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ABSTRAK 

 

Rohmah, Ulin Nadya Rif’atur. 2019. Penyatuan Kalender Islam Global 

Perspektif Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo. Skripsi, 

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Drs. H. M. Muhsin, M.H. 

Kata Kunci: Penyatuan, Kalender Islam Global, Akademisi Ilmu Falak. 

Upaya perwujudan sebuah kalender yang berlaku secara global untuk 

mempersatukan umat Islam di dunia terus dilakukan sejak dulu. Hal tersebut 

dilakukan agar tidak ada lagi perbedaan bagi umat Islam dalam mengawali awal 

bulan, sehingga meminimalisir konflik yang terjadi di kalangan umat Islam. 

Gagasan terhadap pengupayaan tersebut tidak hanya sampai pada penyatuan 

secara lokal, tetapi juga secara internasional. Salah satu contoh upaya perwujudan 

kalender Islam global adalah diadakannya Konferensi Islam Internasional di Turki 

pada tahun 2016. Dalam Kongres ini ditawarkan dua konsep sistem kalender, 

yakni kalender bizonal dan kalender tunggal. Dalam hal ini umat Islam berbeda-

beda pandangan dalam menanggapi gagasan konsep penyatuan tersebut. Ada yang 

menanggapi secara positif adapun yang negatif, begitu pula halnya dengan tiap 

personal dari Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo.  

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

melalui rumusan masalah berikut: (1) Bagaimana analisa pandangan Akademisi 

Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo terhadap gagasan penyatuan kalender Islam 

global? (2) Bagaimana analisa pandangan Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten 

Ponorogo terhadap implikasi konsep kalender Islam global? 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun dalam penggalian data 

dilakukan secara langsung, yakni melalui wawancara yang dilakukan dengan 

Akademisi Ilmu Falak di Ponorogo. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) Akademisi Ilmu Falak di 

Ponorogo terbagi dalam dua pandangan tentang gagasan penyatuan kalender 

Islam secara global, yaitu positif dan negatif. Bagi pandangan positif, didasarkan 

pada keyakinan kesatuan mat}la‘. Sedangkan pandangan negatif meyakini adanya 

perbedaan mat}la‘ karena didasarkan atas kemunculan hila>l. (2) Akademisi Ilmu 

falak di Ponorogo yang menyakini mat}la‘ global berpandangan bahwa dengan 

adanya konsep kalender Islam global berimplikasi pada penetapan awal bulan 

Islam melalui penggunaan h}isa>b. Namun hal ini tidak dapat dilakukan terhadap 

penetapan awal bulan yang berkaitan dengan ibadah, maka jika berkaitan dengan 

ibadah harus berdasarkan pada ru’yah sesuai dengan hadist Nabi. Sedangkan 

Akademisi lainnya yang menyakini adanya perbedaan mat}la‘ berpandangan 

bahwa jika kalender Islam global diterapkan tanpa berdasarkan zona akan 

berimplikasi memaksa suatu kawasan untuk memulai awal bulan baru padahal 

hila>l masih belum terbit dan sebaliknya. Maka harus tetap mempertimbangkan 

pada kemunculan hila>l. 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kalender atau biasa disebut almanak atau penanggalan (taqwi>m) telah 

menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.
1
 

Kalender merupakan sebuah sistem sebagai penunjuk waktu baik tanggal 

maupun hari, kehadiran kalender yang akurat sangat diperlukan dalam 

kehidupan manusia yang kompleks, kalender berfungsi sebagai alat untuk 

mengorganisasi segala bentuk kegiatan atau aktivitas manusia secara tepat. 

Dalam konteks praktis umat Islam, arti penting kalender adalah sebagai sarana 

penentuan waktu ibadah, terutama penentuan awal Ramad}a>n, Shawwa>l dan 

Dhu> al-H{ijjah. Seperti dimaklumi, penentuan waktu (kalender) dalam Islam 

berdasarkan sistem bulan, meski al-Qur’a>n juga memberi apresiasi terhadap 

penggunaan sistem matahari.
2
 

Dunia Islam telah mengenal berbagai macam kalender, namun belum 

memiliki suatu sistem kalender pemersatu yang akurat dan berlaku secara 

global. Yang ada hanyalah kalender-kalender lokal atau regional yang hanya 

berlaku pada kawasan atau komunitas tertentu yang satu sama lain saling 

berbeda-beda.
3
 Dengan begitu, kerap terjadi perbedaan antara kalender lokal 

                                                           
1
 Susiknan Azhari, Catatan dan Koleksi Astronomi Islam dan Seni (Yogyakarta: Museum 

Astronomi Islam, 2015), 1. 
2
 Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Kalender Sejarah dan Arti Pentingnya Dalam 

Kehidupan (Semarang: CV Bisnis Mulia Konsultama, 2014), 15. 
3
 Dimaksudkan dengan kalender lokal yakni yang ditetapkan atau diberlakukan oleh 

kalangan atau daerah tertentu, seperti kalender Malaysia, kalender Taqwi>m Standar Indonesia, 
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yang satu dengan yang lainnya dalam menentukan awal bulan Islam, 

khususnya awal Ramad}a>n, Shawwa>l dan Dhu> al-H{ijjah.
4
 

Upaya penyatuan penanggalan Islam bagi seluruh umat Islam di dunia 

telah banyak dilakukan oleh para ahli, baik dalam bentuk seminar maupun 

diskusi, salah satunya dituangkan dalam bentuk pelaksanaan Konferensi Islam 

Internasional, yaitu Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional 

(International Hijri Calendar Unity Congress) di Istanbul Turki yang 

bertepatan pada tanggal 28-30 Mei 2016 yang bertepatan dengan 21-23 

Sha‘ba>n 1437 H. Dalam Konferensi tersebut ditawarkan dua pilihan sistem 

kalender Islam yang telah dikaji oleh Scientific Committee, yaitu: (1) Kalender 

Islam Bizonal, yakni kalender dua zona yang membagi dunia pada dua zona, 

yaitu barat dan timur yang berbasis ijtima>’ (ḥisa>b murni) dan (2) Kalender 

Islam Tunggal dengan menggunakan kriteria imka>n al-ru’yah (visibilitas 

hila>l), yakni awal bulan dimulai jika pada saat maghrib di manapun elongasi 

bulan (jarak bulan-matahari) lebih dari 8
o
 dan tinggi bulan lebih dari 5

o
. 

Dengan catatan, awal bulan Islam terjadi jika imka>n al-ru’yah terjadi di 

manapun di dunia, asalkan di Selandia Baru belum terbit fajar.
5
 

Kesimpulan akhir dari Konferensi ini adalah direkomendasikannya 

sistem kalender Islam global yang tunggal (singular calendar) yang 

                                                                                                                                                               
kalender Arab Saudi (umm al-qura), kalender (almanak) Nahdlatul Ulama, kalender 

Muhammadiyah, dan lain sebagainya. 
4
 Syamsul Anwar, Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriyah Global (Yogyakarta: 

Suara Muhammadiyah, 2014), 244. 
5
 Thomas Djamaluddin, “Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016: 

Kalender Tunggal,” dalam https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-

kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/, (diakses pada tanggal 18 Desember 

2018, jam 20:02). 

https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/
https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/
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diputuskan berdasarkan dengan cara pemungutan suara
6
 (voting) dengan 

prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Dengan begitu, seluruh umat 

muslim di dunia akan mengawali awal bulan Islam pada hari yang sama.
7
  

Walaupun demikian, keputusan ini bukanlah merupakan suatu 

keputusan tetap dikarenakan belum adanya persetujuan secara menyeluruh 

bagi umat Islam di dunia terhadap penyatuan kalender yang bersifat global ini. 

Selain itu, untuk mewujudkannya membutuhkan koreksi-koreksi ulang secara 

cermat serta pengamatan dalam jangka panjang mengenai kriteria-kriteria 

yang akan dipakai. 

Dalam konteks Indonesia Kementerian Agama melalui Badan H{isa>b 

dan Ru’yah (BHR) dalam penentuan awal bulan Islam menggunakan metode 

imka>n al-ru’yah adalah pada waktu matahari terbenam ketinggian hila>l 

(altitude) di atas ufuk paling sedikit 2
o
 dan sudut elongasi (jarak lengkung) 

bulan dengan matahari minimum 3
o
 atau pada saat hila>l terbenam umurnya 

minimum 8 jam dihitung sejak terjadinya ijtima>’. Namun pada dasarnya 

Kemenag tetap menggunakan ru’yah sebagai dasar, sedangkan kriteria imka>n 

al-ru’yah digunakan untuk menerima dan menolak laporan kesaksian hila>l.8 

                                                           
6
 Pemungutan suara diambil dari tiap peserta yang hadir pada kongres tersebut. 

Komposisi suara adalah 87 suara mendukung kalender tunggal, 27 suara mendukung kalender 

bizonal, 14 suara abstain, dan 6 suara tidak sah. Jumlah seluruh suara adalah 127 suara. (lihat 

Syamsul Anwar, “Muhammadiyah, Kongres Instanbul 2016 dan Kalender Global Hijriah,” dalam 

http://www.muhammadiyah.or.id/id/download-pengajian-ramadhan-1437h-902.html, (diakses 

pada tanggal 20 Februari 2019, jam 20:00). 9. 
7
 Thomas Djamaluddin, “Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016: 

Kalender Tunggal”. 
8
 Faisal Yahya Yacob dan Faisal Ahmad Shah, “Metode Penentuan Awal Ramadhan dan 

Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh,” dalam Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume 16 Nomor 1 

(Agustus, 2016), dalam http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/741, 

(diakses pada tanggal 20 Februari 2019, jam 21:00), 20. 

http://www.muhammadiyah.or.id/id/download-pengajian-ramadhan-1437h-902.html
http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/741
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Sementara mengenai keberlakuan hasil ru’yah yang diterapkan oleh 

Kemenag berpedoman kepada mat}la’ wila>yah al-hukm, bermakna bahwa 

keberhasilan ru’yah yang telah ditetapkan (ithba>t) oleh Kemenag di suatu 

daerah di Indonesia dapat diberlakukan kepada seluruh daerah yang berada di 

dalam negara Indonesia.  

Dalam hal ini dimuat dalam fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penetapan awal Ramad}a>n, Shawwa>l dan Dhu> al-H{ijjah, yakni: (1) Penetapan 

awal Ramad}a>n, Shawwa>l dan Dhu> al-H{ijjah dilakukan berdasarkan metode 

ru’yah dan hisa>b oleh Pemerintah RI Menteri Agama dan berlaku secara 

nasional, (2) Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan 

Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramad}a>n, Shawwa>l dan Dhu> al-H{ijjah, 

(3) Dalam menetapkan awal Ramad}a>n, Shawwa>l dan Dhu> al-H{ijjah, Menteri 

Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, Ormas-Ormas 

Islam dan Instansi terkait, (4) Hasil ru’yah dari daerah yang memungkinkan 

hila>l di-ru’yah walaupun di luar wilayah Indonesia yang mat}la’-nya sama 

dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.
9
 Hal ini 

berbeda dengan mat}la’ yang akan diterapkan pada kalender Islam global. 

Adapun salah satu prinsip yang dipakai adalah kesatuan mat}la’ (ittiha>d al-

mat}ali>), yakni berlaku bagi seluruh umat yang ada di dunia.
10

 

Dari pemaparan di atas, penulis dapat menarik permasalahan 

bahwasannya hasil voting dalam Konferensi Islam Internasional di Turki 

                                                           
9
 Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan 

Dzulhijjah, dalam https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/25.-Penetapan-Awal-Ramadhan-

Syawal-dan-Dzulhijah.pdf, (diakses pada tanggal 14 Januari 2019, jam 21:05). 
10

 Muh. Nashirudin, Kalender Hijriyah Universal: Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di 

Indonesia (Semarang: el-Wafa, 2013), 205-206. 

https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/25.-Penetapan-Awal-Ramadhan-Syawal-dan-Dzulhijah.pdf
https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/25.-Penetapan-Awal-Ramadhan-Syawal-dan-Dzulhijah.pdf
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mengenai pembentukan kalender Islam yang bersifat global dan unifikatif 

dengan sistem kalender Islam tunggal dalam praktiknya belum bisa diterima 

oleh semua kalangan. Pada kenyataannya masing-masing kalangan atau 

negara telah membawa hasil ijtihadnya sendiri-sendiri serta tetap berpendirian 

pada hasil ijtihad masing-masing. Salah satu contohnya adalah Indonesia, 

yang memberlakukan mat}la’ hanya sebatas wilayah teritorial wilayah suatu 

negara bukan untuk seluruh umat muslim di belahan dunia. 

