuan hisab rukyat awal 

bulan qamariyah secara umum dikenal dengan dua metode besar yaitu tardisi dan 

kontemporer. Secara tradisi metode penentuan awal bulan qamariyah lebih 

sederhana yaitu berpatokan pada fenomena alam dan hisab-hisab urfi, sementara 

metode kontemporer berpatokan pada data-data sains astronomi. Sehingga sering 

menimbulkan perbedaan yang signifika antar keduanya. Polemik lain muncul 

yaitu pada ranah fiqih dimana hasil tafsir para ulama dan umara menghasilkan 

metode penentuan awal bulan qamariyah yang berbeda. Namun sesungguhnya 

perbedaa metode ini bukan pada perbedaan dasar nash-nya, melainkan tafsir pada 

nash tersebut. Sebagian ulama menafsirkn nash secara lansung sehingga 

menghasilkan metode Rukyatul hilal, sementara sebagian ulama lainnya 

menafsirkan nash yang sama namun menghasilkan metode berbeda yaitu metode 

hisab. Sehingga penentuan awal bulan qamariyah terkotak menjadi dua madzhab 

besar yaitu madzhab Hisab dan madzhab rukyat. Akhirnya, dua metode ini sering 

menimbulkan perbedaan hari dalam penentuan awal bulan qamariyah.  

Sementara itu, sikap kita sebagai seorang muslim terhadap adanya perbedaan ini 

adalah memiliki jiwa yang bijaksana. Kebijaksanaan itu dapat berupa, pertama 

menghormati keputusan dan pilihan orang lain yang berbeda dengan kita dalam 

hal ibadahn yang berkaitan dengan penentuan awal bulan qamariyah. Kedua, 

mempelajari detail dan pokok perbedaan penentuan awal bulan qamariyah 

sehingga dapat memahami dengan baik perbedaan tersebut. Ketiga, tidak 

memaksakan orang lain untuk ikut meyakini atas kebenaran yang kita yakini.  
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BONUS TRACK 

“Dialog Hisab Rukyat dari Klasik Hingga Modern” 

 

Problematika hisab rukyat selalu menjadi perbincangan tahunan yang tidak ada 

habisnya terutama di tema-tema awal bulan dan penentuan hari besar seperti 

ramadhan dan syawal. Sehingga isu-isu hisab rukyat terus bergulir dari dulu 

hingga saat ini. Tema perdebatanpun selalu berkembang, dari yang sederhana 

hingga kekinian dimana hisab rukyat awal bulan komariah terus berkembang 

sesuai dengan zaman. Bahkan majunya keilmuan dan tekhnologi dianggap 

membantu pelebaran isu – isu hisab rukyat. Maka dalam bonus track ini penulis 

mencoba merangkum beberapa isu-isu komunal dan actual dari hisab rukyat 

hingga saat ini. 

 

1. Terdapat 3 metode utama penentuan awal bulan kamariah yaitu Wujudul 

Hilal, Rukyatul Hilal dan Imkanurrukyat. Sebenarnya apa sih perbedaan 

diantara ketiganya ? 

Jawaban: 

Di Indonesia terdapat 3 metode besar dalam penentuan hilal awal bulan 

kamariah diantaranya yaitu Wujudul Hilal milik ormas Muhammadiyah, 

Rukyatul Hilal milik ormas Nahdlatul Ulama dan Imkanurrukyah milik 

Pemerintah melalui Kementrian Agama republik Indonesia. 

Wujudul Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan kamariah dengan 

menggunakan tiga prinsip dasar yaitu: pertama, telah terjadi Ijtima’; kedua, 

Ijtimak (konjungsi) telah terjadi sebelum Matahari terbenam (ijtima' qablal 

ghurub), dan ketiga, Bulan terbenam setelah Matahari terbenam (moonset 

after sunset). Apabila ketiga prinsip ini telah terpenuhi, maka pada petang hari 

tersebut dinyatakan sebagai awal bulan (kalender) Hijriyah, tanpa melihat 

berapapun sudut ketinggian (altitude) Bulan saat Matahari terbenam. 

