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ABSTRAK 

 

 

Muhsin, Kholik Muchtar Ali. 2015. Analisa Terhadap Ithba>t Dalam Penentuan 

Awal Bulan Qamari>yah Di Indonesia Skripsi.  Program Studi Ahwal 

Syakhshiyyah Jurusan Syari‟ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Ponorogo. Pembimbing  Ahmad Junaidi, M.H.I. 

 

Kata Kunci:  Isthba >t, Qamari >yah 

Penanggalan Qamari>yah sangatlah dibutuhkan umat Islam dalam 

beribadah, salah satunya adalah awal Qamari>yah, baik awal Ramad {a >n, Shawwa >l 
maupun Dzu > al-Hijjah. Untuk menentukan penaggalan Qamari >yah dibutuhkan 

kriteria untuk menentukannya. H }isab dan ru‟yat telah digunakan umat Islam 

untuk menentukan awal qamariyah khususnya Ramad {a >n, Shawwa >l maupun Dzu > 
al-Hijjah, sehingga membuka peluang perbedaan dalam penentua awal bulan. 

Guna menjembatani perbedaan perbedaan yang terjadi pemerintah ingin menjadi 

penengah, dengan mendirikan badan h {isab dan ru‟yat yang bertujuan 

mengusahakan bersatunya umat Islam dalam penentuan awal bulan Qamari >yah 

khususnya Ramad {a >n, Shawwa >l maupun Dzu > al-Hijjah, namun upaya pemerintah 

tersebut dinilai kurang maksimal, karena belum mampu meredam secara efektif 

munculnya perbedaan dalam penentuan awal bulan Qamari >yah. 

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini dapat dirumuskan menjadi 

2 (dua), yaitu: (1) Bagaimana keberadaan Ithba>t dalam penentuan awal bulan 

Qamari >yah di Indonesia? dan (2) Bagaimana hukum jika tidak mengikuti Ithba>t 
dalam penentuan awal bulan Qamari >yah di Indonesia? 

Pada penelitian ini penulis menggunakan kajian kepustakaan (Library 

Research), artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang ada kaitannya 

dengan skripsi ini yang diambil dari kepustakaan. Metode analisis data yang 

penulis gunakan adalah metode deduktif dan metode induktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Selain menggunakan Imka >n al-Ru‟yat sebagai 

pedoman penentuan awal bulan Qamari >yah khususnya Ramad {a >n, Shawwa >l maupun Dzu > 
al-Hijjah, ternyata pemerintah juga menggunakan ru‟yat sebagai pedoman penentuan 

awal bulan atau hari raya. (2) Bahwa Ithba>t yang ada di Indonesia mempunyai kekuatan 

hukum yaitu mengikat dan wajib ditaati, namaun di Indonesia adalah bukan negara Islam 

melainkan negara pancasila yaitu negara berdasarkan undang-undang (hukum).  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dari tahun ketahun kita sering mengalami adanya perbedaan dikalangan 

umat islam puasa ramadan, berhari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan 

perbedaan bukan saja terjadi antar umat Islam di tanah air, namun juga antara 

umat Islam di tanah air dengan umat Islam di Negara lain, seperti di Saudi 

Arabia. Keadaan seperti ini tidak jarang menimbulkan keresahan dikalangan 

umat Islam dan dapat mengganggu kekhusukan serta kemantapan Ukhuwwah. 

Pertanyaan-pertanyaaan yang timbul dari keadaan seperti ini adalah mengapa 

perbedaan itu sering terulang, apakah pemerintah dan pemimpin tidak 

memikirkannya, usaha-usaha apa yang telah dilakukan, kendala-kendala apa 

yang dihadapi sehingga perbedaan itu nampaknya sulit dihindari.
1
  

Ketika terjadi perbedaan, masyarakat luas pada umumnya langsung 

menuduh bahwa perbedaan itu disebabkan karena adanya perbedaan antara 

h}isa>b dan ru’yat. Memang benar bahwa perbedaan itu dapat ditimbulkan 

karena perbedaan antara h}isa>b dan ru’yat. Namun dalam kasus- kasus yang 

sering terjadi kali terjadi, justru perbedaan itu disebabkan bukan semata-mata 

oleh perbedaan antara h}isa>b dan ru’yat. Perbedaan itu terjadi karena 

perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan dikalangan ahli h}isa>b 

                                                           
1
Choirul Fuad Yusuf, Basrori A. Hakim, Hisab Ru‟yat dan Perbedaannya  (Jakarta: 

Proyek Pengkajian Kerukunan Umat Beragama , 2004), 3. 
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sendiri, atau perbedaan dikalangan ahli ru’yat  sendiri, atau perbedaan lain 

diluar tehnis h}isa>b ru’yat, misal jatuhnya hari wuqu >f, yang berbeda dengan 

keadaan di Indonesia walaupun dikalangan ahli ru’yat  dan ahli h}isa>b sepakat 

mengenai keadaan di Indonesia.  

Perbedaan dikalangan ahli h}isa>b pada dasarnya terjadi karena dua hal, 

yaitu karena bermacam-macam sistem referensi h}isa>b, dan karena berbeda-

bedanya kriteria hasil h}isa>b yang dijadikan.  

Penetapan awal bulan Qamariyah khususnya awal bulan Ramadan, 

Shawwa >l dan Dhu > al-Hijjah adalah dengan jalan ru‟yat al-hila >l, yaitu melihat 

secara langsung hila >l sesaat setelah matahari terbenam pada hari ke-29 atau 

dengan jalan Istikma >l yakni menggenapkan bilangan bulan itu menjadi 30 

hari manakala ru‟yat yang  dilakukan itu tidak berhasil. Sementara itu 

digunakan metode hisap penetapan awal bualan Ramad }a >n yang digunakan 

umat islam bukan didasarkan pada pengetahuan akal semata dengan 

melepaskan diri dari Nash.
2
 

Di Indonesia, metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan 

qamari >yah yaitu dengan menggunakan h }isab dan ru‟yat. Secara bahasa, kata 

h {isab berati perhitungan.
3
 Istilah h{isab sering dihubungkan dengan ilmu 

hitung (arimatic), yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang 

seluk beluk perhitungan. Dalam literatur klasik ilmu h{isab  disamakan dengan 

ilmu falak, yaitu suatu ilmu yang mempelajari benda-benda langit, matahari, 

                                                           
2
Ibid,. 151-152 

3Louis Ma‟luf, al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A‟lam (Bairut: Da > r al-Mashriq, 1989), 

132. 
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bulan, bintang-bintang dan planet-planetnya. Selain istilah adalah sistem 

perhitungan awal bulan Qamariyah yang berdasarkan pada perjalanan 

(peredaran) bulan mengelilingi bumi.
4
 Atas dasar itu ia dipakai dalam 

beberapa pengertian yang pada pokoknya berdasarkan pada hitungan atau 

perhitungan sekurang-kurangnya ada tiga pengertian populer bagi pemakaian 

kata tersebut, yaitu: 

1. Ilmu Hitung: mengenai soal-soal angka dan segala perhitungan yang 

didasarkan pada angka. 

2. Perhitungan dihadapan Allah di hari kiamat (yaumu al h{isab ). 

3. Ilmu h{isab: mengenai hitungan jalan bumi dan bulan disekeliling 

matahari, untuk mengetahui pergantian bulan dan tahun. 

Ilmu h{isab  yang terhair tersebut dianggap penting bagi umat islam 

dari masa kemasa. 

Dengan sitem h{isab  ini, ketika dapat memperkirakan dan 

menetapkan awal bulan jauh-jauh sebelumnya, sebab tidak tergantung 

pada terlihatnya hila >l saat matahari terbenam menjelang masuk tanggal 1 

bulan Qamariyah.  

Sedangkan ru‟yat secara bahasa berasal dari bahasa arab, yaitu kata 

ra‟a, yang berati melihat dengan mata, maksudnya adalah dengan mata 

langsung. Sedangkan kata al-hila>l  berati usaha melihat hila>l  dengan mata 

telanjang pada saat matahari terbenam tanggal 29 bulan Qamariyah.
5
 

                                                           
4
Muh. Murtadho, Ilmu H {isa >b Ru‟yat  ( Jakarta: Erlangga, 2007), 215. 

5
Ahmad Juaidi, Ilmu Falak Ephemeris H {isab  Ru‟yat  (Ponororgo, Jurusan Syari‟ah 

STAIN Ponorogo, 20110), 37. 
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Sistem penentuan awal bulan qamriyah semacam ini adalah sistem 

penentuan yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Saw dan para 

sahabatnya. Bahkan sampai sekarang umat islam masih banyak yang 

meneraapkan, khususnya dalam menentuak awal bulan ramad{a>n, shawwa >l 

dan dhu > al-Hijjah. 

Dari pembahasan diatas, muncul kriteria-kriteria dalam penentuan 

awal bualan Ramad }a >n, diantaranya adalah: 

1. Nahdlatul Ulama>‟ 

Dalam penentuakan awal bulan Ramad }a >n maupun Shawwa >l NU 

menggunakan ru’yat  al hila>l  atau istima >l, hal ini disebutkan dalam 

Muktamar NU ke-27 tahun 1984.
6
 

2. Muhammmadiyah 

Dalam penentapan Ramad }a >n Muhammadiyah menggunakan 

h}isa>b h }aq >iqi > wuju>d al-hila>l, hal ini disebutkan dalam musyawarah 

Nasional Tarjih XXVI tentang h}isa>b dan ru’yat . 

Muhammadiyah menganut wuju >d al-hila>l sebagai metode dalam 

menentukan awal bulan Ramad }a >n. Hal ini disebutkan dalam 

musyawarah Nasional Tarjih XXVI, yaitu: 

a. H {aqi >qi > mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan ru’yat  

penetapan awal bulan Ramad }a >n, Shawwa >l dan dhu > al-H {ijjah. 

b. H}isa>b sebagaimana tersebut dalam poin satu adalah h}isa>b h }aqi >qi > 

dengan kriteria wuju>d al-hila>l . 

                                                           
6
Sahal Makhfud, Ah }ka >m al-Fuqaha >‟ Keputusan Munas dan Konbes NU (Diantama, 

Surabaya, 2004), 289. 
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Penentuan h}isa>b  sebagai penanggalan yang dapat digunakan pada 

suatu tahun yang dapat dilandaskan pada argumen h}isa>b bahwa terjadi 

keteraturan (peredaran) benda-benda langit, termasuk peredaran bulan 

mengelilingi bumi. Dari pengamatan dan penghitungan-perhitungan dalam 

jangka waktu yang relatif lama, dibuatlah tabel-tabel astronomi yang 

berkembang sejak abad pertengahan di saat ilmuwan muslim telah 

mengembangkan potensi-potensinya secara maksimal dibidang eksakta. 

Tabel-tabel tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghitung dan dan 

mengetahui posisi hila>l. Selanjutnya, tabel-tabel tersebut dapat 

dipergunakan untuk memprediksi posisi hila>l baik pada saat ada halangan 

cuaca, seperti awan yang mendung, maupun pada cuaca yang cerah yang 

memungkinakan ru’yat  dapat sukses dilaksanakan.
7
 

Sedangkan yang dimaksud sistem ru’yat  dalam hila>l  ru’yat  al-

hila>l, yaitu melihat dengan mata bugil (langsung) atau menggunakan alat 

yang dilakukan setiap akhir bulan (tanggal 29 Qamari >yah) pada saat 

matahari tenggelam. Jika hila>l berhasil di ru’yat, sejak malam itu sudah 

dihitung tanggal satu bukan baru. Tetapi, jika tidak berhasil di ru’yat, 

maka malam itu dan keesok harinya masih merupakan bulan yang sedang 

berjalan sehingga bulan tersebut disempurnakan 30 hari, atau yang biasa 

digunakan adalah istikma >l.8 

Dalam hal ini, fatwa mengalami perkembangan makna terkait 

dalam penentuan awal bulan Qamari >yah khususnya bulan Ramad }a >n.  

                                                           
7
Ahmad Izzuddin, Fiqh H {isa >b Ru‟yat (Jakarta: Erlangga, 2007), 35. 

8
Muh. Murtadho, Ilmu H {isa >b Ru‟yat ( Jakarta: Erlangga, 2007), 35. 
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Dijelaskan disini bahwansanya kududukan nabi SAW sebagai 

sumber hukum, maka fatwa nabi SAW tentu bersifat memikat. Setelah 

nabi  SAW wafat, tradisi ini juga diikuti para sahabat. Hanya saja, karena 

masing-masing sahabat kapasitas keilmuannya memang layak memberikan 

fatwa, maka lahir banyak fatwa dalam masalah yang sama. Fatwa sahabat 

ini sebenarnya berbeda dengan fatwa yang berkembang di belakangan, 

tepatnya pada zaman kemunduran fiqh islam. 

Posisi fatwa dalam kerangka hukum islam meliputi tiga hal. 

Pertama, fatwa yang dikeluarkan peradilan (al-Qadha >‟). Ini seperti yang 

dinyatakan Imam as-Sarkhasi >, pengikut Imam Hanafi >, dalam kitabnya al-

Mabsut }. Karena peradilan itu berfungsi untuk menyampaikan keputusan 

hukum secara mengikat, fatwa tersebut mengikat bagi pihak yang 

bersengketa. 

Kedua, fatwa yang dikeluarkan Mujahid yang diminta Muqallid 

(orang yang tak mempunyai kemampuan untuk mengetahui kemampuan 

untuk mengetahui hukum, dan akan mengikuti apa yang ia ketahui). Fatwa 

seperti ini mengikat bagi Mujtahid dan Muqallid yang bersangkutan, tetapi 

tidak bagi orang lain. Di sini, status Muft >i (pembawa fatwa) dan Mustafti 

(orang yang minta fatwa), masing-masing adalah Mujtahid dan Muqallid, 

baik berijtihad untuk dirinya sendiri maupun orang lain yang 

mengikutinya. 

Ketiga, fatwa yang dikeluarkan bukan oleh Mujtahid, tetapi ulama 

yang berkopeten dibidangnya. Fatwa seperti ini statusnya sebagai 
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penjelasan atau pelajaran. Hukum asalnya memang tidak mengikat, kecuali 

bagi orang yang mengambilnya sebagai pedoman baginya, atau ketika 

ditetapkan oleh Negara, ini jika dikaitkan dengan hukum yang memang 

debatable. Namun, jika menyangkut aqidah, ide, atau gagasan yang 

bertentangan dengan Islam, maka status fatwa tersebut merupakan 

penjelasan yang mengikat dan tidak dapat diotak-atik lagi. Sebab fatwa 

yang seperti ini tidak lebih dari penjelasan tentang sesuatu yang qath‟i, 

yang tidak perlu diperdebatkan lagi. 

Sebagaimana yang telah di sebutkan diatas bahwa kedudukan fatwa 

dalam kerangka hukum Islam meliputi tiga hal. Jika akan membaca posisi 

fatwa dalam kerangkan hukum nasional, maka kita perlu melihat posisi 

MUI dalam rangka kelembagaan di pemerintah.
9
 

Disinalah letak kedudukan strategis dari Negara dalam pandangan 

Islam. Dalam sebuah negara Islam, fatwa adalah merupakan produk 

hukum yang mengikat apabila diadopsi oleh pemerintah. Jadi mengiakat 

atau tidaknya fatwa jika dilihat dari kerangka hukum nasional sangat 

bergantung apakah fatwa tersebut termasuk produk yang diadopsi Negara 

atau tidak. Hal yang menjadi masalah di Indonesia adalah fatwa atau 

pendapat MUI itu hanya digunakan sebagai hukum yang mengikat. 

Dengan gambaran seperti diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisa Terhadap Ithba >t dalam Penentuan 

Awal Bulan Qamari >yah di Indonesia”.  

                                                           

 
9
Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, HKI, Hukum Isalam 

dan Fatwa MUI (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2010), 31-34. 
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B. Penegasasan Istilah 

Dari judul skripsi diatas, ada beberapa istilah yang perlu mendapatkan 

penegasan istilah, diantaranya. 

Ithba>t (penyungguhan, penetapan, dan penentuan) adalah penetapan 

dalil syar'i di hadapan hakim dalam suatu majelis untuk menetapkan suatu 

kebenaran atau peristiwa yang terjadi. 

Qamariyah, yaitu bulan kesembilan dalam penanggalan Hijriyah 

(sistem penanggalan agama Islam). 

 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah yang kemudian di identifikasikan 

masalah serta diadakan pembatasan masalah, maka jalan yang penulis tempuh 

selanjutnya memberikan rumusan masalah diatas diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana Keberadaan Ithba>t dalam Penentuan Awal Bulan Qamari >yah 

di Indonesia ? 

2. Bagaimana Hukum tidak Mengikuti Ithba>t terhadap Penentuan Awal 

Bulan Qamari >yah di Indonesia ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan tertentu, yang 

digunakan sebagai landasan menuju pola berfikir atau sebagai pedoman kerja 

dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. 

Adapun tujuan penulis dalam pembuatan skripsi ini adalah : 
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1. Mengetahui Kebeadaan Ithba>t dalam Penentuan Awal Bulan Qamari >yah 

di Indonesia. 

2. Mengetahui Hukum tidak Mengikuti Ithba>t terhadap Penentuan Awal 

Bulan Qamari >yah di Indonesia. 

E. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu kegunaan 

Ilmiah dan Kegunaan Terapan. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut. 