Maka dari itu, penyusun ingin mencoba mengkaji lebih jauh 

bagaimana sebenarnya gagasan penyatuan dan implikasi konsep kalender 

Islam global dalam pandangan Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo. 

Untuk itu penulis membahasnya melalui judul skripsi yang berjudul: 

“PENYATUAN KALENDER ISLAM GLOBAL PERSPEKTIF 

AKADEMISI ILMU FALAK DI KABUPATEN PONOROGO”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat penulis 

kemukakan rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana analisa pandangan Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten 

Ponorogo terhadap gagasan penyatuan kalender Islam global? 

2. Bagaimana analisa pandangan Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten 

Ponorogo terhadap implikasi konsep kalender Islam global? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan pandangan Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten 

Ponorogo terhadap gagasan penyatuan kalender Islam global, baik berupa 

tanggapan, kritik, maupun saran dalam penyatuan kalender Islam secara 

global. 

2. Untuk menjelaskan pandangan Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten 

Ponorogo terhadap implikasi konsep kalender Islam global, baik berupa 

tanggapan, kritik, maupun saran terhadap konsep penyatuan kalender 

Islam global. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini nantinya dapat 

bermanfaat bagi orang lain, manfaat penelitian dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu : 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Penulis mengharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan teori-

teori Ilmu Falak yang telah penulis dapat dalam perkuliahan serta 

membandingkan dengan realitas yang ada di masyarakat. 

b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademik sebagai 

bahan informasi dan bahan penelitian terhadap permasalahan 

penyatuan kalender Islam. 

c.  Menambahkan khazanah dalam Ilmu Pengetahuan dan perkembangan 

hukum Islam, khususnya dalam kajian Ilmu Falak. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Memberi kontribusi kepada pemerintah dan umat Islam sebagai bahan 

solusi untuk meminimalisir terjadinya perbedaan penanggalan dalam 

kalender Islam. 

 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui 

dan mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis 

teliti yang mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain, sehingga 

tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak ataupun plagiasi.  

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan awal bulan Islam 

ada beberapa skripsi dari berbagai literatur yang ada. Diantaranya tesis dari M. 

Arbisora Angkat, UIN Sumatera Utara 2017, yang berjudul “Kalender 

Hijri>yah Global Dalam Perspektif Fiqh” hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa tidak ada dalil yang secara detail membahas tentang Kalender Hijri>yah 

Global, namun ada ayat-ayat yang secara langsung membicarakan tentang 

prinsip-prinsip kalender hijri>yah. Dalam landasan fiqh, digunakan pendekatan 

ḥisa>b dan kesatuan mat}laʻ untuk dijadikan sandaran dalam konsep Kalender 

Hijri>yah Global. Implementasi dari Kalender Hijri>yah Global menghasilkan 

dua pandangan yang saling bertolak belakang, yaitu pandangan optimisme dan 

pandangan pesimisme. Pandangan optimis lahir dari kesadaran akan 

kebutuhan sistem penjadwalan waktu yang terpadu dan komprehensif guna 

menata aktivitas kesehari-harian umat muslim di seluruh dunia, baik terkait 
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sipil-administratif maupun terkait ibadah, terlebih pentingnya adalah 

menyatukan umat Islam agar tidak ada lagi perpecahan khususnya dalam 

penetuan awal bulan Islam. Pandangan pesimisme terhadap Kalender Hijri>yah 

Global ini adalah terkait cara pandang dan keyakinan fiqh, yang berpandangan 

bahwa tidak mungkin awal bulan Hijri>yah disatukan, karena kenyataan alam 

menunjukkan bahwa tampakan atau wujud pertama hila>l tidak merata di 

seluruh muka bumi.
11

 

Selanjutnya skripsi dari Binti Munawaroh, IAIN Ponorogo 2017, yang 

berjudul “Kalender Islam Internasional Perspektif Tokoh-Tokoh Lajnah 

Falakiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur” pada skripsi ini lebih menekankan 

pada pendapat tokoh-tokoh lajnah falakiyah NU Jawa Timur tentang kalender 

Islam internasional yang melingkupi dua sistem kalender yang ditawarkan 

pada Konferensi Islam Internasional. hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa LFNU Jawa Timur yang berpedoman dengan  pada mat}laʻ wila>yah al-

h}ukm yang ditafsirkan dari h}adi>th Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam 

Muslim yang mengharuskan melaksanakan puasa apabila telah melihat hila>l, 

bahwa mayoritas tokoh LFNU Jawa Timur sepakat dengan kalender Islam 

internasional dengan sistem bizonal karena metode yang digunakan sesuai 

dengan shari >’ah, dengan membagi dunia menjadi dua wilayah, memungkinkan 

untuk memulai bulan baru dengan selisih satu hari sesuai dengan madhhab 

H}anafi> dan Maliki >, sedangkan untuk kalender Islam terpadu tidak sesuai 

                                                           
11

 M. Arbisora Angkat, “Kalender Hijriyah Global Dalam Perspektif Fiqh,” (Tesis 

Sarjana, UIN Sumatera Utara, Medan, 2017). 
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shari>’ah Islam karena kaitannya dengan mat}laʻ tadi tidak mungkin seluruh 

dunia bisa melihat hila>l secara bersamaan.
12

 

Selanjutnya skripsi dari Luqman Ihsanuddin, UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang 2014, yang berjudul “Unifikasi Kalender Hijri>yah Menurut 

Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Malang”. Pada skripsi ini 

mendeskripsikan mengenai pendapat tokoh baik dari NU maupun 

Muhammadiyah di Kota Malang tentang usaha dan upaya pembentukan 

kalender Hijri>yah terpadu atau unifikasi kalender Hijri>yah di Indonesia, serta 

faktor yang melatarbelakangi perbedaan dalam penentuan awal bulan antara 

NU dan Muhammadiyah menurut tokoh NU dan Muhammadiyah Kota 

Malang, dalam hal ini tokoh NU dan Muhammadiyah di Kota Malang 

memberikan masukan dan usulan mengenai usaha dari Kementrian Agama 

dalam pembentukan sebuah Unifikasi Kalender Hijri>yah yang berlaku bagi 

seluruh warga Indonesia. Hasil dari penetian ini, pertama, Persoalan h}isa>b dan 

ru'yah akan selalu menjadi pembahasan penting karena berhubungan langsung 

dengan persoalan ibadah. Oleh karena itu, pendalaman tentang h}isa>b dan 

ru'yah ini harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kedua, Hubungan 

NU dan Muhammadiyah dalam menggunakan h}isa>b dan ru'yah, saat 

menentukan awal bulan Hijri>yah (awal Ramad}a>n, Shawwa>l dan Dhu> al-

H{ijjah) memiliki model beragam, yaitu konflik, independensi, dialog, dan 

integrasi. Ketiga, Masih belum adanya kesadaran tentang pentingnya sebuah 

kalender Hijri>yah terpadu atau unifikasi kalender Hijri>yah di Indonesia (untuk 

                                                           
12

 Binti Munawaroh, “Kalender Islam Internasional Perspektif Tokoh-Tokoh Lajnah 

Falakiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, “ (Skripsi Sarjana, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017). 
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penentuan awal bulan Hijri>yah selain awal bulan Ramad}a>n, Shawwa>l dan Dhu> 

al-H{ijjah) adalah sebuah kebutuhan bersama yang perwujudannya 

membutuhkan proses untuk mendekatkan pandangan dan metode yang bisa 

disepakati bersama.
13

 

Selanjutnya skripsi karya ilmiah dari Sakirman, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 2009, yang berjudul “Konsep Kalender Islam Internasional 

Perspektif Mohammad Ilyas”. Skripsi ini menguraikan argumen dari seorang 

Astronom Muslim dari Malaysia yang memperkenalkan dan mengajukan 

konsep Garis Tanggal Qamari>yah Antar Bangsa. Garis tersebut dihubungkan 

antar wilayah guna mendapatkan keseragaman hila>l. Mohammad Ilyas 

membagi bumi menjadi tiga zona kalender. Dari penelitian ini diketahui 

bahwa konsep Kalender Islam Internasional yang disajikan oleh Mohammad 

Ilyas masih terkendala pada Garis Tanggal Qamari>yah Antar Bangsa 

(International Lunar Date Line) yang bersifat dinamis atau tidak tetap setiap 

bulannya. Kondisi ini berbeda dengan garis tanggal dalam Kalender Masehi 

yang menggunakan penanggalan Matahari. Garis tanggal kalender ini 

disepakati pada bujur 180
o
. Pendefinisian masalah hari untuk memulai tanggal 

satu dalam Kalender Islam juga masih rancu, selama ini pergantian hari pada 

Kalender Masehi dimulai pukul 00.00, sedangkan Kalender Islam dimulai 

setelah maghrib. Dengan demikian konsep kalender yang ditawarkan 

Mohammad Ilyas dapat dikatakan belum bisa menyelesaikan masalah, hal ini 

perlu kajian ulang terkait dengan sistem kalender yang berlaku secara 

                                                           
13

 Luqman Ihsanuddin, “Unifikasi Kalender Hijriyah Menurut Pandangan Tokoh NU dan 

Muhammadiyah Kota Malang,” (Skripsi Sarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014). 
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internasional, tentu dengan berbagai pendekatan dan disiplin ilmu yang terkait 

dengan kalender Islam secara umum dengan tidak mengabaikan ‘dialog 

universal berkesinambungan’. Penelitian yang dilakukan oleh Sakirman 

bersifat kepustakaan murni (Library Research) yang dilakukan dengan cara 

menggunakan sumber primer dan sumber sekunder yaitu buku-buku atau 

tulisan karya ilmiah Mohammad Ilyas, serta buku-buku penunjang lainnya 

yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitiannya.
14

 

Skripsi terakhir adalah skripsi M. Ja’far Shiddiq Sunariya, UIN Sunan 

Kalijaga tahun 2017, yang berjudul “Penyatuan Kalender Hijri>yah Nasional 

Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta”. Skripsi ini 

membahas mengenai penyatuan kalender Hijri>yah hanya dalam lingkup 

nasional. Hasil dari penelitian ini menurut tokoh Muhammadiyah, 

Muhammadiyah menggunakan h}isa>b dalam penentuan awal bulan Islam, yang 

mana dengan metode h}isa>b h}aqi>qi> wuju>d al-hila>l. Sedangkan menurut tokoh 

NU, NU menggunakan ru’yah dengan h}isa>b, yang mana h}isa>b sebagai alat 

bantu ru’yah, sedangkan untuk menentukan awal bulan tetap menggunakan 

ru’yah. Upaya penyatuan kalender ini sebagian besar tokoh keduanya setuju 

akan adanya penyatuan kalender ini. Penyatuan kalender ini mempunyai 

mas}lah}ah untuk orang banyak bukan hanya kepentingan satu orang atau dua 

orang saja, namun memiliki nilai mas}lah}ah untuk orang banyak.
15

 

                                                           
14

 Sakirman,“Konsep Kalender Islam International Perspektif Mohammad Ilyas,” (Skripsi 

Sarjana, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009). 
15

 M. Ja’far Shiddiq Sunariya, “Penyatuan Kalender Hijriyah Nasional Perspektif Tokoh 

Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta,” (Skripsi Sarjana, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 

2017). 
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Dari beberapa judul skripsi yang penulis paparkan di atas, maka 

penulis berkesimpulan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan berbeda. 

Adapun persamaan penelitian ini secara umum adalah membahas tentang 

kalender Islam, dari penelitian terdahulu terdapat pembahasan yang 

memfokuskan pada penyatuan kalender Islam yang bersifat nasional, adapun 

yang bersifat global meliputi pada: perspektif fiqh, tokoh NU dan Mohammad 

Ilyas. Sedangkan penulis akan memfokuskan penelitian pada sistem kalender 

dalam Konferensi Islam Internasional yang diadakan pada tanggal 28-30 Mei 

2016/ 21-23 Sha‘ba>n 1437 H, di Istanbul Turki, yaitu penyatuan kalender 

Islam global menurut Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo. 