Rukyatul Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan Hijriyah dengan 

mengamati hilal secara langsung baik dengan mata ataupun dengan bantuan 

alat seperti teleskop. Apabila hilal (pada sore hari itu tidak terlihat (atau gagal 
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terlihat), maka jumlah hari pada bulan tersebut akan digenapkan atau istikmal 

menjadi 30 hari. Rukyatul hilal juga melakukan hisab sebagai acuan untuk 

pelaksaan ruyatnya. 

Imaknurrukyat adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah 

yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei 

Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dan dipakai 

secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriyah pada Kalender Resmi 

Pemerintah, dengan memegang 3 prinsip dasar yaitu : pertama, pada saat 

Matahari terbenam, ketinggian (altitude) Bulan di atas cakrawala (ufuk) 

minimum 2°; kedua, sudut elongasi (jarak lengkung) Bulan-Matahari 

minimum 3°; dan ketiga, pada saat bulan terbenam, usia Bulan minimum 8 

jam, dihitung sejak ijtimak. Ketika salah satu tidak terpenuhi maka pemerintah 

akan menggenapkan hitungan bulan menjadi 30 hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalam
https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalam
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://id.wikipedia.org/wiki/Singapura
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2. Jika ada suatu kondisi dimana ketinggian (altitude) Bulan diatas ufuk 

berada di angka 1,70 namun ternyata di satu lokasi pengamatan ternyata 

ada yang telah diambil sumpahnya karena melihat hilal. apakah 

pemerintah tetap akan menggenapkan hitungan bulan menjadi 30 hari atau 

menerima kesaksian hilal tersebut ? 

Jika ketinggian hilal berada diantara 0 sampai 2 derajat maka sesugguhnya 

kemungkinan besar hilal tidak dapat dilihat secara rukyat. Tetapi secara 

metode hisab hilal sudah di atas cakrawala. Ada perubahan prinsip dasar yang 

cukup signifikan yaitu apabila ternyata hilal berhasil dilihat pada ketinggian 

antara 0 – 2 derajat maka awal bulan telah masuk malam itu. Sehingga tidak 

ada perbedaan antara metode rukyat dan hisab dalam kondisi ini. Tetapi jika 

hilal tidak berhasil dirukyat pada ketinggian antara 0 – 2 derajat, maka metode 

rukyat menggenapkan bulan menjadi 30 hari sehingga malam itu belum masuk 

awal bulan baru. Sedangkan metode hisab wujdul hilal akan mengambil 

kesimpulan yang berbeda yaitu sudah masuk awal bulan baru. 
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3. Mengapa penetapan awal bulan di Indonesia bisa sama – sama satu hari 

tetapi ditahun yang lain menadi berbeda ? 

Penetapan awal bulan di Indonesia yak ni berdasarkan para pergerakan Bulan 

mengitari Bumi. Pergerakan ini menyebabkan bentuk bulan setiap malamnya 

berubah-ubah, lalu perubahan itulah yang diamati untuk menentukan awal 

bulannya. Momen pengamatan bulan untuk mengetahui awal bulan yaitu pada 

tanggal 29 hijriyah, sehingga jika hilal terlihat maka esok awal bulan namun 

jika hilal gagal terlihat maka digenapkan hitungan harinya menjadi 30 hari. 

Sampai pada teori ini semua kelompok sepakat bahwa awal bulan diamati 

melalui pergerakan Bulan dan pengamatannya dilakukan pada tgl 29 hijriyah. 

Namun begitu berbicara kriteria seperti apa yang digunakan dalam melakukan 

pengamatan tersebut maka kita dihadapkan pada dua kelompok besar yaitu 

madzhab hisab dan madzhab rukyat. Hisab dan rukyat menyebabkan 

kesamaan dan perbedaan sekaligus, hal ini disebabkan adanya perbedaan 

mendasar pada kedua.  