1. Guna kepentingan Ilmiah, diharapkan penelitian ini memberikan 

kontribusi dalam memperkaya khasanah keilmuan dan berpartisipasi 

dalam penyumbangan pemikiran, khususnya dalam memecahkan maslah 

perselisihan dalam penentuan awal bulan Ramad }a >n sebagai ibadah wajib 

bagi umat Islam. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengantisipasi munculnya problema 

dalam masalah waktu pelaksanaan awal bulan Ramad }a >n. 

 

F. Telaah Pustaka 

Berdasarkan pada pembahasan skriksi ini, penulis berusaha melakukan 

telaah pustaka, tetapi sejauh pengetahuan penulis masih sedikit tentang buku-

buku dan artikel-artikel maupun penelitian-penelitian yang membahas ilmu 

falak khususnya yang bekaitan dengan penelitian yang sedang peneliti 

lakukan. Penelitian ini berjudul “ Analisa terhadap Ithba>t dalam Penentuan 

Awal Bulan Qamari >yah di Indonesia”.  

Novi Fitia Malita yang berjudul “Ithba>t Pemerintah tentang Hari Raya 

(Kajian terhadap Kriteria dan Efektifitasnya bagi Penyatuan Umat Islam di 
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Indonesia “ menjelaskan bahwa bahwa selain Imka >n al-Ru‟yat, pemerintah 

juga menggunakan ru‟yat sebagai kriteria penentu Ithba>t hari raya. Hal ini 

dikarekan ormas terhadap pemerintah cukup besar, sehingga keputusan yang 

diambil pemerintah berdasarkan kriteria penentuan hari raya salah satu ormas. 

Sedangkan Ithba>t dinilai tidak efektif untuk tujuan penyatuan hari raya. 

Diketahui bahwa loyalitas umat islam di Indonesia dalam urusan ibadah lebih 

tinggi terhadap organisasi keagamaan dari pada terhadap kekuasaan”.10
 

Muhammad Mudakir yang berjudul “ Kedudukan Ithba>t Pemerintah 

dalam Penentuan Awal Bulan Qamari >yah Menurut Nahdlatul Ulama” 

menjelaskan bahwasanya di Indonesia, terkait penentuan awal bulan 

Qamari >yah, sepanjang sejarahnya mengalami berbagai perkembangan yang 

cukup signifikan. Hal itu terbukti dengan adanya 3 arus utama mazhab, yaitu 

mazhab ru’yat  oleh golongan Nahdlatul Ulama (NU), mazhab h}isa>b bagi 

golongan Muhammadiyah dan mazhab Imka >n al-Ru'yat oleh pemerintah. 

Permasalahan yang terjadi dalam penentuan awal bulan Qamari >yah tersebut, 

NU dan Muhammadiyah seringkali terjadi perbedaan. Pemerintah sebagai 

lembaga kekuasaan yang mempunyai kewenangan, berusaha menyatukan 

perbedaan dalam penentuan awal bulan Qamari >yah khususnya Ramad }a >n, 

Shawwa >l dan Dhu > al-Z}ulhijjah lewat sidang Ithba >t, yang mana dalam sidang 

Istba >t, tersebut mengundang seluruh ormas-ormas Islam yang ada di 

Indonesia, terutama NU dan Muhammadiyah. Dari hasil sidang tersebut 

dihimbau kepada seluruh ormas untuk mengikuti ketetapan pemerintah. 

                                                           
10

Novi Fitia Malita , Ithba >t Pemerintah tentang Hari Raya “Kajian terhadap 

Kriteria dan Efektifitasnya bagi Penyatuan Umat Islam di Indonesia”(Tesis: IAIN Sunan 

Ampel Surabaya, 2006). 
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Namun, walaupun sudah ada Ithba >t, pemerintah, dalam realitanya NU dan 

Muhammadiyah kadang masih tidak mengikuti hasil Ithba >t, pemerintah yang 

semestinya sudah disetujui seluruh peserta sidang termasuk ormas-ormas 

yang ada.
11

 

Rezha Nur Adikara dalam skripsinya yang berjudul “ Analisi terhadap 

Kriteria Penetapan Awal Bulan Hijriyah Menurut Tomas Djamaluddin (Studi 

Komparatif Antara Criteria Lapan 2000 Dengan Kriteria Lapan 2011), 

bahwasanya metode perumusan kriteria visibilitas hila>l  LAPAN 2000 adalah 

dengan menganalisa data pengamatan hila>l di Indonesia. Metode analisa yang 

digunakan adalah dengan mengeliminasi data pengamatan yang meragukan. 

Sedangkan metode yang digunakan dalam merumuskan kriteria visibilitas 

hila>l LAPAN 2011 adalah dengan menganalisis kriteria nasional dan kriteria 

Internasional. Metode analisi yang dilakukan adalah dengan mencari 

parameter minimal dari setiap kriteria tersebut dan selanjutnya dicari 

parameter pendukungnya dari kriteria yang lain yang mendekati.
12

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah kajian keperpustakaan 

(Library Research), artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang 

ada kaitannya dengan skripsi ini yang diambi dari keperpustakaan. Semua 

                                                           

 
11Muhammad Mudakir,” Kedudukan Ithba >t,  Pemerintah Dalam Penentuan Awal Bulan 

Qamariyah Menurut Nahdlatul Ulama” Dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6177, ( 

diakses pada tanggal 25 Maret 2015, jam 11.30 WIB). 
12

Rezha Nur Adikara, Analisi terhadap Kriteria Penetapan Awal Bulan Hijriyah 

Menurut Tomas Djamaluddin (Studi Komparatif Antara Criteria Lapan 2000 Dengan Kriteria 

Lapan 2011)(Skripsi: STAIN Ponorogo, 2014). 

http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6177
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sumber berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan 

permasalahan pada kajian dan juga diambil dari literature-literatur yang 

lain yang sama.
13

 Dalam hal ini, penulis mengumpulkan literature-literatur 

yang berkaitan langsung dengan pokok pembahasan. 

 

2. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data 

primer dan data skunder. 

a. Data Primer 

Diperoleh dari buku/dokumen yang menjadi topik bahasan utama, yaitu 

berupa dokumen keputusan pemerintah tentang penentuan awal bulan 

pada lima tahun terakhir (1431 H-1435 H).  

b. Data Sekunder 

Selain data primer, penelitian ini juga didukung dengan data sekunder 

yang berupa kitab-kitab atau tuliasan-tulisan yang dipakai dalam 

penentuan awal bulan Ramad}a>n di Indonesia. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

a. Dengan Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis. Seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. 

4. Metode Analisis Data 

a. Data Reduction (reduksi data) 

                                                           
13

Restu Kartiko Widi, Asas Metode Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 119. 
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Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.
14

 

Berkaitan denga tema penelitian ini, setelah data-data terkumpul maka 

data yang berkaitan dengan masalah penentuan awal bulan ramadhan di 

Indonesia dipilih yang penting dan difokoskan pada pokok 

permasalahan. 

b. Data Display (Penyajin Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah tahap 

penyajian data, yaitu menguraikan data dengan teks yang bersifat 

naratif. Adapun penyajian data ini adalah memudahkan pemahaman 

terhadap apa yang diteliti. 

c. Conclusion Drawing, Verification (kesimpulan) 

Langkah ketiga yaitu mengambil kesimpulan. Kesimpulan dalam 

penelitian ini mengungkapkan temuan berupa hasil diskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa 

adanya kemudia diteliti menjadi lebih jelas dan di ambil kesimpulan.  

Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan diawal. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian pembahsan ini, penulis menyusun bab-bab dan sub-

sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu bentuk 

pembahasann. 

                                                           
14

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 92. 
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Bab pertama, pendahuluan yang merupakan pola dasar yang 

menggambarkan seluruh penelitian yang memuat latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua teori-teori yang berkaitan dengan penentuan awal bulan 

Qamari >yah. Dalam bab ini merupakan landasan teori dalam harapan dapat 

diperoleh secara global tentang pengertian, dasar hukum, metode dan kriteria 

dalam penentuan awal bulan. Pada bab ini, tentu tidak hanya memaparkan 

mengenai berbagai permasalahan diatas, akan tetapi akan dipaparkan juga 

mengenai hal-hal apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan 

dalam penentuan awal bulan, serta kendala-kendala lain yang bersifat teoritis, 

praktis dan politis yang menyebabkan belum dapat terwujudnya keseragaman 

dan peratuan dalam penentuan awal bulan Qamari >yah di Indonesia. 

Bab ketiga merupakan pokok pembahasan penelitian yang diperoleh 

dari pengumpulan data yang mengkaji tentang keadaan dan gambaran umum 

tentang Ithba >t terhadap penentuan awal bulan Qamari >yah di Indonesia. 

Bab keempat adalah analisa data yang berisikan analisa keberadaan 

Istba >t. dalam penentuan awal bulan Qamari >yah di Indonesia serta hukumnya 

terhadap penentuan awal bulan Qamari >yah di Indonesia jika tidak mengikuti 

Ithba >t. 

Bab kelima merupakan akhir dari penbahasan yang berisi kesimpulan 

dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dan pokok masalah yang 

dirumuskan, serta memuat saran-saran demi kemajuan para pihak terkait.    
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BAB II 

TEORI ITHBA>T DALAM PENENTUAN AWAL BULAN 

QAMARI >YAH DI INDONESIA 

A. Pengertian Ithba >t 

Ithba>t  (penyungguhan, penetapan, dan penentuan) adalah penetapan 

dalil syar'i di hadapan hakim dalam suatu majelis untuk menetapkan suatu 

kebenaran atau peristiwa yang terjadi. MengIthba>t   kan menyungguhkan; 

menentukan; menetapkan (kebenaran sesuatu).
15

 Ithba>t   kaitannya dalam 

penentuan awal bulan yaitu menentukan tentang kebenaran (keabsahan) 

kapan awal bulan Qamari >yah khususnya awal Ramad }a >n, Shawwa >l dan Dzu > 

al-Hijjah itu diputuskan. 

Dalam hal ini, kaitannya dengan penentuakan awal bulan Qamari >yah 

(ramada >n) yang menentukan (memutuskan) awal bualan Qamari >yah adalah 

h}akim. H {aki >m  berasal dari kata حاكم - حكم - حكم   sama artinya dengan 

qa >dhi yang berasal dari kata  قاض-  يقضي– قضي  artinya memutus. 

Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang 

memutuskan perkara dan menetapkan. Adapun menurut syara‟ h}akim yaitu 

orang yang diangkat oleh negara untuk menjadi  h}akim dalam penyelesaian 

                                                           
15

Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 443. 
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gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena 

penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.
16

 

Adapun syarat-syarat, kedudukan dan adab h}akim ketika memutuskan 

suatu perkara sebagai berikut: 

1. Syarat, Kedudukan dan Adab H {aki >m 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi h}akim yaitu: 

a. Muslim 

b. Dewasa (berusia 15 tahun ke atas ) 

c. Berakal 

d. Merdeka 

e. Adil 

f. Laki-laki 

g. Mengetahui Qur‟an dan sunnah (hadis) 

h. Mengetahui ijma‟ (kesepakatan ulama terhadap hukum), juga tentang 

perselisihan-perselisihan pendapat tentang hukum, bahasa arab dan 

seluk beluknya dan ijtihad (qiyas) 

i. Mendengar 

j. Melihat 

k. Tidak buta huruf (bisa menulis dan membaca) 

l. Sadar
17

 

Adapun kedudukan h}akim perlu dijelaskan. H {aki >m hendanya berada 

di kantor yang berada ditengah-tengah kota agar mudah dihubungi orang 
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Sudarsono, Sepuluh Aspek Agama Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 377. 
17
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banyak agar bisa diketahui tentang keadilannya. Dan tidak boleh mengadili 

perkara di masjid sebab masjid dikenal sebagai tempat suci, tenang dan 

sopan. Sedang pengadilan bisa di datangi oleh orang haid, orang kafir, 

orang gila dan sebagainya yang tidak tepat berada di masjid. Tetapi 

sebagian ulama berpendapat tentang bolehnya masjid dijadikan sebagai 

tempat untuk memberikan penjelasan tentang hukum.
18

 

H {aki >m dalam mengadili perkara harus menyamaratakan tempat atau 

kedudukan orang-orang yang sedang berurusan perkara, juga tentang sikap 

pembicaraannya dan sopan santunnya, dan hal ini hukumnya wajib, 

sedangkan sebagian berpendapat hukumnya sunnah.
19

 

Seorang h}akim ketika akan mengadili perkara tidak dibenarkan 

dalam keadaan marah, lapar, haus, sangat gembira, sakit akan buang air 

kecil atau buang kotoran, mengantuk, sangat panas, sangat dingin, atau 

tidak tidur semalaman.
20

 

Kedudukan (pangkat) h}akim adalah suatu kedudukan yang mulia dan 

tinggi. Oleh karenanya h}akim hendaknya mempunyau budi pekerti yang 

sebaik-baiknya. Di antara budi-budi yang baik itu: 

1. Hedaklah ia berkantor ditengah-tengah negeri, ditempat yang diketahui 

oleh segenap lapisan rakyat disekitarnya. 

2. Hendaklah ia samakan antara orang-orang yang berperkara dan baik 

tempatnya, cara berbicara terhadap mereka, maupun perkataan (manis 
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Ibid,. 
19

Ibid,. 
20

Ibid,. 
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dan tidaknya). Pendek kata, hendaknya disamaratakan dengan segala 

kehormatan. Menegenai persamaan ini sebagian ulama mengatakan 

wajib sebaiamana yang di tashihkan dalam mahzab Syafi‟I. 

3. Hendaklah ia  jangan memutuskan suatu hukum selama dia dalam 

keadaan seperti tersebut dibawah ini: 

a. Sewaktu sedang marah 

b. Sedang sangat lapar dan haus 

c. Sewaktu sedang susah atau sangat gembira 

d. Sewaktu sakit 

4. Dia tidah boleh meneria pemberian dari rakyatya kecuali orang yang 

memang biasa berhadiah kepadanya sebelum ia menjadi h}akim, dan di 

waktu itu tidak dalam perkara.  

5. Apabila telah duduk dua orang yang berperkara, h}akim berhak 

menyuruh yang mendakwa untuk menerangkan dakwaannya. 

6. Haki >m tidak bileh menunjukkan kepada keduanya cara mendakwa dan 

membela. 

7. Surat-surat h}akim kepada h}akim yang lain di luar wilayahnya, apabila 

surat itu berupa surat hukum, hendaknya dipersaksikan kepada dua 

orang saksi sehingga keduanya menegetahui isi surat itu.
21

 

Meskipun tanaggung jawab seorang h }akim itu sangat besar, sangat 

penting bahwa ulama fuqaha‟ yang alim harus menerima tugas sebagai 

h}akim. Hal ini adalah untuk memenuhi keadilan dan menyelamatkan 

                                                           
21
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manusia dari rasa takut, kekacauan dan hukum rimba. Rasulallah SAW. 

telah berpesan kepada Amr bin „Ash yang maksudnya: “ apabila h}akim itu 

berijtihad benar, maka h}akim itu memperoleh dua pahala. Sebaliknya, 

apabila ijtihanya itu salah, dia tetap masih mendapatkan satu pahala atas 

ijtihadnya itu.” Alat paling baik, pedoman dan pegangan paling utama  

seorang h}akim adalah kitab Allah, sunnah Rasulallah SAW., ijtihad para 

sahabat, dan ijtihad para tabi‟ al-tabi‟in.22
 

2. Saksi dan Syarat-syaratnya 

Orang yang mendakwa hendaklah mengemukakan saksi. Yang 

dimaksud di sini orang yang mendakwa adalah orang yang berpendapat. 

Didalam hal ini, dalam penentuan awal bulan Qamari >yah  (ramad }a >n), 

orang yang menegemukakan pendapatnya hendahlah menghadirkan saksi. 

Maka jika yang berpendapat mempunyai saksi yang cukup.
23

 

Apabila dalam pengadilan diperlukan hadirnya saksi-saksi tersebut 

harus memenuhi syarat antara lain: 

1. Muslim 

2. Dewasa  

3. Adil 

4. Bukan musuh 

5. Merdeka 

6. Berakal
24
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A. Rahmad I, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari‟ah) (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2002), 18. 
23

Sudarsono, Sepuluh ,383. 
24

Ibid,. 
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1. Pedoman Ithba >t 

Sidang Ithba>t sangat diperlukan untuk memberikan kepastian 

kepada masyarakat dari sekian banyak pilihan yang ditawarkan oleh 

ormas-ormas Islam dengan beragam pendapatnya soal penetapan awal 

ramad }a >n dan hari raya, terutama pada saat terjadi perbedaan pendapat. 