 

F. Metode Penelitian 

1.  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik alami 

sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih penting daripada 

hasil. Dalam hal ini jenis penelitan yang digunakan adalah studi kasus 

yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau suatu 

sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Peneliti 

mencoba untuk mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam.
16

 

Dimana dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan terjun 

                                                           
16

  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta: Rineka Cipta, 

1998), 314. 
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langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis dan menarik kesimpulan 

dari fenomena yang ada di lapangan yang bertujuan untuk mempelajari 

secara intensif mengenai kalender Islam global tunggal yang akan 

dilakukan wawancara terhadap beberapa Akademisi Ilmu Falak di 

Kabupaten Ponorogo. 

2. Kehadiran Peneliti 

 Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengamatan dan 

berperan langsung dalam mengumpulkan data. Maka dari itu, dalam 

penelitian ini penulis bertindak sebagai instrument kunci, partisipan penuh 

atau aktor sentral, sedangkan instrument lainnya hanya sebagai penunjang.  

 

3. Sumber Data 

  Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Akademisi Ilmu 

Falak di Kabupaten Ponorogo. Beberapa informan tersebut ialah: 

a. Akademisi Ilmu Falak di IAIN Ponorogo 

b. Akademisi Ilmu Falak di UNIDA Gontor 

Dalam penggalian data ini akan dilakukan dengan cara bertemu 

langsung dengan informan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Wawancara 

  Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam, artinya peneliti megajukan beberapa pertanyaan 

secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, 
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sehingga dengan wawancara mendalam data-data dapat dikumpulkan 

semaksimal mungkin. Dengan demikian wawancara akan dilakukan 

dengan beberapa Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo. 

b. Teknik Dokumentasi 

  Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan juga buku tentang 

pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum lain yang berhubungan 

dengan masalah penelitian.
17

 Metode ini digunakan peneliti untuk 

memperoleh data tentang kalender Islam global tunggal melalui buku, 

artikel ataupun jurnal, dan lain sebagainya yang mendukung terhadap 

permasalahan yang dikaji. 

5. Metode Analisis Data 

 Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

  Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, 

kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
18

 Dengan demikian 

dalam hal ini, setelah terkumpul data-data yang berkaitan dengan 

                                                           
17

 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 158. 
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2013), 247. 
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pandangan Akademisi Ilmu Falak terhadap kalender Islam global 

tunggal yang penting di fokuskan pada pokok permasalahannya. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

  Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori.
19

 Dalam penelitian ini 

penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat 

naratif, tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap apa 

yang diteliti dan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. 

Dalam penelitian ini adalah penyajian data secara cermat dan 

sistematis mengenai pandangan Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten 

Ponorogo tentang kalender Islam global tunggal. 

c. Conclusion Drawing (verification) 

  Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan  

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini 

memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu 

objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian 

diteliti menjadi lebih jelas,
20

 demikian selanjutnya diambil kesimpulan 

untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya. 

Dalam penelitian ini penulis akan mentipologikan data dari beberapa 

pandangan Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo, sehingga 

dapat ditarik kesimpulan. 

                                                           
19

 Ibid, 249. 
20

 Ibid, 252-253. 
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6. Pengecekan Keabsahan Data 

 Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data 

pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi 

kredibilitas, kepastian, dan kebergantungan. Derajat kepercayaan 

keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik: 

a. Pengamatan yang tekun 

  Ketekunan pengamatan yang di maksud adalah melakukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan 

atau isu yang sedang dicari.
21

 

b. Triangulasi  

  Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.
22

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

 Agar lebih mudah dalam penyajian skripsi ini, maka penulis akan 

membagi lima bab dan beberapa sub bab, dalam garis besarnya dapat penulis 

gambarkan sebagai berikut:  

 

                                                           
21

 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: GP Press, 2009), 15. 
22

 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

1999), 175. 



17 
 

 

 

BAB I   :    Pendahuluan 

Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran 

secara umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian, sistematika pembahasan.  

BAB II : Landasan Teori 

Dalam bab ini menerangkan landasan teori yang 

berhubungan dengan judul penelitian yang digunakan 

untuk menganalisa data yang ada hubungannya dengan 

Kalender Islam Global, meliputi: pengertian kalender 

Islam, dasar hukum kalender Islam, metode penetapan 

awal bulan kalender Islam, dan konsep sistem kalender 

Islam global Kongres Turki 2016. 

BAB III : Data Penelitian 

Dalam bab ini merupakan paparan mengenai data yang 

berupa hasil penelitian yakni tentang pandangan 

Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo terhadap 

gagasan penyatuan dan implikasi konsep kalender Islam 

global dengan melakukan wawancara melalui beberapa 

Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo. 
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BAB IV : Analisis Hasil Penelitian 

Bab ini merupakan analisis hasil penelitian atau inti dari 

hasil penelitian, meliputi analisis terhadap pandangan 

Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo tentang 

gagasan penyatuan dan implikasi konsep kalender Islam 

global. 

BAB V : Penutup 

Bab ini merupakan kesimpulan akhir dari pembahasan 

penelitian ini yang berisikan kesimpulan sebagai 

jawaban, saran-saran penulis dan penutup. 



 

19 

BAB II 

KONSEP KALENDER ISLAM GLOBAL 

 

A. Pengertian Kalender Islam 

Di antara berbagai kebutuhan manusia yang tidak kalah penting 

dengan kebutuhan primer lainnya adalah perlunya penanggalan atau disebut 

juga dengan kalender. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kalender 

memiliki makna yang sama dengan penanggalan, almanak, taqwi>m dan 

ta>ri>kh.
24

 

Kalender merupakan sebuah sarana penataan waktu dan penandaan 

hari dalam guliran masa yang tiada henti. Kalender sebagai suatu sistem waktu 

yang merefleksikan daya lenting dan kekuatan suatu peradaban. 

Pengorganisasian waktu yang merupakan salah satu fungsi utama kalender 

amatlah penting dalam kehidupan manusia dan agama Islam menambah arti 

penting itu dengan mengaitkan permasalahannya kepada pelaksanaan berbagai 

bentuk ibadah. Sebagai demikian kehadiran kalender yang akurat dan 

komprehensif merupakan suatu “tuntutan peradaban” (civilizational 

imperative) dan sekaligus merupakan syarat bagi suatu peradaban untuk tetap 

eksis dan berkembang.
25

 

Dengan demikian, arti penting kalender dalam konteks praktis umat 

Islam adalah sebagai sarana penentuan waktu ibadah, terutama penentuan 

awal Ramad}a>n, Shawwa>l dan Dhu> al-H}ijjah. Seperti dimaklumi, penentuan 

                                                           
24

 Muh. Nashirudin, Kalender Hijriyah Universal, 23. 
25 

Syamsul Anwar, Hari Raya & Problematika Hisab-Rukyat (Yogyakarta: Suara 

Muhammadiyah, 2008), 116. 
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waktu (kalender) dalam Islam berdasarkan sistem bulan, meski al-Qur’a>n juga 

memberi apresiasi terhadap penggunaan sistem matahari.
26

 

Pengorganisasian waktu secara keseluruhan harus dilakukan dengan 

cermat, bilamana diabaikan akan mengakibatkan pada kerugian, kesulitan 

dalam membuat perencanaan ke depan, serta kacaunya penyelenggaraan 

momen-momen keagamaan karena ketiadaan sistem waktu yang pasti. 

Mengingat pentingnya sebuah pengorganisasian waktu, Allah SWT memberi 

petunjuk pokok bagaimana pengorganisasian waktu melalui kalender 

dilakukan. Dalam hal ini al-Qur’a>n menegaskan bahwa bulan itu di sisi Allah 

jumlahnya adalah 12 bulan dalam satu tahun dan tidak boleh dilakukan 

interkalasi. Sebagaimana dalam firman Allah: 

ِت  َوَٰ َمَٰ ِ يَۡوَم َخلََق ٱلسَّ ِب ٱَّللَّ ِ ٱۡثنَا َعَشَر َشۡهٗرا فِي ِكتََٰ هُوِر ِعنَد ٱَّللَّ ةَ ٱلشُّ إِنَّ ِعدَّ

يُن ٱۡلقَيُِّمۚٞ فَََل تَۡظلُِموْا فِيِهنَّ أَنفَُسُكۡمۚٞ  لَِك ٱلدِّ تِلُوْا  َوٱۡۡلَۡرَض ِمۡنهَآ أَۡربََعةٌ ُحُرم ۚٞ َذَٰ َوقََٰ

 َوٱۡعلَُمٓوْا أَ 
ٞۚ
تِلُونَُكۡم َكآفَّٗة َ َمَع ٱۡلُمتَّقِينَ ٱۡلُمۡشِرِكيَن َكآفَّٗة َكَما يُقََٰ إِنََّما ٱلنَِّسٓيُء  ٣٦ نَّ ٱَّللَّ

ُمونَهُۥ َعاٗما لِّيُوَ   اوْ ئُ اطِ ِزيَاَدة  فِي ٱۡلُكۡفِرِۖ يَُضلُّ بِِه ٱلَِّذيَن َكفَُروْا يُِحلُّونَهُۥ َعاٗما َويَُحرِّ

ُ ََل يَۡهِدي ٱۡلقَ  لِِهۡمۗۡ َوٱَّللَّ ُۚٞ ُزيَِّن لَهُۡم ُسٓوُء أَۡعَمَٰ َم ٱَّللَّ ُ فَيُِحلُّوْا َما َحرَّ َم ٱَّللَّ ةَ َما َحرَّ ۡوَم ِعدَّ

فِِريَن    ٣٧27ٱۡلَكَٰ

Artinya : “Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, 

(sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan 

langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah 

(ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menz}alimi 
dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum 

                                                           
26

 Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Kalender Sejarah dan Arti Pentingnya Dalam 

Kehidupan, 15. 
27

 Al-Qur’an, 9: 36-37. 
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mushriki>n semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu 

semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang 

taqwa > (36). Sesungguhnya pengunduran (bulan Haram) itu hanya 

menambah kekafiran. Orang-orang disesatkan dengan 

(pengunduran) itu, mereka menghalalkannya suatu tahun dan 

mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat 

menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus 

mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Oleh setan) 

dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk 

mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 

yang kafir.”
28

 

 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menetapkan satu 

tahun kalender terdiri dari dua belas bulan. Perhitungan penentuan awal 

bulan dalam kalender Islam dilakukan berdasarkan kedudukan bulan 

(hila>l) dan matahari terhadap bumi. Begitu juga dalam perhitungan 

astronomi, pergantian bulan secara keseluruhan, yaitu dua belas bulan 

dalam satu tahun kalender dapat diketahui dan dihitung dengan 

mengetahui fase-fase bulan. Fase-fase bulan ini dapat diketahui karena 

Allah telah menetapkan keteraturan masing-masing benda langit, salah 

satu di antaranya yaitu bulan, berdasarkan manzilah-nya.
29

 Hal tersebut 

berdasarkan firman Allah dalam surat Ya<sin ayat 39 yang berbunyi: 

هُ َمنَاِزَل َحتَّىَٰ َعاَد َكٱۡلُعۡرُجوِن ٱۡلقَِديمِ َوٱۡلقََمَر  ۡرنََٰ  ٣٩30  قَدَّ

 
Artinya: “Dan telah Kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, 

sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir) 

kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.”
31

 

                                                           
28

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan, Jilid IV 

(Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur’an Departemen Agama, 2009), 110. 
29

 Muhammad Hadi Bashori, Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori dan 

Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Kamariah dan Gerhana (Jakarta: Pustaka 

Al-Kautsar, 2005), 188.  
30

 Al-Qur’an, 36:39. 
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Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah telah menetapkan 

tempat peredaran bagi bulan. Sedangkan fase pergantian bulan yang dapat 

dikenali oleh manusia adalah dengan memperhatikan fase-fase bulan 

dimulai dari fase awal bulan dalam bentuk sabit, kemudian membesar 

menjadi bulan purnama, lalu mengecil kembali menyerupai lengkungan 

tipis atau berbentuk bulan sabit. Lengkungan tipis diawal penampakan 

setelah bulan mati adalah pertanda pergantian bulan, yakni dengan 

munculnya bulan sabit setelah bulan mati adalah menandai berakhirnya 

bulan yang lama dan mulai memasuki bulan yang baru. Bulan sabit 

tersebut disebut dengan hila>l yang dalam al-Qur’a>n disebutkan sebagai 

penentu waktu dan penentu ibadah haji.
32

 Sebagaimana dalam firman 

Allah: 

اْۡلَِهلَِّة قُْل ِهَي َمَواقِْيُت لِلنَّاِس َو اْلَحجِّ َو لَْيَس اْلبِرُّ بأَْن تَاْتُْوا يَْسئَلُْونََك َعِن 

اْلبُيُْوَت ِمْن ظُهُْوِرهَا َو لَِكنَّ اْلبِرَّ َمِن اتَقَى وْأتُْوا اْلبُيُْوَت ِمْن أَْبَوابِهَا َواتَّقُْوا 

َ لََعلَُّكْم تُْفلُِحْونَ   33َّللاَّ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. 