Contoh kasus, apabila menurut kajian hisab hilal pada sore ini dinyatakan 

dapat dan sangat mungkin teramati setelah Matahari tenggelam kemudian 

hasil daripada rukyat dilapanganpun mendukung yaitu dengan adanya laporan 

bahwa hilal dapat dirukyat. Maka antara hisab dan rukyat akan sama-sama 

menetapkan bahwa esok telah masuk awal bulan hijriyah. Tetapi jika menurut 

kajian hisab hilal pada sore ini akan berada diatas ufuk saja namun belum 

mungkin untuk dirukyat ditambah dengan tidak adanya laporan hilal terlihat, 

maka pada keadaan seperti inilah akan terjadinya perbedaan penetapan awal 

bulannya. Kelompok hisab akan menetapkan bahwa esok masuk sebagai bulan 

baru, sementara kelomp rukyat akan menistikmalkan hitungan bulan menjadi 

30 hari.  
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4. Klaim bahwa adanya perbedaan penetapan awal bulan di Indonesia itu 

terjadi akibat adanya perbedaan antara madzhab hisab dan madzhab 

rukyat. Jika demikian, apabila kemudian disepakati bahwa penetapan awal 

bulan hanya menggunakan hisab saja atau rukyat saja apakah akan 

menyelesaikan masalah ? 

Perbedaan hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan lebih kepada kriteria-

kriteria dasar yang ditetapkan masing-masing metode tersebut. Penetapan 

metode menjadi hisab saj atau rukyat saja nampaknya bukan menjadi win-win 

solusi dalam penentuan awal bulan di Indonesia. Sebab didalam rukyat sendiri 

masih memiliki perbedaan dengan kriteria setiap kelompok kecil didalamnya, 

begitupun dengan hisab disetiap kelompok kecilnya memiliki kriteria khusus 

yang bisa saja menyebabkan terjadi perbedaan didalamnya. 

Salah satu catatan menarik tentang ini yaitu catatan alm. KH. Muhyidin 

Khazin (salah satu tokoh ilmu falak NU) di jogjakarta. Didalam buku beliau 

tercatat ada hal yang unik yaitu perbedaan penetapan awal bulan bisa terjadi 

antar sesama hisab maupun sesama rukyat. Hal ini terjadi pada penetapan 1 

Syawal 1427 H baik dari kalangan rukyat yaitu PWNU Jawa Timur dengan 

PBNU jakarta maupun kalangan hisab yaitu antara Muhammadiyah dengan 

PERSIS.  

PWNU Jawa Timur dan PBNU Jakarta mentepakan 1 Syawal 1427 H berbeda 

hari dimana PWNU Jawa Timur menetapkan 1 Syawal 1427 H jatuh pada hari 

Senin, 23 Oktober 2006, sementara PBNU Jakarta menetapkannya pada hari 

Selasa, 24 Oktober 2006. PWNU Jawa Timur menetepkan lebih dahulu 

dengan landasan berupa laporan rukyat dari daerah Bangkalan Madura. 

Sementara PBNU menolak hasil laporan rukyat dari Bangalan sebab menurut 

kriteria umum saat itu hilal belum mungkin untuk dapat dirukyat. Disisi lain, 

antara Muhammadiyah dengan PERSIS yang sama-sama menggunakan 

metode hisab juga mengalami hal yang sama yaitu perbedaan peentapan 1 

Syawal 1427 H. Muhammdiyah dengan kriteria wujdul hilalnya menyatakan 

bahwa Senin 23 Oktober 2006 adalah tanggal 1 Syawal 1427 H sebab 

ketinggian hilal pada saa itu telah diatas ufuk yaitu 00 40’ 20”. Sementara 



97 

 

PERSIS mentepkan 1 Syawal 1427 H yaitu pada hari Selasa, 24 Oktober 2006 

dikarenakan PERSIS menggunakan kriteria minimal ketinggian hilal yaitu 20. 

Sehingga PERSIS melakukan istikmal yaitu menggenapkan hitungan bulan 

menjadi 30 hari. 