Sidang Ithba>t tidak membahas secara rinci substansi hisab dan ru‟yat, 

tetapi bersifat menampung pendapat untuk menjadi bahan pertimbangan 

Menteri Agama dalam mengambil keputusan.
25

 

Pedoman atau dasar hukum yang digunakan hukum Ithba>t  lebih 

kuat lagi setelah dimasukkan dalam undang-undang nomor 3/ 2006 

sebagai pengganti UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 

52 A menyatakan: Pengadilan Agama memberikan penjelasan yang 

merupakan satu kesatuan dasar hukum dengan rincian sebagai berikut: 

selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk 

memberikan penetapan (Ithba>t ) terhadap kesaksian orang yang telah 

melihat atau menyaksikan hila>l  bulan setiap memasuki bulan ramad }a >n 

dan awal bulan shawwa >l bukan hijriyah dalam rangka Menteri Agama 

mengeluarkan penetapan nasional untuk penetapan 1 ramad }a >n, shawwa >l.26
 

Pasal 52 A UU nomor 3/ 2006 menjadi dasar hukum pelaksanaan 

sidang Ithba>t yang dilaksakan kementrian agama RI. Masyarakat 

(khususnya mereka yang kecewa dengan hasil sidang Ithba>t ) kembali 

                                                           
25

T. Djamaluddin, Sidang Istba>t “ Upaya Pemerintah Memberikan Kepastian Ditengah 
Keragaman,”  http://tdjamaluddin.wordpress.com, (diakses pada tanggal 17 September 2015, jam 

15.00 WIB. 
26
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mempertanyakan orgensinya sidang Ithba>t. Bahkan ada yang berfikir 

pendek dengan menyatakan bahwa sidang Ithba>t  tidak ada gunanya dan 

hanya memboroskan anggaran negara.
27

 

2. Fungsi Ithba >t Menurut Pemerintah 

Dalam madhab syafi‟I masyarakat bahwa penetapan awal bulan 

Qamariyah khususnya Ramad }a >n, Shawwa >l dan Dzu > al-Hijjah harus 

dilakukan oleh pemerintah/Qadhi. Apabila pemerintah telah 

menetapkannya maka seluruh umat Islam wajib mengikuti dan 

melaksanakannya. Sedang madhab Hanafi, Maliki dan Hambali tidak 

menyaratkan harus ditetapkan oleh pemerintah/Qadhi. Tetapi pemerintah 

telah menetapkannya maka umat Islam wajib mengikutinya.
28

 

Dalam keputusan Ithba>t  keputusan pemerintah diperlakukan 

karena adanya beberapa fungsi, diantaranya: 

1. Ithba>t   diperlukan untuk mendapatkan keabsahan 

2. Ithba>t diperlukan untuk mencegah keracunan dan keraguan sistem 

pelaporan 

3. Ithba>t diperlukan untuk menyatukan umat dan menghilangkan 

perbedaan pendapat 

Semua wajib mengikuti dan mentaati, serta tidak boleh lagi 

terjadinya adanya silang pendapat demi tegaknya Ukhuwwah Islamiyah. 

Sesuai dengan kaidah fiqh: 
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َ ااإ َ َ    اَل إَ  إ َ  ُُْ ٌ   إْا َ  29ْ َ َ  إ اَ َ َلُ  ْ  إ  

Artinya: Kebijakan imam terhadap rakyatnya ini harus dihubungkan dengan 

kemaslahatan. 

 

Dan juga fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penentuan awal 

Ramad }a >n, Shawwa >l dan Dzu > al-Hijjah. Menyatakan bahwa seluruh umat 

Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan pemerintah RI tentang penetapan 

awal Ramad }a >n, Shawwa >l dan Dzu > al-Hijjah.
30

 

Pelaksanaan sidang Ithba>t selalu menjunjung tinggi musyawarah, 

menghormati sikap perbedaan pendapat, kebersamaan dan demokratis, serta 

menerima saran dan pendapat dari peserta sidang. Setelah saran dan pendapat 

dibahas dan diterima, dengan suasana bersama-sama berupaya mencari 

keputusan yang baik, lalu mengambil musyawarah mufakat dan maslahah, 

maka sidang memutuskan penetapan tanggal 1 Ramad }a >n, Shawwa >l dan Dzu > 

al-Hijjah.
31

 

B. Pengertian Awal Bulan Qamari >yah serta Dasar Hukumnya 

Pada dasarnya ada dua sistem penanggalan/kalender. Pertama , sitem 

perhitungan waktu yang didasarkan pada gerak revolusi bumi mengelilingi 

matahari dan biasa disebut kalender Syamsi >yah.
32

 Satu tahun Syamsi >yah 

lamanya 365 hari (untuk tahun pendek/basitah)
33

 dan 366 hari (untuk tahun 
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Jala >l al-Di>n Abd al-Rahma >n al-Suyu>thi >, al-Ja >mi‟ al-Saghi >r (Cairo: Mustafa al-Babi al-

Halabi >, 1954), 83 
30

Syariah, Modul, 12 
31

Ibid,. 
32

Ahmad Junaidi, Seri Ilmu Falak (Ponorogo: STAIN Press, 2011), 56. 
33

Tahun basitah adalah satuan waktu selama satu tahun yang panjangnya 365 hari untuk 

tahun tahun syamsi>yah dan 354 hari untuk tahun qamariyyah. Dalam bahasa inggris disebut 

Common Year dan dalam kalender jawa disebut wastu. Kebalikan dari tahun basitoh adalah tahun 

kabisat yaitu satuan waktu dalam satu tahun yang panjangnya 366 hari untuk satuan syamsi>yah 

dan 355 hari untuk tahun Qamari >yah dalam bahasa inggris disebut Leap Year dan dalam kalender 
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panjang/kabisat). Kedua , sistem perhitungan berdasarkan pada peredaran 

bulan mengelilingi bumi atau peride sinodis) dan biasa disebut kalender 

Qamari >yah. Satu tahun Qamari >yah lamanya 354 hari (untuk tahun 

pendek/basitah) dan 355 hari untuk panjang/kabisat.
34

 

Untuk mengetahui penanggalan yang didasarkan pada bulan atau 

sistem Qamari >yah maka harus mengamati periode bulan. Pertama , yaitu 

panjang perjalanan bulan dalam waktu bulanan dalam mengamati bumi dari 

arah Barat ke Timur dari suatu titik ke titik semula adalah 27 hari 07 jam 34 

menit 11.51 detik. Ini disebut dengan satu bulan sideris. Kedua , yaitu panjang 

perjalanan bulan dalam waktu bulanan dalam mengintari bumi dari saat 

ijtima >’ yang lain adalah 29 hari 12 jam 44 menit 02. 89 detik. Hal ini disebut 

dengan sasatu bulan sinodis.
35

 Menurut siklus sinodis, dalam satu tahun bulan 

menempuh  (29 hari 12 jam 44 menit 02. 89 detik x 12) = 354 hari 8 jam 48.5 

menit. Dengan teori pembulatan umur bulan berkisar antara 29 sampai 30 

hari.Tahun Syamsi >yah dan tahun Qamari >yah  sama-sama terdiri dari 12 bulan. 

Bulan-bulan dalam perhitungan Syamsi >yah terdiri dari 30 hari atau 31 hari 

kecuali bulan kedua (bulan febuari) yang hanya berumur 28 hari pada tahun 

pendek dan 29 hari pada tahun panjang. Sedangkan bulan-bulan Qamari >yah  

hanya terdiri 29 hari atau 30 hari, tidak pernah kekurangan atau lebih.Lama 

satu bulan Qamari >yah  hanya didasarkan kepada waktu yang berselang antara 

                                                                                                                                                               

jawa disebut Wuntu, sementara itu dalam bahasa latin disebut An-Nus Bissextiles, Azhari, 

Ensiklopendi, 208. 
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Junaidi, Seri, 58. 
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dua ijtima‟36
, yaitu rata-rata 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Ukuran waktu 

tersebut dinamakan satu bulan sinodis.
37

 Satu bulan sinodis bukanlah waktu 

yang diperlukan untuk bulan mengelilingi bumi satu kali putaran penuh, 

melainkan waktu yang berselang antara posisi yang sama dibuat bumi, bulan 

dan matahari. Waktu tersebut lebih panjang dari waktu yang diperlukan bulan 

dalam menegelilingi bumi dalam satu putaran penuh yaitu 27 hari 07 jam 11. 

51 detik yang disebut dengan satu bulan sideris.
38

 

Jadi tahun Syamsi >yah dan tahun Qamari >yah  sama-sama terdiri dari 12 

bulan, hal ini didasarkan pada al-qur‟an surat at-Taubat ayat 36, sebagai 

berikut: 

                                       
   39  

                                                           
36Ijtima‟ atau iqtira >‟ adalah pertemuan dua benda yang berjalan secara aktif. Bila dikaitan 

dengan bulan baru Qamari >yah , Ijtima’ adalah posisi saat matahari dan bulan terletak pada posisi 

saat maatahari dan bulan teletak pda posisi garis bujur yang sama bila dilihat dari arah timur atau 

barat. Mengetahui saat terjadinya Ijtima’ sangat penting dalam penentuan awal bulan qariyah 

khususnya Ramad {a >n , karena saat terjadinya ijtima’ merupakan batas secara astronomis antara 

akhir bulan yang sedang berjalan dengan bulan berikutnya. Oleh karena itu ahli astronnomi 

menyebutkan bahwa ijtima’  Conjungtion sebagai penentuan awal bualan baru. Sedangkan 

mNUrut ahli falak, ijtima’  bulan dan matahari merupakan dua bula Qamari >yah . Azhari, 

Ensiklopendi, 93. 
37
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Ibid. 
39

al-Qur‟an, 9: 36. 



26 
 

 

 

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. Itulah (ketetapan) agama 

yang lurus, Maka janganlah kamu menganiaya diri  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”. 
 

Bulan Qamari >yah  khususnya (Ramad {a >n)  adalah perhitungan yang 

didasarkan pada gerak bulan mengelilingi bumi dan peredaran kedua benda 

langit itu dalam mengelilingi matahari. Umur bulan Qamari >yah  didasarkan 

pada waktu selang antara dua ijtima‟, rata-rata 29 hari 12 jam 44 detik 2.8 

detik.
40

 

Pendapat lain mengatakan bahwa pergantian bulan Qamari >yah  itu 

manakala matahari terbenam lebih dahulu dari pada terbenamnya bulan. 

Artinya apabila matahari terbenam lebih dahulu dari pada terbenamnya bulan 

maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan 

berikutnya tetapi apabila matahari terbenam lebih belakang dari pada 

terbenamnya bulan maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari ke-

30 bulan yang sedang berlangsung.
41

 

Kaum muslimin sangat membutuhkan kalender yang berpedoman 

pada peredaran bulan atau yang disebut dengan kalender Qamari >yah. Pada 

dasarnya bulan Qamari >yah  menjadi acuan ibadah, yaitu penentuan awal dan 

akhir puasa Ramad {a >n serta melaksanakan ibadah haji, sebagimana firman 

Allah swt.  
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Muhyidin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik (Yogyakarta: Buana Pustaka, 

2009), 145. 
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1. Q. S. al-Baqarah: 189 

         
 42  

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”. 

 

2. Q. S. Yunus. 5 

                        
   

43
 

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”. 
 

3. Q. S. Yasin: 39-40 

                                                           
42

al-Qur‟an, 2: 189. 
43

al-Qur‟an, 10: 5. 
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44 

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”. 
 

4. Q. S. al-Taubah 36 

               
   45 

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”. 
 

Dari ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa matahari diciptakan oleh 

Allah bersinar, yaitu secara dzatnya matahari bersinar tanpa ada sesuatu yang 

lain yang menyinarinya. Sementara itu bulan bercahaya, artinya bahwa bulan 

itu  bisa bercahaya apabila tersinari oleh matahari. 

Bulan dan matahari mempunyai garis edar masing-masing dan tidak 

pernah saling mendahului satu sama lain. Dalam perjalan bulan mengelilingi 

bumi yaitu satu putaran penuh atau 360 derajat terdapat beberapa bentuk 

                                                           
44

al-Qur‟an, 36: 39-40. 
45

al-Qur‟an, 9: 36. 
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bulan yang semu (yang terlihat). Apabila sudah mencapai 360 derajat maka 

bulan akan berbentuk tandan tua atau bulan baru. Hal ini disebabkan karena 

cahaya matahari menuju bulan terhalang oleh bumi. 

C. Teori Dalam Penentuan Awal Bulan Qamari >yah  Di Indonesia 

Penentuan awal bulan Qamari >yah pada massa Rasulallah dilakukan 

dengan melakukan ru‟yat bi al-fi‟I (pengamatan hila >l secara langsung), 

karena pada saat itu ilmu h {isab atau ilmu falak (astronomi) belum 

berkembang maju. Seiring dengan perjalanan waktu, ilmu pengetahuan dan 

teknologi khususnya dalam ilmu falak mengalami perkembangan yang pesat. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disignifikasikan ini 

memunculkan sistem baru dalam menenntukan awal bulan Qamari >yah, yaitu 

dengan jalan memperhitungkan posisi bulan dan matahari (yang kemudian 

dikenal sebagai ilmu h{isab). Dalam perkembangannya banyak varian yang 

muncul baik sistem h {isab  maupun sitem ru‟yat . 

1. Sistem Ru‟yat  

Ru‟yat berarti melihat, diderivikasi dari kata ra‟a yang 

mempunyai kata benda (masdar) ru‟ya dan ru‟yatan. Ru‟yan berarti 

mimpi, ru‟yatan berarti melihat dengan mata atau dengan hati.
46

 Menurut 

istilah ru‟yat  adalah usaha melihat hila >l  dengan mata telanjang pada 

saat matahari terbenam tanggal 29 bulan Qamari >yah.
47

 Definisi ini 

berkembang dan mengalami pergeseran. Pada awalnya ru‟yat hanya 

                                                           
46Ma‟luf, al-Munjid, 243. 

47
Departemen agama RI, Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamari >yah (Jakarta: 

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan 

Agama Islam, 1994), 7.  



30 
 

 

 

sebatas menggunakan mata telanjang tanpa bantuan alat, seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ru‟yat mengalami 

kemajuan, penggunaan alat bantu dioptimalkan dengan mengikuti gerak 

hila >l atau menggunakan alat yang digunakan untuk membantu 

pengamatan mata, seperti teropong, teleskop dan lain sebagainya. Cara-

cara yang demikian tersebut tetap dinamakn ru‟yat. Sistem ru‟yat  

sebagai salah satu cara dalam menentukan awal bulan Qamari >yah  telah 

di legilitimasi oleh jumbur ulama. 

Dengan adanya perkembangan, sistem ru‟yat juga timbul 

beberapa aliran yang bisa diklasifikasikan sebagai berikut:
48

  

a. Berdasarkan alat yang digunakan, ada dua aliran yang menyatakan 

ru‟yat harus dilakukan dengan mata telanjang, tidak boleh 

menggunakan alat bantu sama sekali, dan aliran yang 

memperbolehkan pelaksanaan ru‟yat  dengan atau tanpa alat bantu. 

b. Berdasarkan kesesuian dengan h{isab ada dua aliran. Pertama , ru‟yat  

tidak harus sama dengan h{isab. Kedua , ru‟yat  harus sesuai dengan 

perhitungan ilmu h {isab. 

c. Terdapat empat pendapat tentang batas geografis keberlakuan ru‟yat  

(matla>‟).49
 Pertama , bahwa keberlakuan ru‟yat hanya sejauh jarak 

dimana qasr shalat tidak di izinkan yaitu kira-kira 80 km. Kedua , 

keberlakuan sejauh 8 derajat bujur seperti yang dianut oleh negara 

                                                           
48

Junaidi, Ilmu, 38. 
49Matla‟ yaitu tempat terbitnya benda-benda langit. Dalam bahasa inggris disebut Rising 

Place sementara itu dalam istilah falak Matla‟ adalah batas daerah berdasarkan jangkauan 

dilihatnya hila>l atau dengan kata lain matla‟ adalah batas Geografis letak keberlakuan ru‟yat. 
Azhari, Ensikpolendi, 100. 
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Brunei. Ketiga , yakni seperti yang di Indonesia, yakni matla>‟ seluruh 

wilayah hukum (wilayah al-hukmi), sehingga di bagian manapun dari 

wilayah Indonesia ru‟yat dilakukan, maka hasilnya dianggap berlaku 

untuk seluruh Indonesia. Keempat, pendapat umumnya Imam Hanafi 

yang membatasi lebih jauh lagi, bahwa keberlakuan suatu hukum 

ru‟yat  dapat diperluas keseluruh dunia. 

2. Sistem  H {isab   

Secara bahasa ilmu h{isab yang dalam bahasa Inggrisnya disebut 

Arimatik adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk 

beluk perhitungan. H {isab berarti hitung jadi ilmu h {isab adalah ilmu 

hitung. 

Jadi, sistem h {isab adalah cara menentukan awal bulan Qamari >yah  

dengan menggunakan perhitungan atas peredaran benda-benda Langit, 

yaitu Bumi, Bulan dan Matahari. Sistem ini dapat memperkirakan awal 

bulan jauh sebelum terjadi sebab tidak tergantung pada munculnya hila >l 

pada saat matahari terbenam menjelang masuk tanggal satu bulan baru. 

Jika dikaitkan dengan penentuan awal dan akhir Ramad {a >n 

khususnya, maka sistem h {isab adalah penentuan awal Ramad {a >n yang di 

dasarkan pada perhitungan peredaran bulan mengelilingi bumi. Sistem ini 

dapat menentukan awal jauh sebelumnya. Hal ini disebabkan karena ilmu 

h {isab perhitungan tidak tergantung pada terbit bulan pada saat matahari 

terbenam menjelang masuknya tanggal satu bulan baru. Tapi didasarkan 

pada peredaran bulan. 
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H {isab terbagi menjadi beberapa aliran kecil sesuai sudut pandang 

yang diambil. Diantaranya dapat di jelaskan sebagai berikut: 

a. Bila di tinjau dari segi metode perhitungan yang digunakan, secara 

umum h {isab di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu h {isab urfi > dan 

h {isab  Haqi>qi>.50
 

1. H {isab „Urfi 

H {isab „Urfi adalah sistem perhitungan penaggalan yang 

didasarkan kepada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan 

ditetapkan secara konvensional.
51

 Lamanya dari dalam tiap 

bulannya dalam sistem ini mempunyai aturan yang tetap dan 

beraturan, yaitu untuk bulan Muharam 30 hari, S{afar  29 hari, Rabi‟ 

al-Awwal 30 hari, dan seterusnya secara bergantian, kecuali untuk 

tahun kabisat yang terjadi sebelas kali setiap 30 hari. 