Katakanlah: “Itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan 

(ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah 

dari belakang, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang 

bertaqwa>. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan 

bertaqwa>lah kepada Allah agar kamu beruntung.”
34

 

                                                                                                                                                               
31

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan, Jilid VIII, 

224. 
32

 Muhammad Hadi Bashori, Pengantar Ilmu Falak, 190. 
33

 Al-Qur’an, 2: 189. 
34

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan, Jilid I, 
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  Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa bulan sabit (hila>l) 

sebagai tanda waktu bagi manusia serta dalam pelaksanaan ibadah, seperti 

penentuan awal bulan Ramad}a>n, Shawwa>l dan Dhu> al-H}ijjah.
35

 Maka 

berdasarkan hal itu, kalender Islam merupakan kalender yang sistem 

perhitungannya didasarkan pada hila>l yang berdasarkan peredaran bulan 

mengelilingi bumi (periode sinodis)
36

. Sedangkan satu bulan adalah satu 

bulan sinodis, yaitu waktu antara dua ijtimak yang menurut penelitian para 

ahli astronomi lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik. Jadi satu tahun 

dalam Islam terdapat 12 bulan.
37

 Karena peredarannya itulah kalender 

Islam dikenal juga dengan nama tahun Qamari>yah, selain itu kalender 

Islam juga kerap dikenal dengan sebutan kalender Hijri>yah, disebut 

kalender Hijri>yah karena permulaan tahun kalender ini dimulai saat 

hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah.
38

 

  Dengan demikian kehadiran sistem waktu yang pasti dalam bentuk 

kalender di tengah kehidupan manusia sangat dibutuhkan, kalender 

sebagai sebuah sistem dalam pengorganinasian waktu yang kehadirannya 

tidak hanya untuk persoalan sosial administratif saja, melainkan juga 

dalam persoalan ibadah, untuk menentukan waktu-waktu pelaksanaan 

ibadah seperti penentuan awal bulan Ramad}a>n, Shawwa>l dan Dhu> al-

H}ijjah. 

                                                           
35 Maskufa, Ilmu Falak (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 151. 
36

 Taufiqurrahman Kurniawan, Ilmu Falak dan Tinjauan Matlak Global (Yogyakarta: 

MPKSDI Yogyakarta, 2010), 81. 
37

 Moh. Murtadho, Ilmu Falak Praktis (Malang: UIN Malang Press, 2008), 106. 
38

 Maskufa, Ilmu Falak, 190. 



24 
 

 

 

B. Dasar Hukum Kalender Islam 

 Sebagaimana diketahui Allah telah mengatur berbagai kegiatan 

manusia baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, begitu pula 

halnya dengan kalender Islam yang kaitannya dengan penetapan awal bulan 

Islam, yang sangat berkaitan dengan ibadah kaum muslim seperti penetapan 

awal bulan Ramad}a>n, Shawwa>l dan Dhu> al-H}ijjah. Adapun dasar dalam 

penetapan awal bulan Islam terdapat dalam al-Qur’a>n maupun H{adi>th 

Rasulullah SAW, sebagai berikut: 

1. Al-Qur’a>n 

يَْسئَلُْونََك َعِن اْۡلَِهلَِّة قُْل ِهَي َمَواقِْيُت لِلنَّاِس َو اْلَحجِّ َو لَْيَس اْلبِرُّ بأَْن تَاْتُْوا 

 َ اْلبُيُْوَت ِمْن ظُهُْوِرهَا َو لَِكنَّ اْلبِرَّ َمِن اتَقَى وْأتُْوا اْلبُيُْوَت ِمْن أَْبَوابِهَا َواتَّقُْوا َّللاَّ

 39 لََعلَُّكْم تُْفلُِحْونَ 

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. 

Katakanlah: “Itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan (ibadah) 

haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari 

belakang, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertaqwa>. 
Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertaqwa>lah 

kepada Allah agar kamu beruntung.”
40

 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa hila>l merupakan sebagai tanda waktu 

bagi seluruh manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab “Al-Qur’a>n dan 

tafsirnya” yang disusun oleh Departemen Agama bahwa hila>l merupakan 
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hikmah bagi umat manusia, sebagaimana Allah telah memberi petunjuk 

tentang segala persoalan waktu dan perhitungannya melalui hila>l yang 

digunakan untuk keperluan perhitungan waktu dalam melaksanakan urusan 

ibadah, seperti puasa, haji, serta urusan dunia yang diperlukan.
41

 Demikian 

hila>l sebagai tanda waktu yang wajib untuk diperhatikan peredarannya karena 

terkait dalam hal pelaksanaan ibadah salah satunya pada pelaksanaan ibadah 

puasa Ramad}a>n telah dijelaskan juga melalui ayat di bawah ini: 

َن ٱۡلهَُدىَٰ َوٱۡلفُۡرقَاِنۚٞ  ٖت مِّ َشۡهُر َرَمَضاَن ٱلَِّذٓي أُنِزَل فِيِه ٱۡلقُۡرَءاُن هُٗدى لِّلنَّاِس َوبَيِّنََٰ

ۡهَر فَۡليَُصۡمهُِۖ َوَمن َكاَن َمرِ  ۡن أَيَّاٍم فََمن َشِهَد ِمنُكُم ٱلشَّ ة  مِّ يًضا أَۡو َعلَىَٰ َسفَٖر فَِعدَّ

َ عَ  ةَ َولِتَُكبُِّروْا ٱَّللَّ ُ بُِكُم ٱۡليُۡسَر َوََل يُِريُد بُِكُم ٱۡلُعۡسَر َولِتُۡكِملُوْا ٱۡلِعدَّ لَىَٰ أَُخَرۗۡ يُِريُد ٱَّللَّ

ُكۡم َولََعلَُّكۡم تَۡشُكُرونَ   42َما هََدىَٰ

Artinya: “Bulan Ramad}a>n adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-

Qur’a>n, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan 

mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang 

bat}i>l). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, 

maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan 

(dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari 

yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah 

menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 

bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah 

kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan 

kepadamu, agar kamu bersyukur.”
 43

  

 

 

Pada ayat tersebut di atas menjelaskan kewajiban bagi seluruh 

manusia untuk melaksanakan puasa Ramad}a>n. Abu Malik Kamal bin as-
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Sayyid Salim dalam bukunya “Shahih Fiqh as-Sunnah” menerangkan adapun 

puasa tersebut menjadi wajib karena disebabkan oleh terlihatnya hila>l,44
 

sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa hila>l sebagai tanda waktu, maka 

apabila hila>l telah terlihat maka umat manusia wajib menunaikan ibadah 

puasa. Dalam penjelasan ini, menunjukkan bahwa dalam memulai dan 

mengakhiri bulan berpacu pada hila>l yang berdasarkan pada peredaran bulan 

mengelilingi bumi. Sebagaimana diketahui bahwa Allah telah menetapkan 

peredaran benda-benda langit, di antaranya ialah bulan dan matahari, yang 

dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi: 

نِيَن  َرهُۥ َمنَاِزَل لِتَۡعلَُموْا َعَدَد ٱلسِّ ۡمَس ِضيَاٗٓء َوٱۡلقََمَر نُوٗرا َوقَدَّ هَُو ٱلَِّذي َجَعَل ٱلشَّ

ِت لِقَۡوٖم يَۡعلَُمونَ  َوٱۡلِحَساَبۚٞ  ُل ٱۡۡلٓيََٰ لَِك إَِلَّ بِٱۡلَحقِّۚٞ يُفَصِّ
ُ َذَٰ  45َما َخلََق ٱَّللَّ

Artinya: “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya 

dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu 

mengetahui bilangan tahun dan  perhitungan (waktu). Allah tidak 

menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia 

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

yang mengetahui.”
46

 

 

Berdasarkan ayat di atas telah jelas bahwa benda-benda yang ada di 

langit beredar berdasarkan ketetapan yang telah ditentukan, tiada lain Allah 

menetapkan garis edarnya masing-masing bagi bulan dan matahari agar 

manusia mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Oleh karena itu, 

menurut ahli falak benda-benda langit yang dianggap paling penting sebagai 
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pedoman untuk menentukan awal bulan, bilangan tahun, waktu salat dan lain 

sebagainya adalah matahari, bumi dan bulan. Sebagaimana peredaran bulan 

mengelilingi bumi menjadi pedoman dalam penentuan awal bulan Islam, 

sedangkan peredaran bumi mengelilingi matahari menjadi dasar dalam dalam 

menentukan waktu-waktu salat.
47

 

2. H}adi>th Nabi SAW 

عن أبي هَُرْيَرةَ َرِضَي َّللاُ َعْنهُ يَقُْوُل قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى َّللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْو قَاَل 

القَاِسِم َصلَّى َّللا َعلَْيِه َوَسلََّم ُصْوُمْوا لُِرْؤيَتِِه وأَْفِطُروا لُِرْؤيَتِِه فَإِْن ُغبََّي قَاَل أَبُو 

ةَ َشْعبَاُن ثَََل ثِْينَ   48َعلَْيُكْم فَأَْكِملُوا ِعدَّ

Artinya: “Dari Abu Hurairah  ra. Berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: 

berpuasalah kalian karena melihat hila>l dan berbukalah kalian 

karena melihat hilāl. Apabila tidak terlihat (hila>l Ramad}a>n) atas 

kalian, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sha‘ba>n tiga puluh 

hari.”
  

 

Dari h}adi>th tersebut menerangkan bahwa kewajiban berpuasa itu di 

waktu melihat hila>l, yang artinya dilarang mendahului puasa (Ramada}>n) 

sebelum terlihatnya hila>l, belum terlihatnya hila>l dapat digolongkan juga 

karena tertutup awan dan sebagainya. Demikian jika hila>l belum terlihat maka 

wajib menyempurnakan bulan yang sedang berlangsung menjadi 30 hari.
49

 

Adapun h}adi>th yang menerangkan keadaan jika hila>l tertutup awan, maka 

diperintahkan untuk mengira-ngirakan, yaitu: 
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 ُ ِ ْبِن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َذَكَر َعْن َعْبِد َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ َعْنهَُما أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

َرَمَضاَن فَقَاَل ََل تَُصوُموا َحتَّى تََرْوا اْلِهََلَل َوََل تُْفِطُروا َحتَّى تََرْوهُ فَإِْن ُغمَّ 

  50َعلَْيُكْم فَاْقُدُروا لَهُ 

Artinya: Dari ‘Abdullah bin ‘Umar rad}iyalla>hu ‘anh bahwa Rasulullah SAW 

menceritakan tentang bulan Ramad}a>n lalu Beliau bersabda: 

“Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hila>l dan jangan 

pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian 

terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari 

disempurnakan)”. 

 

 

Dari h}adi>th di atas, dalam memahami makna dari kata “faqduru> lah” 

berbeda-beda. Sebagaimana dalam penjelasan kitab “Nailul Authar” 

perkataan “faqduru> lah” oleh ahli lughah (bahasa) dijelaskan berarti mengira-

ngira. Namun, menurut Sha>fi’i >yah, H{>>>anafi>yah, Ulama salaf dan khalaf 

maksud dari kata tersebut adalah menyempurnakan bilangan bulan itu 

menjadi tiga puluh hari.
51

 

 

C. Metode Penetapan Awal Bulan Kalender Islam 

Dalam penentuan awal bulan pada kalender Islam, terdapat berbagai 

metode yang telah dikenal di tengah umat Islam.  Secara umum, metode 

dalam penentuan awal bulan Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 

metode h}isa>b dan ru’yah. Moh. Murtadho menjelaskan bahwa pada dasarnya 

sistem h}isa>b maupun ru’yah mempunyai sasaran yang sama, yaitu hila>l. Oleh 
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karena itu, inti tujuan dari dilakukannya penentuan awal bulan baik melalui 

h}isa>b atau ru’yah ialah mencari hila>l.52
  

1. Metode Ru’yah 

Dalam kamus Al-Munawwir, ru’yah berasal dari kata  َرْأيًا  -َرأَى– 

.yang artinya melihat, yang artinya ialah melihat dengan mata ُرْؤيَةً 
53

 

Adapun dalam konteks penentuan awal bulan Islam, dikenal dengan 

istilah ru’yah al-hila>l. Ru’yah al-hila>l merupakan kegiatan mengamati 

visibilitas hila>l, yakni penampakan hila>l yang pertama kali tampak 

setelah terjadinya ijtimak. Pada praktiknya, metode ini digunakan melalui 

jalan melihat hila>l (bulan sabit) di ufuk sebelah barat langsung dengan 

mata atau dengan menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan 

pada tanggal 29 pada saat matahari terbenam.
54

  

Dengan demikian, apabila hila>l berhasil di-ru’yah maka pada 

malam itu telah masuk bulan baru, namun apabila tidak berhasil di-

ru’yah maka pada hari itu dan keesokan harinya masih merupakan bulan 

yang sedang berjalan. Hal ini dikenal dengan istilah istikma>l, yakni 

menyempurnakan bilangan bulan atau umur bulan menjadi 30 hari.  