Berkaca pada peristiwa diatas nampaknya pilihan menetapkan metode 

penetuan awal bulan dengan menggunakan hisab saja atau rukyat saja tidak 

akan menyelesaikan masalah, sebab kriteria masing-masing kelompok berbeda 

dalam memahami hisab ataupun rukyat. Sehingga kunci kebersamaannya yaitu 

kesepakatan semua pihak untuk kemaslahatan umat bukan berpegang pada 

salah satu metode semata. 
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5. Haruskah kita rukyah disetiap awal bulan hijriyah ? atau rukyah hanya 

ketika Ramadhan dan Syawal saja ?  

Kegiatan rukyatul hilal sejatinya haus dilaksanakan setiap bulannya untuk 

memantau pergerakan bulan dan menetapakn awal bulannya. Namun dengan 

bantuan tekhnologi dan kemampuan pengoleksian data yang cukup akurat 

maka rasanya kita harus membagi kepentingannya menjadi dua, yaitu 

kepentingan sosial dan kepentingan ibadah. Ilmu hisab kontemporer saat ini 

sudah cukup akurat untuk memperhitungkan dan memper kirakan akan 

kemungkinan terlihatnya hilal, misalnya dengan membandingkan antara 

ketinggian hilal dengan jarak sudut antara arah hilal dan Matahari). Sehingga, 

jika hanya untuk keperluan sosial seperti pembuatan penanggalan hijriyah atau 

untuk keper luan sosial liannya, maka penentuan penanggalan secara ilmu 

hisab kontemporer sudah cukup memadai. Namun jika  dalam hal penentuan 

awal atau akhir bulan Ramadhan dan Syawal yang berkiatn dengan 

kepentingan ibadah seperti puasa ramadhan dan hari raya Idul Fitri, maka 

disamping mempertimbangkan sisi ilmiah (hisab) tentunya harus mengikuti 

tuntunan Rasulullah SAW, yaitu melakukan pengamatan hilal atau rukyatul 

hilal. 
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6. Jika hasil dari hisab telah menunjukkan hasil bahwa pada hari itu hilal 

berada di bawah ufuk, apakah kita masih harus melakukan rukyat ? 

Hisab yang dilakukan oleh para ahli falak untuk mengetahui posisi dan 

ketinggian hilal pada prinsipnya merupakan suatu prediksi, sehingga prediksi 

tersebut harus dibuktikan dengan observasi. Dengan demikian tetap harus 

dilakukan rukyat, sebab rukyat merupakan hisab verifikatif yaitu upaya 

memngkonfirmasi kebenaran dari hasil data hisab yang ada. Sehingga istikmal 

menadi 30 hari tetap didasarkan pada landasan bahwa rukyat gagal melihat 

hilal. Selain itu secara vertikal dengan kegiatan rukyah ini maka ada unsur 

ketakwaan dan ketaatan pada tuntunan sunnah nabi Muhammad SAW yang 

tetap dilakukan yaitu dengan melakukan rukyat. Sementara secara horizontal 

kehadiran para alim ulama dalam kegiatan rukyat ini menjadi ajang 

silaturahmi dan majelis ilmu sehingga menghadirkan kebaikan didalamnya. 
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7. Bila cuaca pada hari pelaksanaan rukyat mendung pekat atau bahkan 

hujan lebat. Apakah kita tetap akan melanjutkan proses rukyat ? 

Ya, proses rukyatul hilal akan tetap dilanjutkan haat mendung pekat atau 

bahakn hujan lebat sekalipun. Hal ini sebagai bentuk ketakwaan dan ketaatan 

pada tuntunan sunnah nabi Muhammad SAW, sembari tetap berdoa agar cuaca 

mereda dan saat waktunya tiba Allah mengizinkan hilal untuk terlihat oleh 

mata kita. Salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh para ahli falak bukan 

sekedar hisab dan rukyat tetapi juga butuh sabar. 
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8. Apabila suatu saat penentuan awal bulan Syawal terjadi perbedaan satu 

hari antara rabu dan kamis, maka bolehkah saya mengakiri puasa di hari 

rabu namun sholat Ied-nya di hari kamis agar bersamaan dengan tetangga 

dan masyarakat lainnya ? 