Sebenarnya sistem ini sangat baik dipergunakan dalam 

penyusunan kalender sebab perubahan jumlah hari tiap bulan dan 

tahun adalah tetap dan beraturan, sehingga dapat diperhitungkan 

penetapannya jauh sebelumnya dengan mudah tanpa melihat dan 

memperhitungkan data peredaran bulan dan matahari yang 

sebenarnya. 

Namun sistem ini tidak dapat dipergunakan untuk 

menetuakan awal bulan Qamari >yah  untuk pelaksanaan ibadah 

(awal dan akhir Ramad {a >n). Sebab menurut sistem ini umur bulan 

                                                           
50

Juaidi, Ilmu, 39. 
51

Murtadho, Ilmu, 224. 
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sya‟ban dan Ramad {a >n adalah 20 hari dan 30 hari. Karena sistem ini 

di anggap tidak sesuai dengan yang di kehendaki syara‟, maka 

umat Islam tidak mempergunakannya, walaupun untuk penyusunan 

kalender (hijri >yah). Sitem ini hanya dipergunakan untuk 

memperoleh awal bulan Qamari >yah  secara taksiran dalam rangka 

memudahkan pencarian data. 

2. H {isab H {aqi >qi > 

Sitem h {isab ini didasarkan pada peredaran bulan dan bumi 

yang sebenarnya, menurut sistem ini umur stiap bulan tidak tetap 

dan tidak beraturan. Melainkan kdang-kadang 2 bulan berturut-

turut umurnya 29 hari atau 30 hari.
52

 Atau kadang-kadang pula 

bergantian seperti menurutperhitungan h {isab urfi. H {isab H>aqi>qi> 

dibagi menjadi tiga yaitu: h {isab H>}aqi>qi> Taqri >bi, h {isab H>aqi>qi> 

Tahqi >qi, dan h {isab H>aqi>qi> kontemporer. 

a. H {isab H }aqi >qi > Taqri >bi  

H {isab H>}aqi>qi> Taqri >bi adalah metode h{isab yang 

menghitung ijtima‟ dan ketinggian hila >l dengan cara yang 

sederhana, yaitu dicari rata-rata ijtima‟ dengan ditambah 

koreksi sederhana. Kelompok ini mempergunakan data bulan 

dan data matahari berdasarkan data dan tabel Ulugh Bik. 

Menurut ketinggian hila >l dapat dicari dengan cara membagi 

                                                           
52

Junaidi, Ilmu, 40.  
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dua selisih saat ijtima‟ dengan saat matahari terbenam.
53

 

Sistem ini mempunyai dua kelebihan, yaitu data dan tabel-

tabelnya dapat digunakan secara terus-menerus tanpa harus 

dirubah.
54

  

b. H>}isab  H>}aqi>qi> Tahqi >qi 

H>}isab dengan menggunakan sistem ini adalah melakukan 

perhitungan berdasarkan konsep astronomi modern dengna 

rumus segitiga bola (Sperichal Trigonometry) dan 

memasukkan parameter-parameter lain seperti lokasi pengamat 

(peru‟yat), posisi matahari, bulan dan lain-lain. Inti dari sistem 

adalah menghitung dan menentukan posisi matahari, dan titik 

simpul orbit matahari dalam sistem koordinat ekliptika  

(lingkaran zodiak). Artinya, sistem ini menggunakan tabel-

tabel yang sudah dikoreksi dengan menggunakan perhitungan 

yang relatif lebih rumit dibandingkan dengan sistem h{isab  

H>}aqi>qi> Tah >qi >qi 

c. H>}isab  H>}aqi>qi> Kontemporer 

Yaitu metode h{isab yang dipergunakan hasil penelitian 

mutakhir dan menggunakan Matematika. Metodenya sama 

dengan metode h {isab H}>aqi>qi> Tah >qi >qi hanya sistem koreksinya 

lebih teliti dan komplek sesuai dengan kemajuan sains dan 

teknologi. Rumus-rumusnya disederhanakan sehingga untuk 

                                                           
53

Ibid,.  
54

Murtadho, Ilmu, 226. 
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menghitungnya bisa menggunkan kalkulator atau personal 

komputer. 

b. Berdasarkan kriteria yang dipakai dalam menentukan awal bulan 

Qamari >yah khususnya awal bulan Ramad {a >n, sistem h {isab terbagi 

menjadi tiga,
55

 yaitu: 

1. Sitem yang Berpedoman pada Ufuk
56

  H}>aqi>qi>. 

Prinsip utama dalam sistem ini adalah bulan baru sudah 

masuk apabila menurut hasil h {isab hila >l sudah berada diatas ufuk  

H>}aqi>qi> (positif) meskipun ketinggiannya hanya beberapa detik 

derajat saja. Sistem ini kemudian dikenal sebagai sistem h {isab 

wuju >d al-hila>l, sebagaimana prinsip yang dipegang oleh 

Muhammadiyah secara Intitusi. 

2. Sistem yang Berpedoman pada Ufuk Mar‟i 

Menurut sistem ini bulan baru sudah masuk apabila 

menurut hasil h {isab hial sudah berada diatas ufuk  H>}aqi>qi> (positif) 

dengan pertimbangan refraksi
57

 (bias cahaya) dan tinggi tempat 

                                                           
55

Izzudin, Fiqh, 80. 
56

Ufuk: kaki langit (horizon), yaitu lingkaran besar yang membagi boal langit menjadi dua 

bagian yang sama (bagian langit yang kelihatan dan bagian langit yang tidak kelihatan). Lingkaran 

ini menjadi batas pemandangan mata seseorang. Tiap-tiap orang yang belainan tempat berlainan 

pula kaki langitnya. Azhari, Ensiklopendi, 267. 
57

Refraksi yaitu perbedaan antara tinggi suatu benda langit yang dilihat dengan tinggi 

sebenarnya diakibatkan pembiasaan sinar. Pembiasaan ini terjadi karena sinar yang dipancarkan 

benda tersebut datang ke mata melalui lapisan-lapisan atmorfer yang berbeda-beda tingkat 

kerenggangan udaranya, sehingga posisi setiap benda langit itu terlihat lebih tinggi dari posisi 

sebenarnya. Benda langit yang sedang menempati titik zenit refraksinya 0
0. 

Semakin rendah posisi 

suatu benda langit, refraksinya semakin besar, dan refraksi ini mencapai nilai yang lebih besar 

(yaitu sekitar 3,5) pada saat piringan atas benda langit itu besinggungan dengan kaki langit. Dalam 

bahasa arab refraksi biasa diistilahkan al-Inkisar al-Jawiy atau Daqaiq al-Khtilaf. Azhari, 

Ensiklopensdi, 180. 
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obsevasi, sebagaimana yang dipegang oleh madhab kecil 

(kalender) menara kudus. 

 

3. Sitem yang Berpedoman pada Imka >n al-Ru‟yat  

Perkembangan pemikiran h {isab dan ru‟yat melahirkan 

metode baru dalam menentukan awal bulan Ramad{a>n, yaitu 

imka >n al-Ru‟yat. Menurut metode Imka >n al-Ru‟yat bulan baru di 

mulai pada saat matahari terbenam setelah terjadi ijtima‟ dan pada 

saat matahari terbenam bulan telah mencapai kedudukan tertentu. 

Jadi yang menjadi acuan adalah penentuan kriteria visibilitas hila >l 

untuk dapat diru‟yat . 

Pada dasarnya aliran Imka >n al-Ru‟yat  berpedoman bahwa 

untuk menentukan awal bulan baru diperlukan perhitungan-

perhitungan yang teliti tentang posisi hila >l dan matahari serta 

parameter-parameter lain seperti cuaca, Paralaks
58

, kemampuan 

mata manusia, refraksi (bias cahaya), kerendahan ufuk, tinggi 

hila >l diatas ufuk dan jarak hila >l dan matahari. Dasar pemikiran 

yang digunakan adalah visibilitas hila >l hanya terjadi bila dipenuhi 

syarat-syarat astronomi, sehingga penglihatan hila >l yang tidak 

memenuhi kriteria astronomi ditolak, namun demikian dalam 

                                                           
58

Paralaks: Benda lihat, sudut yang terjadi antara dua garis yang ditarik dari benda langit 

ke titik pusat bumi dan garis yang ditarik pada benda langit ke mata si peninjau. Dalam bahasa 

ingris benda lihat sering dikenal dengan istilah parallax atau geocentri parallax dan biasa diberi 

simbol P. benda lihat itu berubah-ubah harganya setiap saat. Harga yang bterbesar terjadi ketika 

benda langit berada dikaki langit dan harga terkecil terjadi ketika benda langit berada di zenit. 

Besarnya parallax tergantung juga kepada jarak antara benda langit dan bumi. Makin besar 

jaraknya makin kecil harga parallaxnya. Azhari, Ensikpoledi, 97.      
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penetapan awal bulan baru harus dilakukan dengan melihat hila >l 

secara langsung baik dengan maupun tanpa bantuan alat optik. 

Sampai saat ini belum ada kesepakatan yang bulat tentang kriteria 

visibilitas hila >l diantara para ahli h {isab ru‟yat .59
 

Sedangkan menurut Muh. Murtadho disamping beberapa 

aliran diatas, untuk konteks di Indonesia juga ada aliran yang 

mendasarkan kepada terjadinya ijtima‟. Antara lain meliputi:
60

 

a. Ijtima‟ Qobl al-Ghuru >b 

Aliran ini menetapkan awal bulan terjadi berdasarkan 

itjma‟ Qalb al-Ghuru >b. Artinya, jika ijtima‟ terjadi sebelum 

matahari terbenam, maka malam harinya sudah dianggap bulan 

baru. Maka malam itu ditetapkan sebagai tanggal 30 atau 

sebagai bulan yang sedang berjalan karena pergantian hari 

mulai sejak magrib. 

b. Ijtima‟ Qobl al-Fajr 

Aliran ini menetapkan awal bulan terjadi berdasarkan 

ijtima‟ Qalb al-Fajr. Artinya penentusn awal bulan dilakukan 

dengan standar terjadinya ijtima‟ dengan batas waktu yaitu 

waktu fajar. Jika ijtima‟ terjadi sebelum fajar, maka malam itu 

sudah dianggap tanggal satu tanggal baru. Sistem ini 

                                                           
59

Junaidi, Ru‟yat , 16. 
60

Murtadho, Ilmu, 228. 
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digunakan saudi Arabia dalam menentukan „Idu al-Adha. 

Terbitnya fajar dipandang sebagai pergantian hari.
61

 

Sedangkan yang dimaksud sistem ru‟yat dalam ru‟yat  

al-hila>l, yaitu melihat hila >l dengan mata telanjang atau dengan 

mengguanakan alat yang dilakukan pada setiap akhir bulan 

(tanggal 29 bulan Qamari >yah ) pada saat matahari tenggelam. 

Tetapi jika belum berhasil di ru‟yat maka sejak malam itu 

sudah dihitung tanggal satu bulan baru. Tetapi belum berhasil 

di ru‟yat  maka malam itu dan esok harinya masih merupakan 

bulan yang sedang berjalan sehingga umur bulan tersebut 

disempurnakan 30 hari atau dalam istilah yang biasa digunakan 

ialah istikmal.
62

  

D. Pemikiran dalam Penentuan Awal Bulan Qamari >yah di Indonesia 

Di Indonesia, yang penduduk muslimnya merupakan bagian terbesar 

dari bangsa lain, hampir selalu terjadi perbedaan didalam memahami dan 

mengaplikasikan pesan hadis Rasulallah SAW dalam menentukan awal 

Qamari >yah, utamanya Ramad {a >n, shawwa >l  dan Dzu > al-Hijjah. Golongan-

golongan yang terdapat di Indonesia adalah sebagai berikut: Nahdhatul 

Ulama (NU), Muhammadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia, Persatuan Islam 

(PERSIS) dan masih banyak yang mewarnai perbedaan yang terjadi di 

Indonesia. 
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Ibid,. 
62
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Namun ternyata dalam dataran realitas, masing-masing golongan atau 

organisasi kemasyarakatan tersebut mengeluakan keputusan sendiri. 

Akibatnya terjadi perbedaan dalam penetapan bulan Qamari >yah  khususnya 

Ramad{a>n, shawwa >l  dan Dzu > al-Hijjah karena perbedaan dasar acuan yang 

dipakai. 

Terdapat dua ormas dan dua ormas inilah yang sangat mewarnai 

penetapan bulan-bulan tersebut, dua ormas tersebut adalah Nahdhatul Ulama 

dan Muhammadiyah. Mengingat Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah 

merupakan ormas islam terbesar dan tertua di Indonesia. Dalam wacana fiqh 

h {isab  ru‟yat, Nahdhatul Ulama di simbolkan sebagai madhab atau 

pemuikiran ru‟yat, sedangkan Muhammadiyah sebagai madhab atau 

pemikiran h {isab.
63

 

Pemikiran-pemikiran yang terdapat yang terdapat di Indonesia dalam 

pemikiran penentuan awal sebagai berikut: 

1. Pemikiran Nahdatul Ulama >‟  

Pemikiran Nahdhatul Ulama dalam menentukan awal bulan 

Qamari >yah yaitu berpegang dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, yang 

diriwayatkan oleh al-Bukhari >, Muslim, Abu Daud, an-Nasa‟i, Ibnu Majah, 

at-Tirmidzi >, Imam Malik, Ahmad bin Hambal, ad-Darimi >, Ibnu Hibban, al-

Hakim, ad-Daru Quthani al-Baihaqi >, dan lain-lain.
64

 Diantara hadis yang 

dimaksud adalah hadis sebagai berikut: 
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Izzuddin, fiqh, 9. 
64

Yusuf dan Hakim, h {isab , 209. 
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  و قا      اقاسم   رس    ه      ه    ه وس ميق   قا  ن  ى هليلة رض   ه   ه  
ُ     إَدَة َشْعَباَ   َ  َ َ ْ ُكمْ  َ َ َ ْ   ُ  إ  َ , َو َْ  إُلو  اإُلْ يَ إهإ ,  ُ ْ ُ    اإُلْ يَ إهإ       ه    ه وس م ْكمإ

65َ َ  إْ َ 
 

Artinya: Dari Abu Hurairoh ra. Berkata: Rasul Allah SAW. bersabda: 

berpuasalah kalian karena melihat hila >l  dan berbukalah kalian 

karena melihat hila >l. Apabila tidak terlihat (hila >l Ramad{a>n,) 
atas kalian, maka sempurnakan bilangan bulan sya‟ban tiga 
puluh hari. 

 

Atas dasar hadis diatas maka dalam penentuan awal bulan 

Qamari >yah khususnya Ramad{a>n, shawwa >l  dan Dzu > al-Hijjah Nahdhatul 

Ulama mrnggunakan ru‟yat al-hila >l bi al-fi‟il yaitu melihat hilang 

langsung dilapangan segera setelah matahari terbenam pada hari ke 29 

(malam ke-30). Apabila bulan tidak terlihat maka mengguanakan metode 

istikmal yakni menyempurnakan umur bulan menjadi 30 hari.
66

 

Pada dasarnya baik dalam madhab h {isab  maupun ru‟yat  itu terdapat 

perbedaan. Sehingga oleh para faqih, persoalan ini termasuk masalah 

khilafiyyah klasik, atau dengan kata lain termasuk hukum Islam kategori 

fiqh yang diperselisihkan dikalangan fuqaha‟ sebagai akibat dari ijtihad 

yang ditempuhnya.
67

 

Pemikiran Nahdhatul Ulama menggunakn ru‟yat  sebagai dasar 

dalam penentuan awal bulan Qamari >yah, khususnya Ramad{a>n, shawwa >l  

dan Dzu > al-Hijjah dan di dasarkan atas pemahaman, bahwa nash-nash 

ru‟yat itu besifat Ta‟abbudiy. Sebagai konsekwensi dari prinsif 
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Ta‟abbudiy, Nahdhatul Ulama tetap menyelenggarakan ru‟yat al-hila >l bi 

al-fi‟li dilapangan, betapapun menurut h {isab  hila >l  masih di bawah ufuk 

atau di atas ufuk tapi ghairu Imka >n al-Ru‟yat yang menurut pengalaman 

hila >l  tidak akan kelihatan. Hal ini demikian dilakukan agar pengambilan 

keputusan istikmal itu tetap di dasarkan pada sisitem ru‟yat di lapangan 

yang tidak berhasil, bukan berdasarkan h {isab.
68

 Dan untuk keseragaman di 

kalangan Nahdhatul Ulama dalam memutuskan keputusan yang di maksud 

dalam hal penetapan „Idu al-Adha , maka musyawarah Alim Ulama 

Nahdhatul Ulama tanggal 23-24 Rabi al-Awwal 1408 H/15-16 November 

1987 di Pondok Pesantren Ihya‟ Ulumuddin Kesugihan Cilacap, Jawa 

Tengah, telah mengmbil kesimpulan sebagai berikut.
69

 

1. Menegaskan bahwa penentuan awal bulan Ramad {a >n, Shawwa >l dan 

Dzu > al-Hijjah oleh qadhi atau penguasa yang telah diberikan 

masyarakat (Ithba>t  u al-„Am) dapat dibenarkan jika berdasarkan 

ru‟yat  al-hila >l  atau istikmal. 