Metode ru’yah telah dikenal dan digunakan oleh umat Islam sejak 

masa Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangannya sekarang, ru’yah 

selain dilakukan dengan mata telanjang juga dilakukan dengan teropong. 

Untuk menunjang keberhasilan ru’yah maka terlebih dahulu dilakukan 
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perhitungan-perhitungan terhadap ketinggian hila>l dan posisi hila>l 

terhadap matahari dengan berdasarkan pada data-data astronomi modern. 

Dengan demikian, akurasi hasil ru’yah bisa dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah.
55

 

Adapun dasar digunakannya ru’yah sebagai metode dalam 

penentuan awal bulan Islam adalah: 

يَْسئَلُْونََك َعِن اْۡلَِهلَِّة قُْل ِهَي َمَواقِْيُت لِلنَّاِس َو اْلَحجِّ َو لَْيَس اْلبِرُّ بأَْن تَاْتُْوا 

اْلبُيُْوَت ِمْن ظُهُْوِرهَا َو لَِكنَّ اْلبِرَّ َمِن اتَقَى وْأتُْوا اْلبُيُْوَت ِمْن أَْبَوابِهَا َواتَّقُْوا 

َ لََعلَُّكْم تُْفلِحُ  56ْوَن َّللاَّ
 

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. 

Katakanlah: “Itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan 

(ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah 

dari belakang, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang 

bertaqwa>. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan 

bertaqwa>lah kepada Allah agar kamu beruntung.”
57

 

 

Dari firman Allah tersebut dapat diketahui bahwa bulan sabit (hila>l) 

adalah sebagai tanda waktu bagi pelaksanaan ibadah, seperti penentuan 

awal bulan Ramad}a>n, Shawwa>l dan Dhu> al-H}ijjah. Selain itu, terdapat 

pula perintah dalam h}adi>th Rasul SAW yang mewajibkan umat Islam 

untuk memulai suatu ibadah karena terlihatnya hila>l, yakni: 
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َصلَّى َّللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْو عن أبي هَُرْيَرةَ َرِضَي َّللاُ َعْنهُ يَقُْوُل قَاَل النَّبِيُّ 

قَاَل قَاَل أَبُو القَاِسِم َصلَّى َّللا َعلَْيِه َوَسلََّم ُصْوُمْوا لُِرْؤيَتِِه وأَْفِطُروا لُِرْؤيَتِِه 

ةَ َشْعبَاُن ثَََل ثِْينَ  58فَإِْن ُغبََّي َعلَْيُكْم فَأَْكِملُوا ِعدَّ
 

Artinya: “Dari Abu Hurairah  ra. Berkata: Rasulullah 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 sempurnakanlah bilangan bulan Sha‘ba>n tiga 

puluh hari.” 

 

 

Berdasarkan h}adi>th di atas, diketahui bahwa cara untuk mengetahui 

pergantian bulan adalah dengan jalan ru’yah al-hila>l (pengamatan hila>l) 

yaitu melihat secara langsung hila>l sesaat setelah matahari terbenam pada 

hari ke 29 ataupun melalui jalan istikma>l yakni menggenapkan bilangan 

bulan itu menjadi 30 hari manakala ru’yah yang dilakukan itu tidak 

berhasil.
59

 

Di samping itu, secara lahiriah h}adi>th tersebut menunjukkan bahwa 

perintah melakukan ru’yah itu diajukan bagi setiap umat Islam. Namun 

dalam realitasnya tidak demikian, tidak semua orang muslim memulai 

puasa dengan melihat hila>l terlebih dahulu, mayoritas orang berpuasa 

berdasarkan persaksian seseorang atau beberapa orang yang mengaku 

melihat hila>l.60
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Sebagaimana ditulis oleh Syaikh Hasan Ayyub, menurut Imam 

Sha>fi’i > dan Imam Ahmad bahwa dianggap cukup kesaksian satu orang 

yang adil yang mengaku telah melihat hila>l apabila cuaca langit cerah 

ataupun sebaliknya. Sedangkan menurut Imam Abu H>{ani>fah jika cuaca 

langit mendung atau diselimuti oleh debu yang menghalangi pandangan 

mata, maka harus ada kesaksian banyak orang untuk meyakinkan hakim 

atas kebenaran kesaksian mereka. Berbeda halnya dengan ulama-ulama 

dari madhhab Maliki >, seperti Al-Laits bin Sa’ad, Al-Auza’i, Ishak, dan 

Daud. Menurut mereka awal Ramad}a>n harus ditetapkan berdasarkan 

kesaksian paling sedikit dua orang yang adil.
61

 

2. Metode H{isa>b 

Selain digunakannya metode ru’yah dalam penentuan awal bulan 

Islam oleh sebagian umat Islam, khususnya terkait dengan persoalan 

ibadah, dikenal juga metode h}isa>b yang digunakan dalam penentuan awal 

bulan Islam oleh sebagian umat Islam yang lain. Dalam kamus Al-

Munawwir, h}isa>b secara bahasa berasal dari kata  ََحِسب yang bermakna 

menghitung.
62

 

H}isa>b secara istilah berarti perhitungan benda-benda langit untuk 

mengetahui kedudukannya pada suatu saat yang diinginkan. Sedangkan 

dalam konteks ilmu falak, h}isa>b berarti perhitungan benda-benda langit 

yang meliputi Matahari, Bumi, dan Bulan yang dikaitkan dengan 
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persoalan-persoalan ibadah, seperti penentuan awal bulan Islam, waktu-

waktu salat dan sebagainya. Demikian apabila dikaitkan dengan persoalan 

penentuan awal bulan Islam, h}isa>b lebih difokukan pada metode untuk 

mengetahui saat terjadinya konjungsi, saat terbenam matahari, dan posisi 

h}ila>l saat terbenam matahari.
63

 

Dengan kata lain, h}isa>b merupakan suatu sistem perhitungan awal 

bulan Islam yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi. 

Melalui h}isa>b, peredaran tersebut dapat diperkirakan untuk jauh hari. 

Dengan begitu awal bulan Islam sudah dapat diketahui dari jauh hari, 

tanpa melihat hila>l secara langsung sekalipun. 

Adapun dasar digunakannya metode h}isa>b dalam menetapkan awal 

bulan Hijri>yah yang digunakan oleh sebagian umat Islam terdapat dalam 

Al-Qur’a>n maupun h}adi>th Nabi Muhammad SAW, Sebagai berikut: 

َرهُۥ َمنَاِزَل لِتَۡعلَُموْا َعَدَد هَُو ٱلَِّذي  َجَعَل ٱلشَّۡمَس ِضيَاٗٓء َوٱۡلقََمَر نُوٗرا َوقَدَّ

لُ  لَِك إَِلَّ بِٱۡلَحقِّۚٞ يُفَصِّ ُ َذَٰ نِيَن َوٱۡلِحَساَبۚٞ َما َخلََق ٱَّللَّ ِت لِقَۡوٖم يَۡعلَُمو ٱلسِّ  64نَ ٱۡۡلٓيََٰ

Artinya: “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan 

bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat 

orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan  

perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu 

melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda 

(kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”
65
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Dalam kitab-kitab tafsir, sebagaimana dikemukakan oleh Maskufa 

dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Falak” disebutkan bahwa ayat 

tersebut menjelaskan tentang susunan dan hukum yang berlaku di ruang 

angkasa, yang mana ditetapkannya pada masing-masing benda langit itu 

garis edar masing-masing sehingga memudahkan manusia dalam 

menghitung dan mengetahui bilangan tahun, bulan, hari. Dengan demikian 

manusia dapat melakukan perhitungan terhadap waktu salat, waktu 

berpuasa dan berhari raya dan waktu pelaksanaan haji sehingga kewajiban-

kewajiban agama tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat waktu.
66

 Selain 

itu, adapun h}adi>th yang digunakan sebagai dasar digunakannya metode 

h}isa>b dalam penentuan awal bulan, yaitu: 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ َصلَّى َّللاَّ ُ َعْنهَُما أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ِ ْبِن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ َعْن َعْبِد َّللاَّ

َذَكَر َرَمَضاَن فَقَاَل ََل تَُصوُموا َحتَّى تََرْوا اْلِهََلَل َوََل تُْفِطُروا َحتَّى تََرْوهُ 

 67 فَإِْن ُغمَّ َعلَْيُكْم فَاْقُدُروا لَهُ 

Artinya: Dari ‘Abdullah bin ‘Umar rad}iyalla>hu ‘anh bahwa Rasulullah 

SAW menceritakan tentang bulan Ramad}a>n lalu Beliau 

bersabda: “Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat 

hila>l dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. 

Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah 

jumlahnya (jumlah hari disempurnakan).”
 
  

 

Dari h}adi>th tersebut di atas menjelaskan bahwa apabila hila>l dalam 

keadaan tertutup awan maka perkirakanlah. Dengan kata “faqduru> lah”, 
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dalam hal ini para Ulama berbeda pendapat dalam memahami kata 

tersebut. Nashirudin menjelaskan bahwa Ibnu Suraij mengatakan yang di 

maksud dengan faqduru> lah adalah hitunglah, yang ini ditujukan khusus 

bagi orang yang diberi kemampuan dalam menghitung. Senada dengan 

Yusuf Qardawi yang membolehkan penggunaan h}isa>b sebagai sarana 

dalam menentukan awal bulan Islam.
68

 Kemudian di samping itu, terdapat 

h}adi>th yang dijadikan dasar bagi penggunaan h}isa>b, yaitu: 

َصلَّى َّللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْو قَاَل عن أبي هَُرْيَرةَ َرِضَي َّللاُ َعْنهُ يَقُْوُل قَاَل النَّبِيُّ 

قَاَل أَبُو القَاِسِم َصلَّى َّللا َعلَْيِه َوَسلََّم ُصْوُمْوا لُِرْؤيَتِِه وأَْفِطُروا لُِرْؤيَتِِه فَإِْن 

ةَ َشْعبَاُن ثَََل ثِْينَ   69ُغبََّي َعلَْيُكْم فَأَْكِملُوا ِعدَّ

Artinya: “Dari Abu Hurairah  ra. Berkata: Rasulullah 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 sempurnakanlah bilangan bulan Sha‘ba>n tiga 

puluh hari.” 