Secara umum sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص maka pelaksanaan 

shalat idul fitri itu dilakukan pada tangga 1 Syawal saja, kecuali ada alasan 

syar’i yang kemudian membolehkan adanya penundaan shalat Ied sehingga 

terpaksa dilaksanakan di tanggal 2 Syawal. Salah satu contoh kegiatan pada 

dewasa ini yang dapat menjadi alasan syar’i melaksanakan shalat Ied di hari 

kedua yaitu mudik. Bagi pemudik yang masih terjebak kemacetan di jalan 

pada tgl 1 Syawal, sementara tiba di kampung halaman pada tanggal 2 Syawal 

maka dia bisa melaksanakan shalat Ied pada tanggal 2 Syawal secara mandiri. 

Selain itu di zaman Rasulullah pernah terjadi shalat Ied dilaksanakan pada 

tanggal 2 Syawal, dimana hal ini tercatat pada hadis riwayat Abu Daud, 

Nasa'i, dan Ibnu Majah : 

 

Diriwayatkan dari Abu 'Umair bin Anas dari paman-pamannya yang juga sahabat 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bahwa suatu rombongan datang kepada Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, mereka bersaksi telah 

melihat hilal kemarin. Maka Rasulullah memerintahkan kepada seluruh masyarakat 

untuk  segera membatalkan puasanya dan berbuka puasa, dan keesokan harinya, 

masyarakat berpagi-pagi sekali telah menuju ke tempat sholat (untuk melaksanakan 

sholat hari raya). 

 

 Dengan demikian jika terjadi perbedaan hari dalam penetapan 1 Syawal maka 

kita harus mengambil satu keyakinan diantara keduanya, sehingga jelaslah 

tanggal 1 Syawalnya hari apa bagi kita dan shalat Ied pun bisa dilaksanakan. 

Sementara jika seperti kasus diatas, dimana kita meyakini bahwa rabu sebagai 

tanggal 1 Syawal namun kemudian shalat Ied di hari kamis (tgl 2 Syawal) 

maka yang demikian belum ada contoh dari Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص. 
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9. Apabila suatu saat penentuan awal bulan Syawal terjadi perbedaan satu 

hari antara rabu dan kamis, maka bolehkah saya melakukan sholat Ied-nya 

sebanyak dua kali untuk kemaslahatan lingkungan sekitar ? 

Kembali kepada prinsip dasar bahwa sholat Ied hanya dilaksanakan pada 

tanggal 1 Syawal saja, maka langkah utama yang harus kita lakukan yaitu 

memastikan meyakinkan diri pribadi bahwa 1 Syawal jatuh pada hari apa. 

Maka setelah itu kita baru melaksanakan shalat Ied nya sesuai dengan 

keyakinan yang kita ambil terkait kapan jatuhnya 1 Syawal. Sementara sholat 

Ied sebanyak dua kali di dua tempat berbeda tidak perlu dilakukan, karena ke 

sunnahan sholat Ied sudah gugur dengan shalat pertama. Selain itu hal yang 

demikian tidak pernah di contohkan oleh Rasul maupun kalangan sahabat dan 

tabi’in.  

Sementara bagaimana dengan lingkungan kita? Maka disinilah letak 

keistimewaan kita untuk terlihat bisa saling menghormati satu sama lain, 

saling menahan diri dari perbuatan menggunjing – mengolok – mengejek atau 

mencela karena adanya perbedaan. Dewasa ini juga masyarakat sudah bisa 

saling memahami perbedaan dengan baik sehingga kita hanya perlu 

memberikan pandangan kepada orang lain tanpa perlu memaksakan 

pandangan mereka sama dengan pandangan kita. Namun yang utama adalah 

baik yang shalat Ied-nya hadulu atapun belakangan tetap harus menjaga 

silaturahmi antar sesama muslimnya. 
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10. Rukyat Global kini menjadi isu terupdate yang hadir di tengah isu-isu 

perbedaan penetuan awal bulan kamariah baik ditingkat lokal, nasional 

hingga global. Apa sih yang dimaksud dengan rukyat global ? 