2. Nahdhatul Ulama telah mengikuti pendapat ulama yang tidak 

membedakan matla‟ dalam penentuan awal bulan Qamari >yah, yaini 

ru‟yat  al-hila >l  disalah satu temapt di Indonesia yang di terima oleh 

pemerintah sebagai dasar penentuan awal bulan Qamari >yah di seluruh 

wilayah Indonesia walaupun berbeda matla‟nya. 

                                                           
68
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3. Melakukan ru‟yat al-hila >l  dalam penentun awal Qamari >yah adalah 

Fardhu Kifayah menurut madhab al-Arba‟ah kecuali madhab Hambali 

yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah. Pelaksanaan ru‟yat al-

hila >l yang dilaksanakan pemerintah/ Departemen Agama adalah sudah 

cukup sebagai pelaksanaan Fardhu Kifayah tersebut bagi seluruh umat 

Islam di Indonesia. 

4. Lajnah Falakiyah dan ru‟yat PBNU perlu melakukan upaya bagi 

terlaksananya prinsip ru‟yat al-hila >l atau istikmal antara lain adalah 

cara sebagai berikut: 

a. Membuat kepastia awal sha‟ban dengan ru‟yat al-hila >l atau 

istikmal untuk keperluan awal bulan Ramad {a >n . 

b. Melakukan ru‟yat al-hila >l pada malam 30 shawwa >l  dan 30 Dzu > al-

Hijjah, selanjutnya menanyakn ru‟yat  al-hila >l  tanggal 1 Dzu > al-

Hijjah kepada pemerintah. Hal ini dilakukan sebab sering kali 

pemerintah tidak mengeluarkan pengumuman penetapan 1 Dzu > al-

Hijjah secara terperinci. Kemudian hasilnya diumumkan kepada 

wilayah dan cabang Nahdhatul Ulama di seluruh Indonesia untuk 

keperluan  „Idu al-Adha segera. 

5. Untuk keperluan memulai puasa Ramad {a >n, melaksanakan „idul fitri 

dan menyelenggarakan „Idu al-Adha maka kepada warga Nahdhatul 

Ulama terutama anggota pimpinan dari tingkat pusat sampai dengan 

tingkat ranting diintrruksikan agar menyimak pengumuman dan 
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penetapan dari pemerintah/ Departemen Agama melalui RRI dan 

TVRI mengenai tiga hal ini.
70

 

Jika pengumuman berdasarkan ru‟yat al-hila >l atau istikmal, maka 

warga Nahdhatul ulama wajib mengikuti dan menaatinya. Tetapi jika 

pengumumannya berdasarkan h {isab , maka warga Nahdhatul Ulama tidak 

wajib mengikuti dan menaatinya, swelanjutnya mengawali puasa 

Ramad {a >n, melaksanakan „idul fitri dan menjalankan „Idu al-Adha pada 

hari selanjutnya.
71

 

Sikap demikian sesuai dengan pendapat jumhur salaf, dengan 

keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdhatul Ulama th. 1404 

H/ 1983 M dan Keputusan Muktamar ke-27 th. 1405 H/ 1984 M dan di 

lindungi UUD 1945 pasal 29 ayat 2.
72

 

Dari dasaar dari putusan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

penentuan awal Ramad {a >n, „idul fitri, dan awal Dzu > al-Hijjah yang di 

pegang oleh Nahdhatul Ulama adalah ru‟yat al-hila >l bi al-fi‟li atau 

istikmal. Sedangkan kedudukan h {isab  hanyalah sebagai pembantu dalam 

melaksanakan ru‟yat. Penetapan awal bulan tersebut berlalu untuk umum 

bagi segenap lapisan masyarakat Indonesia dan dilakukan oleh pemerintah 

(Ithba>t al-hakim)
73

 

2. Pemikiran Muhammadiyah 

                                                           
70

Ibid,. 
71

Ibid,. 
72

Ibid,. 
73

Ibid,. 



44 
 

 

 

Tentang penentuan awal buan Qamari >yah, Muhammadiyah 

mempunyai kriteria dalam penentuan awal bulan tersebut, yaitu h {isab. 

H >isab yang dimaksud dan digunakan untuk menentukan awal bulan baru 

Qamari >yah dilingkungan Muhammadiyah adalah h {isab h {aqi >qi > wujud al-

hilāl. Dalam h {isab h {aqi >qi > wujud al-hilāl, bulan baru Qamari >yah   dimulai 

apabila telah terpenuhi tiga kriteria berikut:  

1) Telah terjadi ijtimā‟ 

2) Ijtimā‟ (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam 

3) Pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada di atas 

ufuk
74

 (bulan baru telah wujud)
75

 

Ketiga kriteria ini penggunaannya adalah secara kumulatif, dalam 

arti ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu tidak 

terpenuhi, maka bulan baru belum mulai. Kriteria ini dapat difahami dari 

isyarat dalam firman Allah pada surat yasin ayat 30 dan ayat 44 yang 

berbunyi: 
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Ufuk yang dijadikan patokan untuk menentukan wujud atau tidaknya hilāl adalah ufuk 
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76    

. 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 dari tiga kriteria diatas dilakukan secara komprehensip 

dan interkonektif, artinya difahami tidah semata dari ayat tersebut, 

melainkan di hubungkan dengan ayat, hadis dan konsep fiqh lainnya serta 

di bantu ilmu astronomi. Dari kedua ayat ini terdapat isyarat mengenai tiga 

penting yaitu, peristiwa ijtima‟, pergantian siang dan malam, dan ufuk, 

karena terbenamnya matahari artinya berada dibawah ufuk. Peristiwa 

ijtima; di isyaratkan dalam kedua ayat tersebut. Dari astronomi dapat di 

fahami bahwa posisi-posisi itu adalah posisi bulan dalam perjalanannya 

mengelilingi bumi. Pada posisi akhir saat bulan dapat dilihat dari bumi 

terahir kali, bulan kelihatan seperti tandan tua dan ini menggambarkan 

sabit dari bulan tua yang terlihat di pagi hari sebelum menghilang dari 

penglihatan. Kemudian dlam perjalanan itu bulan menghilang dari 

penglihatan dan dari astronomi diketahui bahwa pada saat itu bulan 

melintas antara matahari dan bumi. Saat melintas bumi dan matahari itu 

ketika berada pada titik terdekat dengan garis lurus antara titik pusat 
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matahari dan titik pusat bumi adalah apa yang dimaksud ijtima‟ 

(konjungsi).
77

 

Mengenai kebijakan masalah h {isab ru‟yat Muhammadiyah, hal ini 

tertuang di dalam keputusan muktamar Khususi di Pencongan Wiradesa 

pekalongan pada tahun 1972 yang berbunyi: 

1. Sebelum ada ketentuan h {isab yang pasti, memercayakan kepada 

pimpinan pusat muhammadiyah untuk menetapkan 1 Ramad {a >n,dan 

shawwa >l serta Dzu > al-Hijjah. 

2. Selambat-lambatnya 3 bulan sebelumnya, pimpinan pusat 

Muhammadiyah sudah mengirimkan segala perhitungan kepada 

pimpinan pusat Muhammadiyah.
78

 

Sedangkan secara formal pemikiran h {isab ru‟yat-nya tertuang dalam 

himpunan putusan Majlis Tahrij Muhammadiyah, bahwasanya apabila ahli 

h {isab menetapkan bulam belum tampak (tanggal) atau sudah wujud tetapi 

kelihatan, padahal kenyataan ada orang yang melihat pada malam itu juga, 

manakah yang muktabar? Majlis Tarjih memutuskan ru‟yat-lah yang 

muktabar.
 79

 

Mengenai kalimat sudah wujud dalam keputusan Majlis Tarjih 

mengandung pengertian. Pertama, sudah terjadi ijtima‟ qabl al-ghurub, 

dan kedua, posisi bulan sudah positif diatas ufuk.
80
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Sedangkan tentang keputusan Majlis Tarjih bahwa ru‟yat-lah yang 

muktabar, hal ini dengan syarat hila >l sudah wujud. Bila hila >l belum wujud, 

yakni posisi bulan terhadap ufuk, maka “ketentuan ru‟yat-lah yang 

muktabar” tidak berlaku.81
 

Kemudian menganai h {isab yang menurut majlis ini memenuhi 

persyaratan adalah metode yang dikembangkan oleh Sa‟adoeddin 

Djambek. Datanya di ambil dari Almanak Nautika yang dikeluarkan oleh 

TNI angkatan laut Dinas Oceanografi yang terbit setiap tahun. Sehingga 

bagi Muhammadiyah, menentukan tanggal dengan perhitungan matematik 

(h {isab qath‟i) yang paling tepat.
82

 

H {isab wujud al-hila >l  yang dimaksud sebagian dikemukakan 

Muhammad Wardan (mantan pimpinan pusat Muhammadiyah), bahwa 

wujud al-hila >l adalah matahari terbenam terlebih dahulu dari pada 

terbenamnya bulan (hila >l ) walupun satu menit atau kurang. Dimana dalam 

menentukan tanggal 1 awal bulan baru berdasarkan h {isab  dengan tiada 

batasan tertentu, pokoknya asal hila >l sudah wujud, maka menurut kalangan 

ahli h {isab  sudah berdasarkan h {isab  wujud al-hila >l , dan dapat ditentukan 

hari esoknya adalah awal bulan Qamari >yah.
 83

 

Wilayah yang berada disebelah barat garis batas wujud al-hila >l  

terbenamnya matahari lebih dulu daripada terbenamnya bulan, oleh 

karenanya pada saat terbenam matahari, bulan berada diatas ufuk. Dengan 
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kata lain bulan sudah wujud dan sejak matahari terbenam tersebut bulan 

baru sudah mulai masuk. Sebaliknya wilayah yang berada di sebelah timur 

garis batas wujud al-hila >l terbitnya bulan lebih dahulu daripada 

terbenamnya matahari, oleh karenanya pada saat matahari terbenam, bulan 

berada di bawah ufuk, dengan kata lain bulan belum wujud dan saat 

matahari terbenam keesokan harinya bulan baru belum masuk melainkan 

masih termasuk akhir dari bulan yang sedang berlangsung.
84

 

Demikianlah pemikiran h {isab Muhammadiyah yang intinya adalah 

menekankan pada h {isab  wujud al-hila >l . 

3. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 

Hizbut Tahrir Indonesia memandang bahwa penentuan awal bulan 

Qamari >yah hanya dilakukan dengan ru‟yat al-hila >l dari suatu tempat di 

muka bumi, baik itu dilakukan dengan mata telanjang (bi al „ain al-

bashariyah) maupun dengan alat pembesar dan pendekat, semisal teropong 

atau teleskop. Menurut HTI, sebab syar‟i untuk berpuasa dan berhari raya 

tiada lain adalah ru‟yat al-hila >l bi al „ain (melihat bulan sabit dengan 

mata). Ru‟yat al-hila >l yang dimaksud dalam pandangan HTI yaitu 

bukanlah ru‟yat lokal yang berlaku untuk satu matla‟ (mazhab Syafi‟i >), 

melainkan ru‟yat yang berlaku secara global, dalam arti ru‟yat al-hila >l di 

salah satu negeri muslim berlaku untuk kaum muslimin di negeri-negeri 

lain di seluruh dunia. 85 
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Yang menjadi dasar HTI adalah hadis Bukhari > sebagai berikut: 

ََإْعُت رس    ه        ه    ه وس م يق    إَذ  رَ َيُُْ ُم  ُه  َي  هُ   ه قا    ََ   ْ نإ ُ َمَل َرضإ
 َ ُ  ُ    َو إَذ  رَ َيُُْ ُمْ ُه  َاْ  ُُلو   َ إْ  ُ َم َ َ ْ ُكْم  َاْقَدُرو َاهُ 

86
  

Artinya: Ibnu Umar ra. Berkata: saya mendengar Rasul Allah SAW. 

Bersabd: apabiala kalian melihatnya (hila>l), maka berpuasalah. 

Dan apabila kalian melihatnya (hila>l), maka berbukalah. Dan 

apabila hila>l  tertutup mendung maka kira-kirakanlah. 

 

HTI tidak dapat menerima ru‟yat lokal (mazhab Syafi‟i >) yang 

berpegang pada mathla‟, yaitu daerah geografis keberlakuan ru‟yat. 

Menurut mazhab Syafi‟i, jika terbukti ada ru‟yat di suatu negeri, ru‟yat ini 

hanya berlaku untuk daerah-daerah yang dekat, yaitu yang masih satu 

matla`, dengan kriteria satu matla‟` adalah jarak 24 farsakh atau daerah 

sejauh 133 km. Sedangkan negeri-negeri yang jauh (di atas 133 km), tidak 

terikat dengan ru‟yat yang terbukti di negeri tersebut. Menurut mazhab 

Syafi‟i, Ibnu Abbas RA yang mengikuti ru‟yat Madinah dan tidak 

mengikuti ru‟yat Syam, yaitu dengan perkataannya “„Tidak, demikianlah 

Rasulullah SAW memerintahkan kita” menjadi dalil bahwa setiap negeri 

mempunyai ru‟yat sendiri-sendiri, dan ru‟yat suatu negeri tidak berlaku 

untuk negeri yang lain, li ikhtilaf mathali (karena ada perbedaan matla‟).87
 

HTI tidak sependapat dengan pandangan tersebut. Sebab perkataan 

Ibnu Abbas tersebut („Tidak, demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan 

kita”), bukanlah hadits marfu‟ (dari Nabi SAW), melainkan ijtihad pribadi 

                                                                                                                                                               
Di Indonesia Merajut Ukhuwwah Ditengah Perbedaan,Yogyakarta, 2008, dalam www.hizbut-

tarir.or.id/2008, (diakses pada tanggal 9 September 2015, jam 13.15 WIB). 
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dari Ibnu Abbas ra . Sedangkan ijtihad sahabat Nabi dalam pandangan HTI 

bukanlah dalil syar‟i yang mu‟tabar (sumber hukum yang bisa di terima), 

karena dalil syar‟i yang mu‟tabar dalam pandangan HTI hanyalah al-

Qur`an, as-Sunnah, Ijma‟ Shahabat, dan Qiyas.
88

 

Jadi kesimpulannya, HTI dalam penentuan awal bulan qamariah, 

berpegang dengan ru‟yat al-hila >l global bukan hisa >b dan bukan ru‟yat al-

hila >l lokal. Namun khusus untuk penentuan awal bulan Dzu > al-Hijjah yang 

terkait dengan ibadah haji dan „Idul Adha, HTI memandang bahwa ru‟yat 

al-hila >l yang menjadi patokan adalah ru‟yat al-hila >l penguasa Makkah, 

bukan ru‟yat al-hila >l dari negeri-negeri Islam yang lain. Kecuali jika 

penguasa Makkah tidak berhasil meru‟yat hila >l, barulah ru‟yat dari negeri 

yang lain dapat dijadikan patokan. 
89 

4. Persatuan Islam (PERSIS) 

Dalam penentuan awal bulan Qamari >yah, organisasi ini menerapkan 

metode ijtihad dalam penentuan awal bulan Qamari >yah, dengan ketentuan 

ijtihad diantaranya: Pertama, mendahulukan zahir ayat al-Qur‟an daripada 

ta‟wil. Kedua, menerima dan meyakini isi kandungan al-Qur‟an sekalipun 

tampaknya bertentangan dengan „aqli dan „addi. Ketiga, apabila ayat al-

Qur‟an bertentangan dengan Hadis, didahulukan ayat al-Qur‟an sekalipun 

Hadis tersebut di riwayatkan oleh Muttafaq‟alaih.
90
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Metode penentuan awal bulan Qamari >yah yang dilakukan oleh 

Persatuan Islam telah mengalami perkembangan. Semula PERSIS hanya 

menggunakan h }isab haqi >qi > dan tidak menggunakan ru‟yat, karena h }isab 

haqi >qi > dianggap sudah bisa menggantikan ru‟yat.91
 Pada awalnya h }isab 

haqi >qi > yang digunakan Persis berdasarkan ijtima qobl al-ghurub yaitu 

awal bulan ditetapkan jika ijtima  terjadi sebelum maghrib tapi bila ijtima 

terjadi setelah maghrib maka dilakukan istikmal. Saat itu Persis 

menggunakan kaidah: “ijtima >‟ an-nayyiroini itsba >t an-baina ash-

shahrain”: Ijtima‟ dua cahaya (bulan dan matahari) adalah pedoman 

penetapan batas dua bulan (qamari>yah/ hijri >ah).
92

 Persatuan Islam 

menggunakan Q. S Yunus : 5 dan Q. S Yasin :39 yang dijadikan dasar 

hukum, yaitu sebagai berikiut: 

Q.S 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 
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yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan 

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

mengetahui. 

 

 

Q.S Yasin: 39 

         93  
Artinya : “Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, 

sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) 

Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua. 

 

Dari kedua ayat diatas, bahwa Persatuan Islam menjadikan dasar 

hukum penafsiran terhadap lafadz „manazil„  yang ditafsirkan bahwa ijtima 

adalah manzilah awal bulan (munculnya hila>l). 