 

 

Mengutip dari Moh. Murtadho, ia mengemukakan bahwa menurut 

sebagian Ulama, kata “liru’yatih ” dari h}adi>th tersebut di atas difahami 

dengan mata telanjang atau dengan alat (ru’yah bi al-fi‘l) yang artinya 

dengan jalan ru’yah. Sementara menurut sebagian yang lain, makna dari 

kata itu difahami sebagai melihat dengan ilmu pengetahuan (ru’yah bi al-

‘ilm), yakni melalui jalan h}isa>b.
70
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Begitu halnya dengan Susiknan Azhari, menurutnya makna ru’yah 

pada mulanya bermakna ganda, yakni al-naz}r bi al-‘ain (melihat dengan 

mata) dan al-naz}r bi al-‘ilm (melihat dengan ilmu). Selain itu, ia juga 

menjelaskan bahwa Imam Abu al-‘Abbas ibnu Suraij mengemukakan 

bahwa nas} h}}adi>th Nabi SAW., “ faqduru> lah ” merupakan khit}a>b yang 

ditujukan pada orang-orang yang khusus memiliki kemampuan ilmu h}isa>b, 

sedangkan sabda Nabi SAW., “fa akmilu> al-‘iddah” adalah yang ditujukan 

bagi masyarakat umum. Demikian juga dengan pendapat Mutharrif bin 

Abdillah (t}a>bi’i >n) dan Ibnu Qutaibah (ahli h}}adi>th) berpendapat bahwa 

lafaz } “faqduru > lah” berarti h}isa>b.
 71

 

3. Mat}la‘ dalam Penetapan Awal Bulan Islam 

  Berkaitan dengan pemberlakuan hasil dari kedua metode tersebut 

dikenal dengan istilah mat}la‘. Mat}la‘ adalah tempat terbitnya benda-benda 

langit. Dalam bahasa inggris disebut rising place. Sedangkan dalam istilah 

Ilmu Falak, mat}la‘ adalah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya 

hila>l atau dengan kata lain mat}la‘ adalah batas geografis keberlakuan 

ru’yah.
72

  

  Dari beberapa pengertian mat}la‘ di atas, yang relevan dengan 

pembahasan dengan skripsi ini yaitu seperti yang telah dijelaskan oleh 

Taufiqurrahman  dalam bukunya yang berjudul “ Ilmu Falak dan Tinjauan 
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Matlak Global ” mat}la‘ adalah tempat munculnya hila>l di suatu tempat, 

namun berlaku pada tempat lain.
73

  

  Secara umum dalam wacana fiqh, mat}la‘ berdasarkan luas lingkup 

penetapannya terdapat dua macam, yaitu mat}la‘ global (ittiha>d al-mat}ali>) 

dan mat}la‘ lokal (ikhtila>f al-mat}ali>).74
 Berkaitan dalam hal ini para Ulama 

berbeda pendapat mengenai hal tersebut, di antaranya: 

  Pertama, mat}la‘ global (ittiha>d al-mat}ali>) yakni apabila hila>l telah 

terlihat pada suatu daerah, maka seluruh umat muslim di berbagai daerah 

wajib berpuasa, tanpa membedakan antara yang jauh dan dekat, demikian 

tidak perlu lagi beranggapan adanya perbedaan munculnya hila>l. Mengutip 

dari tulisan Muh}ammad Jawa>d Mughni>yah dalam bukunya al-Fiqh ‘ala> al-

Madha>hib al-Khamsah, bahwa pendapat ini dipegang oleh H{anafi>, H{anbali> 

dan Maliki >.
75

 Adapun dalam kitab Nailul Authar menerangkan bahwa Ibnu 

al-Majisyun menambahkan syarat bahwa ru’yah itu harus dilakukan oleh 

imam agung atau khalifah maka semua manusia harus mengikuti hasil 

ru’yah tersebut.
76

 

  Kedua, mat}la‘ lokal (ikhtila>f al-mat}ali>), yakni apabila penduduk 

suatu daerah melihat hila>l, dan penduduk daerah lain tidak melihatnya, 

bilamana dua daerah tersebut berdekatan, maka hukumnya satu. Tetapi 

kalau munculnya berbeda, maka setiap daerah mempunyai hukum khusus. 
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Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Muh}ammad Jawa>d Mughni>yah 

bahwa Pendapat ini dipegang oleh Ima>mi>yah dan Sha>fi‘i>
77

. Adapun Sha>fi‘i>> 

menambahkan bahwa pemberlakuan hasil ru’yah adalah sejauh 24 farsakh 

(sekitar 120 km), adapun penduduk yang jauh (lebih dari 24 farsakh) maka 

daerah tersebut tidak wajib mengikuti keputusan daerah yang di luar dari 

jarak yang telah ditentukan.
78

   

  Dari penjelaskan di atas dapat diketahui bahwa ittiha>d al-mat}ali> 

mendapat dukungan oleh ketiga madhhab, yakni H{anafi>, H{anbali> dan 

Maliki >. Ketiga madhhab tersebut sepakat bahwa tidak ada perbedaan 

mat}la‘ dalam penentuan awal bulan. Sedangkan untuk ikhtila>f al-mat}ali> 

didukung oleh dan Sha>fi’i> dan Ima>mi>yah, bahwa adanya perbedaan mat}la‘ 

atau keberagaman lingkup hasil keberlakuan hasil penetapan awal bulan. 

 

D. Konsep Sistem  Kalender Islam Global Versi Kongres Turki 2016 

Diskusi tentang kalender Islam global memperoleh perhatian para 

Ulama dan Astronom di berbagai negara Islam. Pada 28-30 Mei 2016 M 

bertepatan dengan 21-23 Sha‘ba>n 1437 H yang lalu telah diselenggarakan 

Konferensi Islam Internasional dalam Penyatuan Kalender Islam di 

Istanbul Turki yang merupakan tindak lanjut dari Konferensi sebelumnya 

pada 18-19 Februari 2013 M bertepatan dengan 8-9 Rabi>‘ al-A<khir 1434 H 

di tempat yang sama yaitu di Istanbul Turki. Dalam konferensi ini 
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diusulkan dua konsep kalender Islam yang telah dikaji oleh Scientific 

Committee, yaitu kalender Islam bizonal dan kalender Islam tunggal.
79

 

1. Kalender Bizonal 

  Kalender Bizonal ialah kalender yang membagi dunia menjadi dua 

zona, yakni zona barat dan zona timur. Syamsul Anwar menjelaskan dalam 

bukunya “Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global” bahwa 

kalender bizonal merupakan kalender yang dikemukakan oleh Muhammad 

Syaukat ‘Audah yang disebut Kalender Hijri>yah Universal (al-taqwi>m al-

hijri> al-alami>). Sistem kalender ini dibuat oleh Komite Hila>l, Kalender dan 

Mawa>qit yang di bawah organisasi Arab Union for Astronomy and Space 

Sciences (AUASS) dan diperkenalkan pertama kali dalam Konferensi 

Astronomi Islam II di Amman, Yordania, tahun 2001, dengan berdasarkan 

prinsip imka>n al-ru’yah Yallop. Sejak tahun 2004 setelah ‘Audah 

merumuskan kriteria imka>n al-ru’yah yang baru, kalender ini didasarkan 

pada kriteria ‘Audah. Selain itu, kalender ini telah menjadi kalender resmi 

AUASS, juga telah digunakan secara resmi oleh dua negara, yaitu 

Yordania dan Aljazair.
80

 

  Kaidah kalender bizonal sebagaimana dimuat dalam kertas kerja 

Panitia Ilmiah Kongres di Istanbul Turki tahun 2016 adalah:
81
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a. Bagi zona timur, yang meliputi kawasan dari garis 180° BT ke arah 

barat hingga 20° BB, yang mencakup empat benua (Australia, Asia, 

Afrika, dan Eropa) dan seluruh dunia Islam masuk di dalamnya. 

Apabila terjadi ijtimak geosentrik sebelum terbit fajar di Makkah pada 

hari ke-29 bulan berjalan, maka hari berikutnya adalah tanggal 1 bulan 

baru; tetapi apabila ijtimak terjadi setelah fajar di Makkah, maka hari 

berikutnya adalah hari ke-30 bulan berjalan. Pengecualian: 

1) Apabila terjadi imka>n al-ru’yah berdasarkan kriteria ‘Audah di 

kawasan mana pun di zona timur, maka keesokan hari adalah 

tanggal 1 bulan baru, meskipun menurut kaidah di atas belum 

masuk bulan baru. 

2) Apabila tidak terjadi imka>n al-ru’yah di kawasan mana pun di zona 

timur, maka hari berikutnya adalah hari ke-30 bulan berjalan, 

meskipun menurut kaidah di atas telah masuk bulan baru. 

b. Bagi zona barat, yang meliputi kawasan dari posisi 20° BB hingga 

mencakup kawasan barat Amerika Utara dan Amerika Selatan. Apabila 

ijtimak geosentrik terjadi sebelum terbenam matahari di Makkah dan 

bulan terbenam lebih dahulu dari matahari pada hari ke-29 bulan 

berjalan, maka hari berikutnya adalah tanggal 1 bulan baru; apabila 

tidak (terpenuhi), maka hari berikutnya adalah hari ke-30 bulan 

berjalan. Pengecualian: 

1) Apabila terjadi imka>n al-ru’yah dengan teleskop berdasarkan 

kriteria ‘Audah di daratan atau terjadi imka>n al-ru’yah dengan mata 
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telanjang walaupun agak sukar, maka hari berikutnya adalah 

tanggal 1 bulan baru, meskipun menurut kriteria di atas belum 

bulan baru. 

2) Apabila ketentuan huruf a tidak terpenuhi, maka hari berikutnya 

adalah hari ke-30 bulan berjalan. 

2. Kalender tunggal 

Adapun kalender tunggal adalah sistem kalender Islam yang 

menjadikan dunia merupakan satu mat}la‘, yang berarti untuk seluruh 

kawasan di dunia hanya ada satu zona tanggal. Sistem ini berpatokan pada 

prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Dengan kata lain, umat 

muslim yang ada di seluruh penjuru dunia akan mengawali awal bulan 

Islam pada hari yang sama.
82

 

Kalender Islam tunggal ini digagas oleh Jamaluddin Abdul Razik 

dengan mengemukakan tiga prinsip dasar yang dikembangkan. 

Menurutnya, ketiga prinsip tersebut harus diterima untuk dapat 

mewujudkan suatu kalender Islam global. Pertama, prinsip menerima 

ḥisa>b. Hal tersebut karena tidak mungkin membuat suatu kalender dengan 

ru’yah, kalender harus dibuat untuk waktu jauh ke depan dan harus 

menentukan tanggal di  masa lalu secara konsisten. Penolakan terhadap 

ḥisa>b berarti pembubaran seluruh upaya penyusunan kalender. Kedua, 

prinsip transfer, yaitu apabila terjadi imka>n al-ru’yah di ujung barat, maka 

imka>n al-ru’yah itu ditransfer ke timur untuk diberlakukan di kawasan 
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timur, meskipun di kawasan tersebut belum mungkin ru’yah, dengan 

ketentuan kawasan ini telah mengalami konjungsi sebelum pukul 00:00 

waktu setempat, kecuali kawasan GMT + 14 jam, terhadapnya berlaku 

konjungsi sebelum fajar (tempat pertama di dunia yang mengalami terbit 

fajar). Ketiga, penentuan permulaan hari. Dalam hal ini Jamaluddin 

berpendapat bahwa kita harus menerima konvensi dunia tentang hari, 

yaitu dimulai sejak tengah malam digaris bujur 180°.83
 

Adapun mengenai kriteria kalender Islam tunggal ini juga telah 

dijelaskan pada Kongres Istanbul (Turki) 2016 dengan mengembangkan 

Kriteria Turki 1978
84

 dan diberi rincian parameter yang belum terdapat 

pada kongres sebelumnya, yaitu: 

1. Seluruh kawasan dunia dipandang sebagai satu kesatuan, sehingga 

bulan baru dimulai pada hari yang sama di seluruh kawasan dunia 

tersebut. 

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

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

GMT telah terpenuhi kriteria berikut: jarak sudut antara matahari dan 

bulan (elongasi) pada waktu matahari tenggelam mencapai 8
o
 atau 
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lebih dan ketinggian hilal di atas ufuk saat matahari terbenam 

mencapai 5
o
 atau lebih. 

3. Koreksi kalender: Apabila kriteria di atas terpenuhi setelah lewat 

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

dimulai dengan ketentuan: 

a. Apabila imka>n al-ru’yah hila>l menurut kriteria Istanbul 1978 

sebagaimana dikemukakan di atas telah terjadi di suatu tempat 

manapun di dunia dan ijtimak di New Zealand terjadi sebelum 

waktu fajar. 

b. imka>n al-ru’yah tersebut (sebagaimana pada huruf a) terjadi di 

daratan benua Amerika.
85

 

 

                                                           
85 Syamsul Anwar, “Tindak Lanjut Kalender Hijriyah Global Turki 2016: Tinjauan Usul 

Fikih,” 113. 
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BAB III 

PANDANGAN AKADEMISI ILMU FALAK DI KABUPATEN 

PONOROGO TENTANG PENYATUAN KALENDER ISLAM GLOBAL  

 

Dalam bab ini dibahas mengenai deskripsi data meliputi pandangan 

Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo tentang gagasan penyatuan 

kalender Islam global dan konsep penyatuan kalender Islam global. 