Rukyat Global adalah kriteria penentuan awal bulan Hijriyah yang menganut 

prinsip apabila satu penduduk negeri dibelahan dunia manapun dapat melihat 

hilal, maka kenampakan hilal itu menyebakan penduduk seluruh negeri wajib 

berpuasa atau berlebaran. Dalam arti seluruh dunia telah memasuki bulan 

Hijriyah yang baru meski banyak negara lain mungkin belum melihat hilalnya. 

Sederhananya, pengamatan hilal disatu negara dapat mewakili seluruh negara 

yang ada, sehingga akan tercipta satu dunia, satu hari dan satu kalender. 
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11. Selain Rukyat Global, ada juga istilah Mathla Global. Apakah mathla 

global ini sebenarnya ? 

Mathla Global adalah pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan berlaku 

untuk seluruh wilayah di permukaan bumi. Dalam arti kata bahwa hasil 

rukyah di suatu tempat itu bisa berlaku untuk seluruh dunia. Pendapat ini 

menggunakan argumentasi bahwa dari hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan 

dengan rukyah, yang perintah puasa tersebut ditujukan kepada seluruh umat 

Islam di dunia dengan tidak membedakan letak geografis dan batas-batas 

daerah kekuasaan. Sehingga apabila kita menggunakan metode ini maka 

diharapkan satu dunia akan melaksanakan puasa ramadhan dan idul fitri di 

hari yang sama. 
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12. Apabila menggunakan mathla global sebagai metode penetuan awal bulan. 

Apakah umat islam diseluruh dunia benar-benar akan ber puasa 

Ramadhan dan Idul Fitri di hari yang sama ? 

Secara teori astronomis dan geografis hal ini sangat tidak mungkin terjadi 

sebab seluruh dunia memiliki waktu yang berbeda beda, sehingga muncul 

istilah garus tanggal yaitu untuk mengcover adanya perbedaan waktu dalam 

penetuan hari diseluruh dunia. Mathla' global atau area pemberlakuan 

penetapan tanggal 1 bulan hijriyah ini tidak berarti bahwa umat Islam di 

seluruh dunia bisa berpuasa atau berlebaran pada hari yang sama. Hal 

demikian ini karena bisa terjadi bahwa pada suatu tempat di permukaan Bumi 

hilal sudah terlihat, tetapi di bagian lain pada hari itu hilal tidak dapat terlihat 

disebabkan oleh posisi hilal yang masih di bawah ufuk. Karena Bumi itu bulat, 

maka tidak mungkin semua permukaan Bumi dapat melihat hilal pada saat 

yang bersamaan. Oleh sebab itu, tidak mungkin pula semua permukaan Bumi 

memiliki tanggal yang sama pula. 
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13. Mengapa waktu puasa Ramadhan dan Idul Fitri kita tidak mengikuti arab 

saudi saja ? 

Perbedaan waktu, letak wilayah dan garis tanggal suatu negara menyebabkan 

perbedaan penetapan awal bulannya dengan negara lain, tak ayal dengan Arab 

Saudi dan Indonesia. Waktu puasa ramadlhan antara Indonesia dengan Arab 

Saudi tidak selalu sama dan juga tidak selalu berbeda. Hal ini dikarenakan 

faktor posisi antara kedua negara tersebut, yakni apakah Indonesia dan Arab 

Saudi berada pada posisi yang sama terhadap garis batas tanggal ataukah 

antara kedua negara tersebut berbeda posisinya. Apabila antara kedua negara 

itu sama posisinya terhadap garis tanggal maka puasa dan lebaran di kedua 

negara itu akan sama harinya. Tetapi apa bila antara kedua negara itu berbeda 

posisinya terhadap garis tanggal maka puasa dan lebaran di kedua negara itu 

menjadi tidak sama. Di sisi lain, garis batas tanggal hijriyah itu tidak tetap, 

melainkan selalu berubah-ubah setiap bulan karena ditentukan oleh gerak 

Bulan, Bumi dan Matahari. Itulah yang menyebabkan waktu puasa ramadlan 

dan idul fitri antara Indonesia tidak bisa begitu saja mengikuti waktu yang ada 

di Arab Saudi tidak. Selain itu perbedaan mendasar antara metode penetuan 

awal bulan kedua negara ini adalah jika Indoensia menggunakan sidang isbat 

dengan memperhatikan hasil hisab dan laporan rukyat. Maka Arab Saudi 

hanya berdasarkan keputusan raja yang mutlak dengan berlandaskan laporan 

rukyat tanpa mempehitungkan kemungkinan data hisab. 
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14. Boleh gak sih hasil rukyat disuatu negara digunakan sebagai dasar 

penetapan awal bulan hijriyah bagi negara tetangga atau negara lain ? 