Setelah Muktamar tahun 1995 Persis membentuk Dewan h }isab dan 

ru‟yat (DHR). Pembentukan DHR tersebut mencerminkan keyakinan 

Persatuan Islam bahwa h }isab dan ru‟yat memiliki kedudukan yang sama 

dalam penetapan awal bulan Qamari>yah. Karena selain h }isab memiliki 

dasar dalil yang kuat dalam al-Qur‟an, ru‟yat juga merupakan sunnah 

fi‟liyyah Rasulullah yang tidak bisa dihilangkan, tidak ada dalil dan alasan 

yang kuat untuk menghapuskan ru‟yat. Ru‟yat juga sangat diperlukan 

untuk menguji akurasi dan kesahihan hasil h }isab, sehingga berdasarkan 

pengujian ru‟yat tersebut h }isab bisa disempurnakan. H {isab selain 

digunakan untuk menentukan awal bulan, h }isab juga digunakan untuk 

memandu ru‟yat, yaitu digunakan untuk memprediksi posisi, arah dan 

waktu ru‟yat al-hila >l. Untuk menguatkan penggunaan h }isab dalam 
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pelaksanaan ibadah, Dewan Hisbah dalam sidangnya tanggal 25 Rabi al-

awwal 1422 H / 17 Juni 2001 M, telah beristibat bahwa penetapan awal 

bulan Qamari>yah dengan h }isab, sah untuk melaksanakan ibadah. Hisab 

yang digunakan Persatuan Islam adalah h }isab “ wujud al-hila >l ” (mirip 

yang digunakan oleh Muhammadiyah) Kriteria wujud al-hila >l PERSIS saat 

itu adalah awal bulan Qamari>yah dapat ditetapkan jika setelah ijtima di 

seluruh wilayah Indonesia “saat magrib posisi bulan harus berada di atas 

ufuk”, karena ternyata saat maghrib setelah ijtima bulan tidak selalu 

terbenam mengikuti matahari, atau adakalanya saat maghrib setelah ijtima, 

bulan terbenam mendahului matahari, saat itu dasar hukum wujud al-hila >l 

tidak dijelaskan dengan tegas.
 94

 

Walaupun kriteria wujud al-hila >l sangat sederhana dan relatif mudah, 

tetapi tidak didukung argumen ilmiah dan dalil yang qath‟i, tetapi hanya 

berdasarkan ijtihadiyah. Tidak ada dalil yang menyatakan dengan tegas 

bahwa awal bulan ditetapkan jika setelah ijtima matahari terbenam 

mendahului bulan atau bulan masih berada di atas ufuk pada waktu ghurub 

(matahari terbenam). Dalam al-Qur‟an surat Yasin: 39-40 yang dijadikan 

dalil wujud al-hila >l sebenarnya menegaskan bahwa matahari dan bulan 

masing-masing memiliki peredaran yang berbeda (kullun fi falakin 

yasbahun ) tidak ada kaitan dengan awal bulan (hila >l). Kelemahan lain dari 

kriteria wujud al-hila >l adalah variabelnya terlalu disederhanakan, yaitu 

hanya mengandalkan variabel ijtima  & irtifa‟ saja serta mengabaikan 
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faktor/ variabel lain yang berpengaruh pada penampakan hila >l. Agar bulan 

bisa tampak sebagai hila >l tidak hanya ditentukan oleh irtifa‟/ ketinggian 

bulan saat ghurub saja, tetapi tergantung pula pada jarak busur-bulan 

matahari, umur bulan, iluminasi bulan (ketebalan hila >l), kecerlangan 

langit, faktor cuaca dan variabel lainnya. Sehingga kriteria tersebut kurang 

tepat menggunakan istilah „wujud al-hila >l‟ tapi lebih tepat istilahnya wujud 

al-qamar, karena hanya meng-h }isab posisi bulan wujud di atas ufuk saat 

maghrib setelah terjadinya ijtima . Dalam astronomi pun tidak dikenal 

bahwa bulan dalam posisi tersebut sebagai hila >l.95
 

Karena berbagai kekurangan h }isab “wujud al-hila >l” tersebut, 

Persatuan Islam kemudian menggunakan h }isab haqi >qi > dengan kriteria 

Imka >n al-Ru‟yat , karena h }isab Imka >n al-Ru‟yat punya landasan dalil yang 

kuat serta berdasarkan argumentasi ilmiah yang teruji. Prinsipnya mengacu 

pada penegasan Rasulullah walaupun saat maghrib bulan berada positif di 

atas ufuk, tetapi kalau “ghumma”, maka bulan dalam posisi tersebut oleh 

Rasulullah tidak ditetapkan sebagai hila >l sehingga ibadah shaum 

dilaksanakan 30 hari (Muslim 1808). Hisa >b Imka >n al-Ru‟yat merupakan 

upaya meng-hisa >b kapan bulan “berubah wujud” menjadi hila >l atau kapan 

bentuk bulan tampak menyerupai “urjunil qadim” seperti yang 

digambarkan dalam Q.S Yasin: 39. Pendirian Persatuan Islam tersebut 

kemudian dikukuhkan oleh Dewan Hisbah dalam sidang tanggal 26 

Rabi‟u-tsani 1433/19 Februari 2012 dengan istimbat bahwa h }isab awal 
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bulan Qamari>yah adalah berdasarkan h }isab Imka >n al-Ru‟yat (visibilitas 

hilal). Awalnya h }isab Imka >n al-Ru‟yat yang digunakan Persis 

menggunakan kriteria kesepakatan MABIMS, tetapi kriteria MABIMS 

tersebut banyak digugat, maka sejak tahu 2008 sudah tidak lagi digunakan 

oleh Persis. Penolakan Persis terhadap kriteria MABIMS tersebut karena 

kesepakatan MABIMS lebih menonjol sebagai “kompromi politis” bukan 

atas dasar prinsip ilmiah, apalagi dalam banyak kasus kriteria tersebut 

bertentangan dengan hasil pengamatan empirik di lapangan. Persatuan 

Islam cenderung menggunakan kriteria yang dirumuskan oleh Prof. Dr. T. 

Djamaluddin (astronom senior LAPAN) karena dirumuskan berdasarkan 

data pengamatan empirik, yaitu data hasil pengamatan hila >l puluhan tahun 

oleh astronom profesional yang dihimpun dari berbagai belahan dunia 

serta telah mengalami beberapa pengujian dan penyempurnaan Keputusan 

tersebut diperkuat dengan Keputusan Bersama Dewan Hisbah dan Dewan 

Hisa >b dan Ru‟yat Persatuan Islam yang diputuskan pada Sidang terbatas 

Dewan Hisbah 8 Jumadi-Tsani 1433 (31 Maret 2012), yang menetapkan 

bahwa Kriteria Imka >n al-Ru‟yat harus didasarkan pada prinsip visibilitas 

hila >l yang ilmiah, teruji dan dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria h }isab 

Imka >n al-Ru‟yat Persatuan Islam tersebut adalah: awal bulan Qamari >yah 

dapat ditetapkan jika setelah terjadi ijtima‟, posisi bulan pada waktu 

ghurub (terbenam matahari) di wilayah Indonesia sudah memenuhi syarat, 

yaitu: pertama , Beda tinggi antara bulan dan matahari minimal 4 derajat, 

dan kedua , Jarak busur antara bulan dan matahari minimal sebesar 6.4 
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derajat. Kriteria tersebut sudah memperhitungkan kecerlangan langit, 

hamburan cahaya senja, umur bulan, beda azimuth, ketebalan hila >l 

(iluminasi bulan), serta faktor cuaca lainnya.
 96

 

Dengan semakin berkembangnya IPTEK selain mengembangkan 

h }isab Imka >n al-Ru‟yat, Persatuan Islam juga akan terus mengembangkan 

teknik dan dokumentasi ru‟yat, yaitu dengan penggunaan teknologi dan 

alat bantu ru‟yat serta dokumentasinya, sehingga hasil ru‟yat bisa diuji 

keabsahannya. Bagi Persatuan Islam, ru‟yat juga tidak hanya digunakan 

untuk penentuan awal bulan semata, tapi ru‟yat juga akan dikembangkan 

untuk menguji keabsahan h }isab awal waktu shalat, gerhana dan bayangan 

arah qiblat (rashdu al-qiblat). Dalam pelaksanaannya Persatuan Islam 

menjalin kerjasama dengan berbagai fihak yang memiliki kepedulian 

tentang pengembangan teknologi h }isab dan ru‟yat.97
 

Sampai saat ini Ru‟yat masih tetap perlu dilakukan selain karena 

sunnah Rasul, tetapi karena masih adanya variabel lain yang belum 

dimasukkan dalam h }isab, misalnya faktor cuaca dan kecerlangan langit 

yang tidak mudah untuk di h }isab. Sementara itu teknologi observasi perlu 

terus dikembangkan sehingga dapat mengenali hila >l dengan akurat 

meskipun cahayanya masih lemah. Teknologi ru‟yat juga diperlukan untuk 

membantu agar kesalahan ru‟yat bisa diminimalisir dan diperoleh hasil 

Ru‟yat yang optimal dan akurat. 
98
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Dan akhirnya alhamdulillah teknologi h }isab dan ru‟yat terus 

berkembang, karena keduanya saling melengkapi. Tidak mungkin ada 

h }isab tanpa ru‟yat, begitu pula ru‟yat yang baik memerlukan panduan 

h }isab. Hisa >b terus berkembang seiring dengan perkembangan IPTEK, 

semula h }isab hanya dibantu tabel sederhana kemudian menggunakan tabel 

logaritma dan kalkulator, sekarang h }isab sudah menggunakan program dan 

aplikasi komputer. Begitu pula teknik ru‟yat, tidak hanya mengandalkan 

“mata telanjang” dengan bantuan “gawang lokasi” atau menggunakan 

teropong sederhana dan Theodolit. Saat ini ru‟yat sudah menggunakan 

teleskop dengan tracking yang dipandu komputer yang diprogram agar 

teleskop terus mengikuti dan merekam perjalanan bulan-matahari sehingga 

mampu menyimpan rekaman hasil ru‟yat. Teknologi GPS (General 

Potitioning System) juga digunakan agar lokasi Ru‟yat akurat.
99

 

E. Upaya Penyatuan Pemikiran H {isab dan Pemikiran Ru’yat di Indonesia 

Karena banyaknya pemikiran dalam penetuan awal bulan 

Qamari >yah   khususnya bulan Ramad {a >n, shawwa >l  dan Dzu > al-Hijjah yang 

terjadi di Indonesia, maka banyak juga pihak yang tergugah untuk 

mengupayakan penyatuan. Terbukti dari berbagai pengalaman, perbedaan 

seringkali membingungkan masyarakat awam, bahkan seringkali mengoyak 

jalinan Ukhuwwah Islamiyah. Akan tetapi, sampai sekarang belum ada 

pendapat yang diterima oleh semua pihak. Namun demikian, upaya penyatuan 

pemerintah dengan pemikiran Imka >n al-Ru‟yat dengan format kekuasaan 
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formal Ithba>t pada pemerintah sebenarnya merupakan upaya yang lebih 

mempunyai peluang untuk dapat diterima oleh semua pihak. Upaya 

pemerintah ini pada dasarnya berpijak pada upaya tercapainya keseragaman, 

kemaslahatan, persatuan umat islam di Indonesia. Hal ini sebagaimana 

dasarnya: “keputusan hakim/ pemerintah itu mengikat dan menyelesaikan 

perbedaan pendapat”. Sehingga keputusan yang diambil pemerintah, yang 

berupaya mengakomodasi semua pemikiran, sebenarnya dapat diterima dan di 

ikiuti oleh semua pihak.
100

 

Namun dalam dataran realitas, ternyata masing-masing pihak 

mengeluarkan keputusan sendiri-sendiri. Walaupun pada dasarnya mereka 

sudah menyatakan menyatakan dan menerima upaya penyatuan pemerintah 

tersebut, Nahdhatul Ulama (dengan istilah ikhbarnya) dalam menghadapi „Idu 

al-Adha 1420 H misalnya, mengeluarkan ikhbar bahwa „Idu al-Adha 1420 H 

jatuh pada hari jumat, 17 Maret 2000. Dan menyerukan kepada kaum muslim 

untuk melaksanakan puasa sunah pada hari tarwiyah dan arafah yang jatuh 

pada 15 dn 16 Maret 2000.
101

 

Begitu juga dengan Muhammadiyah dalam kasus yang mencolok 

ketika penetapan awal Shawwa >l  1418 H mengeluarkan fatwa dahulu tanpa 

menunggu pelaksanaan ru‟yat pemerintah, bahkan tanapa menunggu 

pengumuman dari pemerintah. Mereka menyatakan bahwa atas dasar h {isab, 

hila >l sudah diatas ufuk (walaupun indonesia belum ada satu derajat). 
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Sehingga mereka menetapakan awal shawwa >l  1418 H lebih awal satu hari 

dari pemerintah, yakni jatuh pada hari kamis, 29 Januari 1998. 
102

 

Walaupun demikain, ternyata Nahdhatul Ulama dalam 

keputusannya tentang penentuan „Idu al-Adha 1420 H tampak telah 

mengamalkan Imka >n al-Ru‟yat, dengan bukti bahwa Nahdhatul Ulama pada 

waktu itu menolak laporan ru‟yat dari Bawean dan Cakung karena posisi hila >l 

di seluruh Indonesia pada waktu itu tidak munkin terlihat.
103

 

Oleh karena itu, harus dicarikan solosi alternatif yakni menemukan 

kriteria Imka >n al-Ru‟yat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Madhab atau pemikiran yang berupaya bagaimana mendapatkan hasil 

penetapan dimana data h {isab nya sesuai dengan pelaksaan ru‟yat, sedangkan 

ru‟yat nya tepat sasaran sesuai dengan data h {isabnya secara ilmiyah. Dengan 

penerapan: 

1. Jika menurut h {isab  Imka >n al-Ru‟yat sudah di nyatan mungkin untuk 

diru‟yat, tapi praktek di lapangan tidak dapat di ru‟yat dan hal ini bukan 

di sebabkan mendung atau gangguan cuaca, maka dasar yang dipakai 

adalah h {isab. 

2. Jika sudah dinyatakan mungkin untuk diru‟yat, tapi praktik dilapangan 

tidak dapat diru‟yat kan karena mendung atau gangguan cuaca, maka 

yang dipakai adalah istikmal. 
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3. Jika dinyatakan tidak mungkin dapat diru‟yat, maka dasar yang dipakai 

adalah prinsip ru‟yat  yakni disempurnakan tiga pulu hari (istikmal).
104

 

Namun, ternyata masing-masing pihak juga tampak belum juga 

bisa menerima tawaran (upaya penyatuan) pemerintah dengan sepenuh hati. 

Padahal upaya pemerintah dengan pemikiran imka >n al-Ru‟yat tersebut pada 

dasarnya sudah berusaha menjembatani dua pemikiran yakni pemikiran h {isab  

dan pemikiran ru‟yat besar di Indonesia. Karenanya pemikiran Imka >n al-

Ru‟yat pada dasarnya merupakan upaya memadukan antara pemikiran h {isab  

dan pemikiran ru‟yat.105
 

Pemerintah (dalam hal ini adalah departemen agama) berusaha 

menjadi penengah dengan mengguanakan Imka >n al-Ru‟yat, yaitu awal bulan 

Qamari >yah dimulai pada saat matahari terbenam setelah terjadi ijtima‟ dan 

pada saat itu hila >l sudah diperhitungkan untuk dapat diru‟yat, sehingga 

diharapkan awal bulan qamari >yah yang dihitung sesuai dengan penampakan 

hila >l sebenarnya, jadi yang menjadi acuan adalah penentuan kriteria 

visibilitas hila >l untuk dapat diru‟yat.106
 

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan dalam 

upaya penyatuan antara h {isab dan ru‟yat yaitu dengan ru‟yat al-hila >l (melihat 

hila >l) dengan landasan hadis Bukhari > dan ulil amri dalam hal ini adalah 
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hakim (pemerintah) yang sifatnya mengikat dengan landasan al-Qur‟an surat 

an-Nisa‟: 59, yaitu sebagai berikut: 

Q.S. an-Nisa‟: 59 

                                107  

 
Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 
 

Hadis Bukhari 

ََإْعُت رس    ه        ه    ه وس م يق    إَذ  رَ َيُُْ ُم  ُه َ ُ  ُ     َي  هُ   ه قا    ْ نإ ُ َمَل َرضإ
 َو إَذ  رَ َيُُْ ُمْ ُه  َاْ  ُُلو   َ إْ  ُ َم َ َ ْ ُكْم  َاْقَدُرو َاهُ 

108
  

 

Artinya:”Ibnu Umar ra. Berkata: saya mendengar Rasul Allah SAW. 

Bersabd: apabiala kalian melihatnya (hila>l), maka berpuasalah. 

Dan apabila kalian melihatnya (hila>l), maka berbukalah. Dan 

apabila hila>l  tertutup mendung maka kira-kirakanlah”. 
 

Dari ayat dan hadis diatas sudah jelas bahwasanya dengan merujuk 

pada ru‟yat al-hila >l (melihat hila >l) dan dengan keputusan pemerintah yaitu 
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hakim yang sifatnya memikat dan wajib diikuti, maka upaya penyatuan hisab 

ru‟yat dapat terlaksana dalam kaitannya penentuan awal Qamari >yah 

khususnya Ramada >n, Shawwa >l dan Dzu > al-Hijjah, meski cara ataupun 

pemikirannya yang berbeda-beda. 
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BAB III 

ITHBA>T PEMERINTAH DALAM PENENTUAN AWAL 

BULAN QAMARIYAH DI INDONESIA 

A. Sejarah Ithba >t di Indonesia 

Setiap tahun perbedaan awal Ramad }a >n selalu menjadi topik 

pembicaraan. Perbedaaan penggunaan metode penentuan menjadi salah satu 

sebab berbedanya keputusanyang dihasilkan. Ada yang menggunakan metode 

hisab, adapula yang menggunakan metode ru‟yat al-hila>l .109
 

Muhyiddin Khazin, ahli ilmu falak Universitas Islam Negeri (UIN) 

Sunan Kalijaga menuturkan bahwa perbedaan penentuan awal Ramad }a >n 

sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu, perbedaan itu tak setajam sekarang. 