A. Pandangan Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo terhadap 

Gagasan Penyatuan Kalender Islam Global 

 Gagasan terhadap penyatuan kalender Islam terus berkembang, baik 

itu penyatuan secara nasional maupun global (Internasional). Hal tersebut 

dibuktikan dengan diadakannya Seminar-Seminar atau Konferensi-Konferensi 

dari waktu ke waktu yang bertujuan untuk mengupayakan perwujudan 

penyatuan kalender Islam. Namun sampai saat ini, pengupayaan gagasan 

tersebut masih belum disepakati oleh semua kalangan umat Islam, tidak bisa 

dipungkiri, tanpa adanya kesepakatan dari seluruh kalangan umat Islam, maka 

penyatuan kalender Islam tidak akan bisa dilaksanakan. 

 Adapun upaya dalam penyatuan kalender Islam secara global yang 

dilakukan dilingkup internasional terakhir ini adalah diselenggarakannya suatu 

Konferensi Islam Internasional dalam Penyatuan Kalender Islam di Istanbul 

Turki tahun 2016 yang dihadiri oleh perwakilan dari tiap negara Islam. 

Pengadaan Konferensi tersebut membawa para pakar ahli ataupun akademisi di 

bidangnya melakukan diskusi-diskusi baik secara formal maupun non-formal 
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untuk menindaklanjuti hasil yang ditawarkan pada Konferensi tersebut. Namun 

pada kenyataannya umat Islam berbeda-beda dalam menyikapi gagasan 

penyatuan kalender Islam tersebut. Sebagian ada yang menanggapi dengan 

positif dan sebagian yang lain menanggapi dengan negatif. 

 Menanggapi terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan dalam 

rangka penyatuan kalender Islam, penulis telah melakukan penelitian terhadap 

beberapa Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo, yakni pandangan 

mereka terhadap gagasan penyatuan kalender Islam secara global. seperti yang 

telah penulis ungkapkan, bahwa mereka berbeda-beda dalam menanggapi 

tentang perwujudan kalender Islam secara global, dalam hal ini ada yang 

menanggapi dengan positif dan ada pula yang negatif. Berikut penulis 

kemukakan pandangan para Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo 

tentang perwujudan kalender Islam secara global: 

1. Pandangan Ibu Shofwatul Aini
79

 

Menurut Ibu Shofwatul Aini, pada dasarnya kalender Islam global 

bisa diterapkan, namun harus menggunakan gagasan-gagasan tertentu, 

yakni ada zonanya. Seperti halnya pembagian waktu di dunia yang 

berdasarkan pada zona, maka kalender Islam juga demikian. Demikian 

                                                           
79

 Beliau adalah Dosen atau Akademisi Ilmu Falak di IAIN Ponorogo sejak tahun 2015, 

pendidikan awal ditempuh  di MI Al-Hikmah Demak, MTs ditempuh di tempat yang sama, 

kemudian melanjutkan sekolah di MA Darul Ulum Jepara.  Pendidikan beliau di jenjang Strata I 

diraih di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian melanjutkan studi S2 di dua tempat yang 

berbeda, yaitu di Islamic Studies Leiden Belanda dan di UIN Walisongo Semarang dengan jurusan 

Ilmu Falak. Beliau memiliki pengalaman seputar Ilmu Falak, di antaranya: 1) Praktek dalam 

menghitung arah kiblat dengan sistem ephemeris, 2) Praktek pengukuran arah kiblat dengan 

kompas kiblat, 3) Praktek perhitungan awal bulan dengan sistem ephemeris dan 4) Perhitungan 

gerhana. Adapun kegiatan yang kerap dilakukan beliau seputar Ilmu Falak di lapangan, antara lain: 

1) Praktek ru’yah al-hila>l, 2) Praktek pengukuran arah kiblat, 3) Observasi gerhana bulan, 4) 

Kerap juga sebagai partisipan seminar falak dan partisipan Asosiasi Dosen Falak Indonesia 

(ADFI). 
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dunia akan dibagi menjadi beberapa zona, baik itu dibagi menjadi dua 

zona ataupun tiga zona, yang istilahnya adalah bizonal dan trizonal. 

Pembagian zona berfungsi untuk mengetahui wilayah mana yang secara 

astronomis sudah bisa terlihat (hila>l) dan di wilayah mana yang belum bisa 

terlihat. Dengan demikian, jika secara astronomis belum bisa terlihat, 

maka wilayah tersebut belum boleh mengawali awal bulan baru. 

Sebagaimana telah disampaikan, bahwa: 

“Menurut saya penyatuan kalender Islam secara global itu bisa, tapi 

harus mengikuti kaidah-kaidah tertentu, mungkin salah satunya 

seperti yang disarankan oleh pak thomas, yakni ada zonanya, 

karenakan selama ini mat}la‘ global itu masih diperselisihkan 

karena berkaitan dengan zona, apakah di seluruh dunia ini dibagi 

dua zona apakah tiga zona, istilahnya adalah bizonal dan trizonal, 

keduanya memiliki macam-macamnya sendiri, intinya kalau yang 

seperti HTI itu saya tidak setuju, tapi kalau berdasarkan zona saya 

setuju. Karena dari berdasarkan dari urutan waktunya itu dia tidak 

bisa atau tidak sinkron. Tapi kalau yang bizonal dan trizonal itu 

masih logis, Cuma sampai sekarang belum disepakati mana yang 

lebih bisa diaplikasikan.”
80

 

 

Dengan demikian sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa Ibu 

Shofwatul Aini berpandangan bahwa gagasan pembuatan kalender Islam 

global bisa dilakukan, dengan catatan kalender tersebut harus berdasarkan 

pada zona, yang artinya dunia dibagi menjadi beberapa zona yang dengan 

itu disesuaikan pada keterlihatan hila>l, yakni zona mana yang secara 

astronomis sudah mungkin bisa dilihat, dan zona mana yang belum. Maka 

zona yang belum terlihat hila>l, akan lambat atau menunda satu hari dari 

zona yang sudah terlihat dalam memulai awal bulan baru. 

                                                           
80

 Shofwatul Aini, Hasil Wawancara, Ponorogo. 13 Februari 2019. 
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2. Pandangan Ibu Novi Fitia Maliha
81

 

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Novi Fitia 

mengenai gagasan pembuatan kalender Islam global adalah bahwa Ibu 

Novi Fitia setuju terhadap penyatuan kalender Islam secara global, hal 

tersebut karena umat Islam sangat membutuhkan kalender Islam yang 

berlaku secara global, baik dalam persoalan ibadah ataupun administratif.  

Beliau menjelaskan bahwa upaya penyatuan kalender Islam bisa 

dilakukan. Namun dengan catatan, tidak menafikan pada metode h}isa>b, 

karena perwujudan sebuah kalender sudah direncanakan untuk jauh hari ke 

depan, yang dapat diwujudkan melalui perhitungan astronomi. Sedangkan 

untuk metode ru’yah didasarkan pada pengamatan hila>l saat hari ke-29 

sebelum memasuki awal bulan. Seperti yang diungkapkan dalam 

wawancara, yaitu: 

“Saya sendiri mendukung dengan adanya gagasan pembuatan 

kalender Islam yang berlaku secara global, dengan alasan, umat 

Islam sangat membutuhkan kalender Islam secara global, baik 

sebagai fungsi sosial dan terutama fungsi keagamaan, dan tentunya 

dalam penyatuannya berdasarkan pada h}isa>b, karena ru’yah itukan 

                                                           
81

 Beliau adalah Dosen Ilmu Falak di IAIN Ponorogo sejak tahun 2010. Pendidikan 

formal yang ditempuh dalam meraih gelar Strata I di IAIN Sunan Ampel dan menyelesaikannya 

pada tahun 2002. Kemudian, melanjutkan studinya dalam menempuh S2 di tempat yang sama, 

yakni IAIN Sunan Ampel dan menyelesaikan pada tahun 2006. Sedangkan dalam keilmuan Falak, 

beliau memiliki beberapa pengalaman di antaranya: 1) Mengikuti pelatihan Ilmu Falak elementary 

selama 1 tahun yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jatim dan lulus pada tahun 1999, 2) 

Pelatihan Ilmu Falak intermediate selama 1 tahun yang diadakan oleh PTA Jatim lulus pada tahun 

2000, 3) Mengikuti pelatihan Ilmu Falak tingkat advance yang diadakan oleh PTA Jatim dan lulus 

pada tahun 2001, 4) Mengikuti kursus astrofotografi bersama Mr. Thierry Legault (pemecah rekor 

memotret sabit muda dari Prancis) di Alana Hotel pada tahun 2014. Sedangkan dalam kegiatan di 

bidang Falak selain mengajar di bangku perkuliahan, di antaranya: 1) Mengikuti praktek 

pengamatan hila>l dalam penentuan awal bulan di berbagai tempat, 2) Beliau kerap melakukan 

praktek mengukur kiblat di berbagai tempat di Ponorogo, 3) Membuat jadwal salat pada tiap 

tahunnya yang disebarkan di berbagai masjid di Ponorogo yang dicetak sebanyak 1500-2000 

eksemplar. 
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harus ngamat pada saat hari H, sedangkan perwujudan suatu 

kalender jauh hari sudah direncanakan.”
82

 

 

Dengan demikian, Ibu Novi berpandangan bahwa kalender Islam 

sangat dibutuhkan di tengah kehidupan umat Islam. Dengan adanya 

kalender yang akurat, tentu umat Islam akan memiliki pedoman dalam 

melakukan berbagai aktivitas, baik itu dalam persoalan keagamaan 

maupun administratif, dengan tanpa ada keraguan. Sedangkan untuk 

mewujudkan kalender Islam global tidak akan bisa terlepas dari h}isa>b, 

yang artinya perwujudan kalender Islam global tentu berdasarkan pada 

h}isa>b atau data astronomis. 

3. Pandangan Bapak Imam Iskarom
83

 

Bapak Imam Iskarom menjelaskan bahwa penyatuan kalender 

Islam secara global tidak bisa diterapkan. Hal ini karena kalender Islam 

sangat berkaitan dengan urusan ibadah, seperti contohnya penentuan awal 

Ramad}a>n dan Shawwa>l. Dalam nas} telah dijelaskan bahwa penentuan awal 

bulan dengan ru’yah, yang artinya melihat apakah hila>l sudah muncul 

ataukah belum. Sementara hila>l kemunculannya berbeda-beda antara 

tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Maka karena 

                                                           
82

 Novi Fitia Maliha, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 Februari 2019. 
83

 Beliau adalah Akademisi Ilmu Falak di UNIDA dan di Pondok Darussalam Gontor, 

pendidikan awal ditempuh di Pondok Darussalam Gontor dan menyelesaikan pendidikan pada 

tahun 1987. Setelah itu, beliau melanjutkan studinya di ISID Gontor fakultas Tarbiyah, namun 

karena ketertarikannya di bidang Ilmu Falak, beliau mengikuti materi kuliah Ilmu Falak selama 2 

semester di fakultas Syari’ah ISID Gontor. Setelah selesai, beliau melanjutkan studinya pada 

fakultas Syari’ah di Islamic University Madinah KSA 1998. Sedangkan dalam bidang keilmuan 

Falak, beliau memiliki pengalaman di antaranya: 1) Hadir pada saat undangan Munas dan Seminar 

di Jakarta, 2) Kerap mengikuti praktek h}isa>b-ru’yah pada penentuan awal Shawwa>l, 3) Sebagai 

pemateri Seminar Falak di UNIDA, 4) Melakukan kunjungan ke pusat Falak di Malaysia, 5) dan 

Kerap menghadiri sebagai peserta pada Seminar Falak. 
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kemunculannya berbeda-beda, sehingga tidak bisa dilakukan penyatuan 

terhadap kalender Islam secara global. seperti yang telah dijelaskan: 

“Kalender Hijri > itukan urusannya dengan ibadah, seperti Ramad}a>n, 

haji. Kalau itu terkait ibadah dan kaitannya dengan tanggal 

sementara awal-awal bulan itukan didasarkan pada kemunculan 

hila>l. Sementara kemunculan hila>l itu memang berbeda antara 

tempat yang satu dengan yang lainnya. Maka kalau penyatuan 

kayaknya memang tidak bisa. Kalau umpamanya ada kesepakatan 

itu ya memang, tapi ketika satu shawwa>l, terus kemudian hila>l 
belum terbit, maka tidak bisa menjadi 1 shawwa>l, karenakan masih 

min maka tidak bisa. Maka ya praktisnya memang harus global, 

tetapi dalam kenyataan tidak bisa, tetap harus berpegang pada 

ru’yah, seperti h}adi>th “s}u>mu > liru’yatih”. Maka jika suatu daerah 

belum terbit maka ya belum bisa masuk tanggal awal bulan baru. 