Kondisi seperti ini menghasilkan jawaban yang tergantung yaitu antara boleh 

dan tidak boleh. Suatu negara boleh menggunakan hasil rukyat dari negara 

lain untuk penetapan awal bulan hijriyah dinegaranya, dengan syarat bahwa 

negara itu menurut hisab kontemporer dimungkinkan hilal bisa di rukyat. 

Misalnya, hilal telah dapat dilihat di Indonesia secara akurat. Sementara di 

negara Arab Saudi yang menurut hisab kontemporer mungkin dapat 

terlihatnya hilal, tetapi fakta dilapangan mengatakan bahwa hilal tidak berhasil 

dirukyat di Arab Saudi, maka negara Arab Saudi boleh mengikuti dan 

menggunakan hasil rukyat Indonesia untuk penetapan awal bulannya. Tetapi 

jika suatu negara itu berada di daerah yang  menurut hisab kontemporer 

hilalnya tidak mungkin bisa dirukyat, maka negara itu tidak boleh mengikuti 

negara yang berhasil melihat hilal. Misalnya, hilal telah dapat dilihat di 

Indonesia secara akurat. Sementara Arab Saudi saat itu berada di daerah yang 

menurut hisab kontemporer secara astronomis tidak mungkin dapat melihat 

hilal karena ketinggiannya masih rendah, dan kenyataannya memang hilal 

tidak berhasil dirukyat di Arab Saudi, maka Arab Saudi saat itu tidak boleh 

mengikuti dan menggunakan hasil rukyat di Indonesia.  
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15. Saat ini juga berkembang isu dengan tema Kalender Islam Global atau 

kalender Hijriyah Global, sebenarnya kalender apa ini ?  

Kalender Hijriyah Global adalah kalender Islam yang meniscayakan satu 

tanggal dari bulan hijriyah jatuh pada satu hari di seluruh dunia Islam. Ini 

adalah usaha untuk membuat penyatuan atas hari dalam penanggalan hijriyah 

sehingga tidaklah hanya dapat bersifat nasional, melainkan harus bersifat 

global. Kalender Hijriyah Global juga menjadi sistem yang dapat digunakan 

sebagai standar penjadwalan dan manajemen waktu, baik untuk aktivitas 

keagamaan (puasa, hari raya, zakat, haji) maupun aktivitas sipil, seperti 

pencatatan kelahiran dan pernikahan, perdagangan, pendidikan, serta 

administrasi publik. Gagasan besar ini diajukan oleh Muhammadiyah untuk 

dunia Islam dan secara resmi menjadi rekomendasi muktamar ke-47 

Muhammadiyah pada tahun 2015 di kota Makasar. 
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16. Mengapa kita harus memiliki kalender hijriyah global ? apa urgensinya ? 

Seperti dikutip dari suaramuhammadiyah.id keberadaan Kalender Hijriyah 

Global bersifat sangat mendesak. Hal tersebut mengingat peradaban Islam 

sudah berusia hampir 15 abad dan populasi Muslim dunia sudah lebih dari 1 

miliyar yang tersebar di berbagai belahan dunia. Selain itu ada beberapa 

alasan mengapa kalender hijriyah global ini sangat diperlukan diantaranya: 

Pertama, mengatasi masalah kekacauan waktu di dunia Islam. Kedua, 

menentukan pelaksanaan ibadah Islam sesuai dengan waktu seharusnya, 

khususnya puasa Arafah dan hari raya Idul Adha dan Ketiga, membayar 

hutang peradaban Islam. 
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