Dulu pun sudah ada, tapi tidak setajam sekarang ini karena keputusan itu 

untuk dipakai kalangannya sendiri. Sementara yang mencuat ke publik adalah 

pengumuman yang diperuntukkan umum.
110

 

Karena terjadi perbedaan yang semakin tajam, maka diadakanlah 

sidang ithba>t. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kelegalan keputusan 

dari pemerintah untuk warga Indonesia.
111

 

Sidang ithba>t yang dilakukan di Indonesia dalam menentukan awal 

bulan Qamari>yah khususnya awal bulan Ramad }a >n, „I >du al-Fitr >i, dan „I>du al-

Adha > diselenggarakan oleh pemerintah sejak tahun 1950 dengan tujuan 
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menetapkan hari pertama bulan Ramad }a >n, Syaww>al, dan tanggal 10 Dzu > al-

Hijjah. Pada awal penyelenggaraannya, sidang ini hanya sederhana dengan 

didasarkan fatwa para ulama bahwa negara punya hak untuk menentukan 

datangnya hari-hari tersebut. Kemudian mulai tahun 1972, Badan H }isab 

Ru‟yat (BHR) mulai dibentuk di bawah Kementerian Agama. Di dalamnya 

terdapat para ahli, ulama dan ahli astronomi, yang tugas intinya memberikan 

informasi, memberikan data kepada Menteri Agama tentang awal bulan 

Ramad}a>n, Syaww>al, dan Dzu> al-Hijjah.
112

 

B. Kewenangan Ithba >t 

Dalam sidang ithba>t tentang penentuan awal bulan pemerintah, 

undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, 

peradilan agama yang semula menjadi tugas dan tanggungjawab Menteri 

Agama beralih ke Mahkamah Agung. Sedangkan penetapan awal bulan 

Qamari>yah masih dibina oleh Menteri Agama dan berdasarkan peraturan 

Menteri Agama nomor 10 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja 

Kementerian Agama, Direktorat urusan agama Islam dan pembinaan syari‟ah 

yang termasuk di dalamnya masalah h {isab dan ru‟yat sedangkan pelaksanaan 

di daerah ditangani oleh urusan agama Islam.
113

 

Menyatukan penentuan awal bulan dalam sidang ithba>t adalah upaya 

bagaimana mewujudkan umat dalam beribadah sehingga tercipta persatuan 
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umat, baik lahir maupun batin serta adanya kehidupan yang penuh dengan 

toleransi, selaras, seimbang dan berkesinambungan. Namun, dalam 

kenyataannya penentuan tersebut terdapat berbedaan dikalangan para ulama 

dan pemuka agama Islam. Di salah satu pihak bersikukuh dengan ru‟yat dan 

yang lain pihak berpihak pada h {isab. Masalah puasa dan hari raya, disamping 

merupakan masalah Fiqh termasuk juga masalah sosial, masalah yang 

dikerjakan secara umum bersama-sama, maka perbedaan tersebut dapat 

berdampak yang kurang baik di kalangan kaum muslimin sendiri maupun 

pada masyarakat pada umunya.
114

 

Menteri Agama Lukman Hakim dalam sambutan pada halaqah 

pimpinan Pondok Pesantren tentang upaya penyatuan kalender Hijri>yah 

sekaligus Peresmian Observatorium pondok pesantren assalam sekaligus, 

beliau berharap ada pihak tertentu yang diberi kewenangan untuk melakukan 

penetapan ini dan ketetapan ini bisa diikuti oleh semua pihak.
115

 Pimpinan 

pondok pesantren dari beberapa wilayah di Indonesia, Ikut mendampingi 

Menag, Staf Khusus Menteri Agama Hadi Rahman, Direktur Pendidikan 

Diniyah dan Pondok Pesantren Mohsen Assegaf, Direktur Urusan Agama 

Islam dan Pembinaan Syariah Muchtar Ali, Direktur Pendidikan Tinggi Islam 

Amsal Bachtiar, Kakanwil Kemenag Jawa Tengah Ahmadi, Kakanwil 

Kemenag DI Yogyakarta Nizar, dan Kabag TU Pimpinan (Sesmen) Khoirul 

Huda Basyir. Menurut Menteri agama, kalau penetapan awal bulan Hijri>ah 
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diserahkan kepada masing-masing masyarakat, akan berpotensi menimbulkan 

perbedaan yang pada konteks tertentu implikasinya tidak sederhana dalam 

tatanan kehidupan bernegara . Karena itu, diperlukan sebuah institusi, 

pranata, atau lembaga, tidak masalah apakah lembaga pemerintah atau 

bukan.
116

 Dalam hal ini, MUI telah mengeluarkan fatwa yang memberikan 

kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan ithba >t. Dalam 

pelaksanaannya, pemerintah juga selalu berkonsultasi dengan MUI dan 

ormas-ormas Islam.
117

 Ahmad Asyhar Shafwan (PWLBM NU Jawa Timur) 

dalam artikel hak ithba>t awal Qamari>yah dan cakupannya menurut Nahdhatul 

Ulama, mengatakan bahwa ithba>t dalam penentuan awal qamariyah 

khususnya Ramad }a >n, Shawwa >l dan Dzu > al-Hijjah manurut Nahdatul Ulama 

adalah pemerintah otoritas negara yaitu oleh pemerintah pusat.
118

 

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) 

Thomas Djamaluddin. mengatakan,” untuk menyikapi potensi munculnya 

perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijri>yah dan dalam rangka 

mewujudkan cita-cita untuk memiliki kalender Islam tunggal yang mapan, 

harus ada otoritas tunggal, ada kriteria yang disepakati, dan ada batas 

wilayah. Untuk menjadikan sistem kalender Islam ini menjadi kalender yang 

mapan dan memberi kepastian ini yang paling utama untuk disepakati adalah 

otoritas tunggal. Dalam hal ini otoritas tunggal adalah pemerintah. Kalau ini 

disepakati maka saat sidang ithba>t ketika terjadi perbedaan, maka keputusan 
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pemerintah yang akan diambil. Ada otoritas tunggal itu ingin menyelesaikan 

ketika ada perbedaan seperti potensi ini dan juga saat Idul Adha .
119

 

Jadi, dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya 

kewenangan ithba>t penentuan awal bulan dalam hal ini adalah ada pada 

pemerintah yang wajib ditaati ketetapan pemerintah, hal ini berdasarkan 

keputusan fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramad }a >n, 

Shawwa >l dan Dzu > al-Hijjah, yaitu bahwa seluruh umat Islam di Indonesia 

wajib mentaati ketetapan pemerintah RI tentang penetapan awal Ramad }a >n, 

Shawwa >l dan Dzu > al-Hijjah.
120

 

C. Metode Ithba>t dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah 

Penerintah dalam menetapkan ithba>t awal bulan Qamari>yah, baik 

Ramad }a >n, Shawwa >l dan Dzu > al-Hijjah, selalu di dahului oleh sidang ithba>t 

yang dipimpin oleh Menteri Agama dengan melibatkan ormas-ormas Islam 

yang ada di Indonesia, para ahli h {isab dan ru‟yat serta badan h {isab dan ru‟yat 

yang memberi masukan tentang perhitungan dan laporan terlihatnya hila>l . 

Menteri Agama dalam menggelar ithba>t  hari raya yaitu pada tanggal 29 

Ramad }a >n dan 29 Dzu > al-Qa‟dah setiap tahunnya, menunggu laporan dari 

usaha pelaksanaan ru‟yat hila >l diseluruh Indonesia yang dilakukan oleh 

Departemen Agama, ormas-ormas Islam, ulama masyarakat. Setelah ada atau 

tidak ada laporan terlihatnya hila>l di wilayah tertentu di Indonesia, mentri 
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agama akan mengambil keputusan ithba>t kapan hari raya akan dijatuhkan 

hari, tanggal dan tahunnya (menurut kalender masehi).
121

 

Dalam setahun biasanya pemerintah Indonesia menetapkan ithba>t 

(ketetapan) pemerintah tentang awal bulan Ramad }a >n, Shawwa >l dan Dzu > al-

Hijjah (karena hanya bulan-bulan tersebut yang berkaitan dengan h {isab). 

Ithba>t merupakan produk hukum dari pemerintah yang sah tentang ketetapan 

awal bulan Qamari>yah yang terkait dengan Ibadah umat Islam di Indonesia. 

Namun tidak hanya pemerintah yang jadi panutan umat Islam di Indonesia, 

ada kepercayaan yang lebih mendalam dan mereka yakin akan keberadaanya, 

yaitu organisasi masyarakat/keagamaan. Organisasi masyarakat (ormas) Islam 

di Indonesia mempunyai hak untuk membimbing dan mengarahkan 

pelaksanaan ibadah anggota kelompoknya, sehingga dalam masalaha ibadah 

khususnya hari raya dan masa ormas-pun terlihat lebih taat terhadap aturan 

yang telah ditetapkan ormas tersebut daripada keputusan ithba>t yang telah 

ditetapkan pemerintah. Ormas Islam yang mempunyai massa besar di 

Indonesia ada dua, yaitu Nahdhatul Ulama dan Muhammadiayah, meskipun 

banyak ormas lain seperti Persatuan Islam (PERSIS), Hizbu Tahrir Indonesia 

(HTI), Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII), Dewan Dakwah 

Islamiyah Indonesia (DDII) dan lain-lain yang mempunyai massa pendukung 

juga, namun dua ormas inilah (Nahdhatul Ulama) dan Muhammadiyah) yang 

mendomisi mayoritas umat Islam di Indonesia.
122
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Nahdhatul Ulama berpedoman pada ru‟yat atau istikmal dalam 

menentukan awal bulan hari raya, walaupun demikian hasil ru‟yat dapat 

ditolak bila tidak sesuai dengan perhitungan h {isab, batasan yang digunakan 

adalah ketinggian hila>l dua derajat, bila kurang dari itu hasil ru‟yat dapat 

ditolak. Mereka juga menggunakan prinsip wilayat al-hukm, yaitu ulil amri 

(pemerintah) dapat menentukan ru‟yat al-hila>l  disuatu tempat di Indonesia 

berlaku untuk seluruh wilayah indonesia, sedangkan ithba>t hari raya yang 

ditetapkan pemerintah dapat di ikuti selama di dasari oleh hasil ru‟yat 

ataupun  istikmal.
123

 

Muhammadiyah berpedoman pada h {isab wujud al-hila>l  dengan 

metode yang akurat dalam menetapkan hari raya. Hila>l  dianggap sudah 

wujud bila matahari terbenam lebih dulu dari bula. Kelompok ini pernah 

memakai kriteria ijtima‟ yang terus berkembang dalm tubuh Muhammadiyah, 

maka saat ini menggunakan h {isab wujud al-hila>l .Prinsip wilayat al-hukm 

juga digunakan, yaitu bila hila>l  di sebagian indonesia telah wujud maka 

seluruh Indonesia telah masuk bulan baru.
124

 

Pelaksanaan awal bulan Qamari>yah khususnya Ramad }a >n, Shawwa >l 

dan Dzu > al-Hijjah yang berbeda sering kali dialami umat Islam di Indonesia, 

walaupun menimbulkan sedikit kebingunan dimasyarakat, namun dengan 

sikap toleransi masyarakat yang cukup tinggi, perbedaan tersebut tidak terlalu 

dipermasalahkan. Namun demukian, masalah hari raya merupakan masalah 
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agama yang peka dimasyarakat dan dapat menimbulkan keresahan yang 

mengganggu bila ada faktor lain yang memicunya.
125

 

D. Kekuatan Hukum Keputusan Ithba>t 

Kekuatan hukum di Indonesia, pemerintah berperan penting dalam 

putusan penentuan awal bulan, dalam hal ini adalah pemerintah yang 

berperan penting adalah ulil amri yang berkedudukan sebagai hakim 

(pengadilan agama) sebagai pemutus keputusan. Dalam al-Qur‟an dijelaskan 

taati lah Allah, Rosulallah dan Ulil Amri diantara kamu, yaitu pada Q. S an-

Nisa‟: 59, yang berbunyi: 

                             
  126   

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah 

(Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 

Ayat tersebut di atas memerintahkan umat Islam untuk taat kepada 

Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin atau negara. Taat kepada Allah 
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maksudnya taat yang diperintahkan Allah baik langsung yang melalui al-

Qur‟an maupun perintah Allah yang di jelaskan oleh Rasul melalui hadith. 

Taat pada rasul maksudnya taat pada perintah Rasul secara keseluruhan. 

Ulama tafsir memaknai ulil amri sebagai orang-orang yang berwenang 

mengurus urusan kaum muslimin atau mereka adalah para penguasa/ 

pemerintah.
127

 Ayat ini menjelaskan bahwa masyarakat manusia, dan disini 

dikhususkan masyarakat orang yang beriman, mestinya tunduk kepada 

peraturan. Peraturan yang maha tinggi ialah peraturan Allah, inilah yang 

pertama wajib ditaati. Allah telah menurunkan peraturan itu dengan mengutus 

rasul-rasul pembawa undang-undang tuhan yang termaktub dalam kitab-kitab 

suci, Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur‟an.
128

 

Al-qur‟an memberikan petunjuk yang jelas dalam hal ketaatan umat 

Ialam, baik kepada Allah, Rasul dan pemimpin atau negara. Tingkatan tinggi 

yang harus di taati umat Islam adalah Allah, tingkatan kedua adalah Rasul 

dan tingkatan ketiga adalah pemimpin atau negara (asalkan adil), sehingga 

taat kepada Allah dan Rasul lebih diutamakan dari pada taat pada pemimpin 

atau negara.
129

 

Kemudian itu, orang yang beriman diperintahkan pula taat pada rasul. 

Sebab taat pada Rasul adalah lanjutan dari taat pada Tuhan. Banyak perintah 

tuhan yang wajib ditaati, tetapi tidak dapat dijalankan kalau tidak melihat 

contoh teladan. Maka contoh teladan itu hanya ada pada rasul. Dan dengan 

taat pada rasul barulah sempurna beragama. Sebab banyak orang yang 
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beragama pada tuhan tetapi dia tidak beragama, sebab dia tidak percaya pada 

rasul. Maka dapat disimpulkan perintah taat pada Allah dan Rasul itu dengan 

teguh kuat memegang al-Qur‟an dan Sunnah.
130

 

Kemudian, di ikuti oleh taat kepada ulil amri, maksudnya ulil amri 

dari kalangan orang-orang mukmin sendiri yang telah memenuhi syarat Iman 

dan batasan Islam yang di jelaskan dalam ayat itu yaitu ulil amri yang taat 

kepada Allah dan Rasul. Juga ulul amri yang mengesakan Allah SWT sebagai 

pemilik kedaulatan hukum dan membuat syariat bagi seluruh manusia, 

menerima hukumnya dari-Nya saja (sebagai sumber dari segala sumber 

hukum) sebagai yang ditetapkan dalam nash, serta mengembalikan kepada-

Nya segala urusan yang diperselisihkan oleh akal pikiran dan pemahaman 

mereka yang tidak terdapat nash padanya untuk menerapkan prinsi-prinsip 

umum yang terdapat dalam nash.
131

  

Mentaati ulil amri minkum sesuai ketetapan ini adalah dalam batas-

batas yang ma‟ruf dan sesuai dengan syari‟at Allah, dan dalam hal yang tidak 

terdapat nash yang mengharamkannya. Juga tidak dalam hal-hal yang 

diharamkan menurut prinsip-prinsip syari‟at ketika terjadi perbedaan 

pendapat. As-Sunnah telah menetapkan batas-batas ketaatan pada ulil amri ini 

dengan cara yang pasti dan meyakinkan. Dengan demikian, berarti Islam 
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menjadikan setiap orang sebagai pemegang amanat terhadap syari‟at Allah 

dan Sunnah Rasul-Nya, Imannya sendiri dan agamanya, diri dan akalnya.
132

 

BAB IV 

ANALISIS TERHADAP ITHBA>T DALAM PENENTUAN 

AWAL BULAN QAMARI >YAH DI INDONESIA 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis paparkan pada Bab I 

yaitu keberadaan ithba>t dalam penentuan awal bulan Qamari >yah di Indonesia dan 

hukum tidak mengikuti ithba>t terhadap penentuan awal bulan Qamari >yah di 

Indonesia, maka penulis akan analisis berikut ini: 

A. Analisis Keberadaan Ithba>t dalam Penentuan Awal Bulan Qamari>yah di 

Indonesia. 

Perbedaan kriteria dalam menentukan awal bulan Qamari>yah 

berdampak pada perbedaan dalam berhari raya yang di alami umat Islam di 

Indonesia. Masing-masing kelompok mempunyai kriteria dan hukum yang 

sampai saat ini belum menemukan titik temunya. Umat Islam di Indonesia 

sudah berulang kali menemukan perbedaan awal bulan dan berhari raya dan 

para ahli pun berusaha mencari titik temu diantara hukum-hukum atau kriteria 

yang dianut  masing-masing kelompok, namun sampai saat ini belum 

mencapai tahapan yang maksimal. 
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Perbedaan kriteria yang digunakan oleh beberapa ormas Islam dalam 

penentuan awal bulan, menjadi penyebab perbedaan jatuhnya awal bulan 

Qamari >yah. Hal ini berdampak pada keserasian pada masyarakat dalam 

melaksanakan ibadah yang berkaitan langsung dengan ilmu falak, seperti 

pelaksanaan puasa, atau hari raya „idul fitri. Pemerintah menawarkan ithba>t 

sebagai upaya untuk mengatasi perbedaan tersebut. Sidang ithba>t tidak hanya 

keputusan pemerintah semata, namun juga melibatkan ulama dan perwakilan 

ormas Islam besar yang ada di Indonesia. Selain itu ithba>t juga melibatkan 

ahli ru‟yat dan ahli h {isab, serta badan ru‟yat dan badan h {isab. 

Pemerintah beserta pihak yang terlibat melakukan sidang yang dipimpin 

oleh Menteri Agama, mereka mengeluarkan pendapat masing-masing dengan 

tujuan mencari titik temu atas perbedaan yang terjadi. Setelahnya pemerintah 

mengumumkanya sebagai sebuah keputusan yang disahkan Negara. 

Seharusnya keputusan ini dilaksanakan oleh semua masyarakat, namun, pada 

kenyataanya jika ada perbedaan pendapat antara ormas dengan pemerintah, 

masyarakat lebih memilih mengikuti ormas dibandingkan keputusan 

pemerintah. Hal tersebut terjadi karena ormas lebih mendalam dan diyakini 

kebenaranya oleh umat Islam di Indonesia. Ormas memiliki hak untuk 

membimbing dan mengarahkan pelaksaan ibadah anggota kelompoknya. 

Selain itu ithba>t tidak bersifat memaksa sebagaimana yang dipaparkan badan 

h {isab ru‟yat. Ithba>t memilki peranan yang penting, yakni untuk menyatukan 

perbedaan, mengatasi kebingungan masyarakat awam mengenai jatuhnya 

awal bulan Qamari >ah.  
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Mengenai  Keberadaan ithba>t, sebagian kalangan berpendapat bahwa 

ithba>t penting untuk diadakan. Hal ini dilihat dari tindakan mereka yang tidak 

menentukan kapan jatuhnya awal bulan tanpa menunggu sidang ithba>t dari 

pemerintah, akan tetapi menurut sebagian kalangan, sidang ithba>t tidak 

memilii arti yang begitu penting. Mereka berpendapat bahwa sidang ithba>t 

tidak perlu diadakan. Sebab dalam sidang ithba>t tidak ada prinsip demokrasi 

sebagaimana yang dianut oleh bangsa Indonesia, hal tersebut mengacu dalam 

sidang ithba>t tidak ada diskusi, dalam sidang tersebut keputusan hanya 

berpihak pada golongan yang kuat. Aspirasi banyak kalangan tidak terwadahi, 

mereka juga berpendapat bahwa sidang ithba>t hanya menimbulkan keresahan 

serta menimbulkan perpecahan dan kebencian, bagi kalangan ini apabila hasil 

ithba>t berbeda pendapat denganya maka ia akan melaksanakan pendapat dari 

kalangannya sendiri. Alasanya karena pelaksaan ibadah yang berkaitan 

dengan ilmu falak, semisal penentuan „idul fitri masuk ranah keimanan dan 

ibadah, bukan urusan politik atau mu‟amalah, apalagi kebijakan politik yang 

membelenggu sikap dan sifat keagamaan. Sedangkan jika ditanya bagaimana 

dengan perintah taat pada ulil amri sebagaimana termaktub dalam al-Qur‟an 

surat an-Nisa ayat 59, maka mereka menjawab pemerintah Indonesia 

bukanlah termasuk kategori ulil amri yang wajib ditaati sebagaimana yang 

diperintahkan oleh Allah. Indonesia bukanlah negara Islam, pembentukan dan 

pemilihan bukan berdasarkan pada syariat Islam, selain itu pemerintah 

Indonesia juga telah banyak yang melakukan tindak korupsi. Ini 

menggugurkan kriteria ulil amri yang wajib di taati. 
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B. Analisis Hukum Tidak Mengikuti Ithba>t Terhadap Penentuan Awal 

Bulan Qamari>yah di Indonesia. 

Allah mewajibkan seorang muslim untuk taat kepada ulil amri. 

Sebagaimana yang termaktub dalam surat an-Nisa ayat 59, yang berbunyi: 

ْ ُكمْ   يَا  َيُ َ ا  َا إيَن  َ ُ    َ  إ ُع    اَ َه َوَ  إ ُع    اَلُس َ  َو ُووإ  اْ لإ  إ

Kata  ُووإ  اْ لإ  memiliki dua makna, makna yang pertama yakni ulil amri 

dalam urusan agama, dalam hal ini adalah ulama‟ makna yang kedua adalah 

ulil amri dalam urusan dunia, dalam hal ini adalah pemerintah, namun 

selanjutnya para mufassir memberikan  keterangan ketika menafsirkan 

mengenai siapakah ulil amri yang dimaksud dalam ayat tersebut, mereka 

mengambil kesimpulan bahwa ketaata pada ulil amri memiliki batasan, yakni 

sebagai berikut: 

1. Ulil amri yang wajib ditaati adalah ulil amri dari kalangan orang-orang 

beriman dan memerintah dengan adil. 

2. Ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak, namun bersyarat, yaitu selama 

bukan dalam perkara maksiat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh 
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Quraish Shihab, bahwa dalam ayat tersebut kata    إ ُع َ hanya terdapat untuk 

perintah ketaatan pada Allah dan Rosul, namun pada ulil amri kata 

tersebut tidak ada, hal ini menurutnya menunjukan bahwa ketaatan kepada 

Allah dan Rosul itu sifatnya mutlaq, sedangkan ketaatan kepada ulil amri 

itu memiliki batasan. 

3. Ulil amri yang tidak menjadikan syariat Islam sebagai hukum dalam 

pemerintahanya tidak wajib ditaati secara mutlaq, baik ketika hukumnya 

sesuai dengan syar‟I ataupun menyelisihi. Ulil amri seperti ini tidak sah. 

Syaikh Abdullah bin Abdul Hamid al-Atsari memberi pernyataan penting 

mengenai penguasa yang tidak menerapkan syariat Islam dalam bukunya 

yang berjudul al-Wajiz Fi Aqidah as-Salah as-Shalih ahl as-Sunnah Wa 

al-Jama‟ah sebagai berikut: “Adapun para pemimpin yang meniadakan 

syariat Allah dan tidak berhukum kepada selainya, maka mereka keluar 

dari hak (memperoleh) ketaatan dari kaum muslimin. Tidak ada ketaatan 

bagi mereka dari rakyat, karena mereka menyia-nyiakan fungsi-fungsi 

imamah yang karenanya mereka dijadikan pemimpin dan berhk 

didengarkan, ditaati serta tidak diberontak. Karena pemimpin tidak berhak 

mendapatkan itu kecuali ia menunaikan urusan kaum muslimin, menjaga 

dan menyebarkan agama, menegakan hukum, menjaga perbatasan, 

berjihad melawan musuh-musuh Islam setelah mereka diberi dakwah, 

berwala‟ kepada kaum muslimin, dan memusuhi musuh-musuh agama”. 

 Tentang ketaatan masyarakat Indonesia terhdap ithba>t pemerintah,  

MUI memberi fatwa yakni fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penentuan 
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awal Ramad }a >n, Shawwa >l dan Dzu > al-Hijjah. Menyatakan bahwa seluruh 

umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan pemrintah RI tentang 

penetapan awal ramad }a >n, shawwa >l dan dzu > al-hijjah. Akan tetapi meskipun 

Indonesia merupakan negara dengan kaum muslim terbanyak di dunia, 

pemimpin-pemimpinnya pun juga banyak dari kalangan orang Islam, namun, 

sejak kemerdekaanya pada tahun 1945 hingga saat ini, Indonesia tidak pernah 

memproklamirkan diri bahwa ia adalah negara Islam melainkan negara yang 

berdasarkan undang-undang (hukum). Dengan demikian, gugurlah salah satu 

kriteria ulil amri yang wajib ditaati pada pemerintah Indonesia. 

Kesimpulanya bahwa hasil sidang ithba>t boleh untuk tidak ditaati. Hal ini 

didukung pula dengan pernyataan badan h {isab ru‟yat, bahwa hasil sidang 

ithba>t tidak berrsifat mengikat dan memaksa. itu hanya merupakan upaya 

pemerintah untuk mencari titik temu antara perbedaan yang ada. Adapun 

pelaksanaanya tetap diserahkan oleh masing-masing pihak.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian penulis diatas maka dapat diambil kesimpulan seperti 

berikut ini; 

1. Selain menggunakan Imka >n al-Ru‟yat sebagai pedoman penentuan awal 

bulan Qamari>yah khususnya Ramad {a >n, Shawwa >l dan Dzu > al-HIJJAH, 

ternyata pemerintah juga menggunakan ru‟yat sebagai pedoman penentuan 

awal bulan atau hari raya. Hal ini dikarenakan pengaruh ormas terhadap 

pemerintah cukup besar, sehingga keputusan yang diambil pemerintah 

berdasarkan kriteria penentuan awal bulan atau berhari raya salah satu 

ormas. Disamping itu juga kriteria Imka >n al-Ru‟yat masih digunakan 

karena  kriteria tersebut telah menjadi kesepakatan negara-negara 

MABIMS (Malaisya, Brunei Darussalam, Indonesia Dan Singapure). 

2. Bahwa ithba>t yang ada di Indonesia mempunyai kekuatan hukum yaitu 

mengikat dan wajib di taati, namaun di Indonesia adalah bukan negara 

Islam melainkan negara pancasila yaitu negara berdasarkan Undang-

Undang (hukum). Jadi kaitannya dengan tidak mengikuti ithba>t dalam 

penentuan awal bulan Qamari>yah yang ada di Indonesia boleh tidak 

mengikuti, dengan alasan karena dalam KHI tidak ada undang-undang 

yang mengatur atau mewajibkan mengikuti ithba>t tetapi secara agama 

wajib ditaati atau diikuti. 
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B. Saran 

Pemerintah hendaknya memegang teguh undang-undang dasar 1945. 

Sesuai dengan amanat undang-undang, pemerintah hendaknya pemerintah 

hendaknya mampu mengaplikasikan isi dari pasal 29. Kebebasan beragama 

dan menjalankan agama adalah bagian dari integral dari hak asasi manusia, 

sehingga janganlah kebebasan yang telah di jamin negara tersebut dicampuri 

dengan ikut menetapkan hari raya atau awal bulan. Biarlah perbedaan 

penentuan awal bulan atau berhari raya menjadi masalah umat Islam, toh 

umat islam tidak merisaukan perbedaan itu. Keterapan awal bulan atau hari 

raya diserahkan pada ormas, umat akan memilih mana yang tepat sesuai 

dengan keyakinan hati nuraninya. Pemerintah hendaknya menjaga netralitas, 

sehingga konflik yang tengah terjadi tidak sampai memebawa dampak buruk 

dan kelompok maupun tidak menggunakan kesempatan dalam konflik yang 

tengah terjadi. 

Selama ithba>t pemerintah tidak bersifat mengikat atau memaksa, 

maka kesatuan umat Islam di Indonesia tetap terjaga, namun bila konflik atau 

perbedaan dimusnahkan maka tunggulah perpecahan akan segera muluap. 

Biarlah konflik atau perbedaan penentuan awal bulan atau berahari raya 

berkembang sesuai koridornya, maka umat islam akan semakin berlomba 

untuk mencari terus yang terbaik. 

  



81 
 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Adikara, Rezha Nur. Analisi terhadap Kriteria Penetapan Awal Bulan Hijriyah 

Menurut Tomas Djamaluddin (Studi Komparatif Antara Criteria Lapan 

2000 Dengan Kriteria Lapan 2011) (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2014). 

Ahmad Asyhar Shafwan (PWLBM NU Jawa Timur) dalam Artikel Hak Isbat 

Awal Qamariyah dan Cakupannya Menurut Nahdhatul Ulama yang 

diambil dari Pedoman Ru‟yat dan Hisab Nahdhatul Ulama. 

al-Asqalani, Ahmad bin „Ali bin Hajar. Fath al-Bari, vol. IV. Bairut: Da>r al-Fikr, 

1996. 

al-Bukh>ari>, Muhammad bin Ismai >l Matn al-Bukha >ri >. Mesir: Da>r Ihya‟ al-

Ara>biyyah, tt. 

al-Jawi, M. Shiddiq Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Hizbut Tahrir 

Indonesia”, disampaikan dalam makalah pada seminar Nasional: 

Penentuanawal Bulan Qamariyah Di Indonesia Merajut Ukhuwwah 

Ditengah Perbedaan,Yogyakarta, 2008, dalam www.hizbut-

tarir.or.id/2008.  

Al-Qu‟an 

Al-Suyu >thi >, Jala >l al-Di >n Abd al-Rahma >n. al-Ja >mi‟ al-Saghi >r. Cairo: Mustafa al-

Babi al-Halabi>, 1954. 

http://www.hizbut-tarir.or.id/2008
http://www.hizbut-tarir.or.id/2008


82 
 

 

 

Arifin, Ilmu Falak. Ponorogo: Lembaga Penerbit dan Penegembagan Ilmiyah 

STAIN Ponorogo, 2009. 

Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah “ Kantor Wilayah 

Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur, Modul Hisab Ru‟yat. Bidang 

Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah “ Kantor Wilayah 

Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur, 2014. 

Departemen agama RI, Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamari >yah. Jakarta: 

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat 

Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994.      

Djamaluddin, T.. Sidang Istba>t “ Upaya Pemerintah Memberikan Kepastian 

Ditengah Keragaman,”  http://tdjamaluddin.wordpress.com.  

Djambek,  Sa‟adoeddin. Hisa >b Awal Bulan. Jakarta:Tintamas Indonesia, 1976. 

Hamka, Tafsir Al-Azhar Juzu‟ V. Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983. 

http://pcimmesir.com/2013/04/penentuan-awal-bulan-kamariah-perspektif-

muhammadiyah.  

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/27/pemerintah-sidang-isbat-hari-

ini.  

I, A. Rahmad. Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari‟ah). Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2002. 

Izzuddin, Ahmad. Fiqh H {isa >b Ru‟yat. Jakarta: Erlangga, 2007. 

http://tdjamaluddin.wordpress.com/
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/27/pemerintah-sidang-isbat-hari-ini
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/27/pemerintah-sidang-isbat-hari-ini


83 
 

 

 

Juaidi, Ahmad. Ilmu Falak Ephemeris H {isab  Ru‟yat. Ponororgo: Jurusan Syari‟ah 

STAIN Ponorogo, 2010.  

----------.Seri Ilmu Falak. Ponorogo: STAIN Press, 2011. 

 Keputusan fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal ramad }a >n, 

shawwa >l dan dzu > al-hijjah. 

Khazin, Muhyidin. Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Buana 

Pustaka, 2009. 

Ma‟luf, Louis. al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A‟lam. Bairut: Da> r al-Mashriq, 

1989. 

Makhfud, Sahal. Ah }ka >m al-Fuqaha >‟ Keputusan Munas dan Konbes NU. 

Surabaya: Diantama, 2004. 

Mohammad Iqbal Santoso, ”Hisab Imkan Al-Ru‟yat: Kriteria Awal Bulan 

Hijriyah Persatuan Islam,” dalam 

https://pemudapersisjabar.wordpress.com 

Mudakir, Muhammad. Kedudukan Istba >t,  Pemerintah Dalam Penentuan Awal 

Bulan Qamariyah Menurut Nahdlatul Ulama” Dalam http://digilib.uin-

suka.ac.id/id/eprint/6177. diakses pada tanggal 25 Maret 2015. 

Murtadho, Muh.. Ilmu H {isa >b Ru‟yat. Jakarta: Erlangga, 2007. 

Nur Romdlon,” Ini Asal Adanya Sidang Isbat Di Indonesia”. dalam 

www.Brilio.Net.  

http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6177
http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6177
http://www.brilio.net/


84 
 

 

 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majelis Tarjih 

Muhammadiyah. Yogyakarta, tt. 

Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia . 

Jakarta: Balai Pustaka, 2005. 

Riswandi, Aunur Rohim Faqih, Budi Agus dan Shabhi Mahmashani, HKI, Hukum 

Isalam dan Fatwa MUI. Yogyakarta: Graham Ilmu, 2010. 

Rosida,Khoirul Fatmawati. Persepsi Ulama Kabupaten Ponorogo Tentang 

Menentukan 1 Shawwal 1432 H. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012. 

Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhila>l il Qur‟an” Dibawah Naungan al-Qur‟an. Jakrta: 

Gema Insani, 2001. 

Sejarah Sidang Isbat di Indonesia, dalam situs www.Merdeka.com,  

sSudarsono. Sepuluh Aspek Agama Islam. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994. 

Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2005. 

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Pedoman Hisab  

Muhammadiyah. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP 

Muhammadiyah, 2009. 

Wachit, Basith. H {isab Untuk Menentukan Awal Dan Akhir Ramadan. Jakarta: 

Gema Insani PRESS, 1994. 

Wardan, Muhammad H {isab „Urfi dan Haqi >qi >. Yogyakarta: Siaran, 1957. 



85 
 

 

 

Widi, Restu Kartiko. Asas Metode Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. 

Yusuf, Choirul Fuad dan Basrori A. Hakim. Hisab Ru‟yat dan Perbedaannya. 

Jakarta: Proyek Pengkajian Kerukunan Umat Beragama, 2004. 

 