Jadi karena pedomannya itu pada hila>l, dan hila>l itu 

kemunculannya berbeda-beda, maka tidak bisa dibuat sama, 

kecuali dalam suatu negara itu dianggap satu mat}la‘ atau satu 

tempat terbit, maka dianggap sama. Jadi karena urusannya dengan 

ibadah maka tidak bisa disatukan di kalender, tetap menyesuaikan 

kemunculan hila>l.”84
 

 

Maka menurut Bapak Iskarom, dalam penentuan awal bulan tetap 

harus berpedoman pada ru’yah sesuai dengan h}adi>th Nabi SAW yang 

berbunyi: “ berpuasalah kalian karena melihat hila>l ”, yang artinya suatu 

kawasan tidak bisa memasuki awal bulan baru jika hila>l belum muncul 

pada kawasan tersebut. Dengan demikian, maka perwujudan kalender 

Islam tidak bisa dilakukan, dengan alasan karena adanya keterbatasan 

keterlihatan hila>l. Maka demikian harus tetap menyesuaikan pada 

kemunculan hila>l. 
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 Imam Iskarom, Hasil Wawancara, Ponorogo. 21 Februari 2019. 
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B. Pandangan Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo terhadap 

Implikasi Konsep Kalender Islam Global  

  Seperti yang telah diketahui, bahwa dalam Konferensi Islam 

Internasional di Istanbul Turki tahun 2016, ditawarkan dua konsep 

kalender Islam yang bersifat global, yaitu kalender bizonal dan kalender 

tunggal. Hal tersebut membawa perdebatan sengit bagi peserta yang hadir 

mengenai sistem kalender mana dari kalender Islam yang ditawarkan yang 

harus diterima. Pada akhirnya untuk menentukan hal itu dilakukan voting 

(pemungutan suara). Hasil voting menunjukkan bahwa mayoritas peserta 

memilih sistem kalender Islam tunggal dengan prinsip satu hari satu 

tanggal di seluruh dunia. Komposisi suara adalah 87 suara yang 

mendukung kalender tunggal, 27 suara mendukung kalender bizonal, 14 

suara abstain, dan 6 suara tidak sah. Jumlah seluruh suara adalah 127 

suara.
85

 

  Dengan demikian para Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten 

Ponorogo berbeda-beda padangan dalam menanggapi Implikasi dari 

konsep kalender yang ditawarkan pada Konferensi tersebut. Berikut 

penulis kemukakan pandangan para Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten 

Ponorogo tentang implikasi konsep penyatuan kalender Islam global: 

1. Pandangan Ibu Shofwatul Aini 

Menurut Ibu Shofwatul, dalam penerapan kalender Islam global 

harus berdasarkan pada zona. Sedangkan jika penyatuan tidak 

                                                           
85 Syamsul Anwal, “Muhammadiyah, Kongres Instanbul 2016 dan Kalender Global 

Hijriah,” 9. 
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didasarkan pada zona maka mengakibatkan urutan waktunya tidak 

sinkron. Demikian juga hal tersebut tidak dapat bisa di logika. 

Sebagaimana dalam ungkapan beliau: 

“Intinya kalau tunggal yang seperti HTI itu saya tidak setuju, 

tapi kalau berdasarkan zona saya setuju. Karena dari 

berdasarkan dari urutan waktunya itu dia tidak bisa atau tidak 

sinkron. Tapi kalau yang bizonal dan trizonal itu masih logis, 

Cuma sampai sekarang belum disepakati mana yang lebih bisa 

diaplikasikan. Jadi menurut saya penyatuan itu harus 

menggunakan beberapa zona. Pembagian zona itu fungsinya 

untuk mengetahui wilayah mana yang menurut astronomis itu 

sudah bisa dilihat dan mana yang belum bisa dilihat. Meskipun 

berdekatan. Tapi kalau memang secara astronomis dia belum 

terlihat ya seharusnya dia belum boleh mengawali awal 

Ramad}a>n dan Shawwa>l. Seperti halnya pembagian waktu di 

dunia itukan dengan zona, maka kalender Islam juga begitu. 

Mengingat penyatuan kalender hanya dapat dilakukan 

berdasarkan pada zona karena itu bisa dilogika.” 

 

2. Pandangan Ibu Novi Fitia Maliha 

Menurut Ibu Novi Fitia, sebuah kalender hanya akan dapat 

diwujudkan berdasarkan atas perhitungan. Maka dengan adanya 

konsep kalender Islam global secara otomatis dalam penetapan awal 

bulan Islam berimplikasi pada penggunaan hisab. Sebagaimana fungsi 

sebuah kalender untuk mengetahui waktu untuk jauh hari ke depan, 

jadi harus sudah diperhitungkan dari jauh hari. Sebagaimana dalam 

ungkapan beliau: 

“Bizonalkan seperti saat ini saja kan mbak. Maksudnya, aplikasi 

dari kalender bizonal kan mirip dengan yang kita alami saat ini, 

hanya dia mengatur zona barat dan zona timur. Kalau seperti itu 

berarti kan kalender Islam itu ambigu, masih ambigu karna 

belum menyatu secara global. maka saya lebih 

mengapresiasinya ke yang tunggal, karna bisa 1 untuk seluruh 

umat di dunia. Tentunya dalam penyatuannya berdasarkan pada 
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h}isa>b, karena ru’yah itukan harus ngamat pada saat hari H, 

sedangkan perwujudan suatu kalender jauh hari sudah 

direncanakan.” 

 

Kemudian dari ungkapan di atas, beliau juga menjelaskan 

bahwa konsep kalender yang berdasarkan pada zona seperti kalender 

bizonal itu masih ambigu. Hal tersebut karena konsep kalender 

tersebut belum bisa menyatukan seluruh umat di dunia. 

3. Pandangan Bapak Imam Iskarom 

Menurut Bapak Iskarom, penerapan kalender Islam yang lebih 

masuk akal adalah konsep kalender Islam yang berdasarkan pada 

zona. Hal ini karena kemunculan hila>l itu berbeda-beda antara tempat 

yang satu dengan lainnya. Dengan demikian penerapan kalender yang 

Islam yang tidak berdasarkan pada zona sulit untuk dilogika, jika 

menimbang atas pertimbangan kemunculan hilal. Sebagaimana beliau 

ungkapkan: 

“Jika suatu daerah belum terbit maka ya belum bisa masuk 

tanggal awal bulan baru. Jadi karena pedomannya itu pada 

hila>l, dan hila>l itu kemunculannya berbeda-beda, maka tidak 

bisa dibuat sama, kecuali dalam suatu negara itu dianggap satu 

mat}la’ atau satu tempat terbit, maka dianggap sama. Jadi 

karena urusannya dengan ibadah maka tidak bisa disatukan di 

kalender, tetap menyesuaikan kemunculan hila>l. Lebih masuk 

akal dan mudah diterima oleh hitungan adalah kalender 

bizonal.” 

 

 

Jadi dari pandangan beberapa Akademisi Ilmu Falak di 

Kabupaten Ponorogo di atas dapat disimpulkan bahwa tiap individu 

memiliki pandangannya masing-masing baik terhadap gagasan 
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penyatuan kalender Islam beserta implikasi konsep kalender Islam 

global. Maka dengan demikian, penulis akan menganalisis pandangan 

para Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo di atas melalui 

analisis penulis di BAB selanjutnya. 
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BAB IV 

ANALISA TERHADAP PANDANGAN AKADEMISI ILMU FALAK DI 

KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENYATUAN KALENDER 

ISLAM GLOBAL 

 

Dalam menganalisa data, penulis akan berusaha menyajikan data analisa 

mengenai pandangan para Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo 

terhadap gagasan penyatuan kalender Islam dan konsep kalender Islam global. 

Pada dasarnya dalam penentuan awal bulan Islam terdapat berbagai cara, 

kriteria, ataupun metode yang dipakai oleh umat Islam. Namun, dengan 

banyaknya cara atau kriteria-kriteria yang pada umumnya saling berbeda antara 

yang satu dengan yang lainnya menyebabkan umat Islam kerap mengalami 

perbedaan dalam mengawali awal bulan Islam khususnya pada bulan Ramad}a>n, 

shawwa>l dan dhu> al-h}ijjah. Perbedaan ini tidak hanya mencakup antara negara 

yang satu dengan negara yang lain, tetapi juga terdapat dalam satu negara yang 

mana terjadi perbedaan dalam mengawali awal bulan di pelbagai wilayah di 

negara tersebut, bahkan di dalam satu wilayah yang samapun kerap terjadi 

perbedaan dalam mengawali awal bulan Islam. Hal ini disebabkan karena 

banyaknya kriteria-kriteria mengenai penentuan awal bulan Islam yang 

berkembang di tengah umat Islam. 

Dengan adanya perbedaan tersebut, maka para ahli di bidangnya telah 

melakukan riset terhadap pengupayaan penyatuan kalender Islam. Hal tersebut 

dilakukan agar tidak ada lagi perbedaan bagi umat Islam dalam mengawali awal 
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bulan, dengan demikian tercipta keseragaman dalam memulai awal bulan, 

sehingga meminimalisir konflik yang terjadi di kalangan umat Islam. Gagasan 

terhadap pengupayaan tersebut tidak hanya sampai pada gagasan penyatuan secara 

lokal, tetapi juga sampai pada titik internasional. Salah satu contohnya adalah 

diselenggarakannya Konferensi Islam Internasional di Turki pada tahun 2016 

yang dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara Islam di dunia yang bertujuan 

untuk menindaklanjuti gagasan dan konsep dalam penyatuan kalender Islam 

secara global. 

Namun pada kenyataannya, umat Islam berbeda-beda pandangan dalam 

menanggapi gagasan dan konsep tersebut. Seperti halnya di kalangan Akademisi 

Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo yang berbeda-beda pandangan dalam 

menanggapi gagasan dan konsep penyatuan tersebut. Dalam hal ini penulis akan 

sajikan dalam bentuk data analisa penulis. 

A. Analisa Pandangan Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo 

terhadap Gagasan Penyatuan Kalender Islam Global 

 Upaya-upaya internasional dalam penyatuan kalender Islam telah 

mulai dilakukan sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Demikian di tengah umat 

Islam telah banyak gagasan-gagasan dalam penyatuan kalender Islam yang 

berlaku secara global. Hal ini dapat diketahui dengan kerap diadakannya 

seminar-seminar, pertemuan ataupun Konferensi baik dalam lingkup nasional 

maupun internasional. Adapun berbagai pertemuan internasional dalam upaya 

penyatuan kalender Islam di antaranya sebagai berikut:
104
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 Syamsul Anwar, Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global, 148-151. 
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1. Mu’tamar Tah}di>d Awa>’il al-Shuhu>r al-Qamari>yah, di Turki tanggal 26-29 

Dhu> al-h}ijjah 1398 H yang bertepatan dengan 27-30 November 1978 M. 

2. Konferensi Astronomi Emirat Pertama, yang membahas tema “Penerapan 

H}isa>b Astronomi dalam Masalah-Masalah Keislaman”, diselenggarakan di 

Abu Dhabi tanggal 13-14 Desember 2006 M. 

3. Simposium Internasional “Penyatuan Kalender Islam Internasional”, yang 

diselenggarakan di Jakarta oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui 

Majelis Tarjih dan Tajdid pada tanggal 22-24 Sha‘ba>n 1428 H yang 

bertepatan dengan 4-6 September 2007 M . 

4. Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam (The Second 

Experts’ Meeting for the Study of Establishment of the Islamic Calendar), 

diselenggarakan di Rabat Maroko pada tanggal 15-16 Shawwa>l 1429 H 

yang bertepatan dengan 15-16 Oktober 2008 M. 

5. Pertemuan Persiapan untuk Konferensi Internasional Ru’yah al-Hila>l, 

yang diselenggarakan di Istanbul Turki pada tanggal 8-9 Rabi>‘al-A<khir 

1434 H bertepatan dengan 18-19 Februari 2013 M. 

6. Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional, yang diselenggarakan di 

Istanbul Turki pada tanggal 21-23 Sha‘ba>n 1437 H bertepatan dengan 28-

30 Mei 2016 M. 

Tidak hanya itu, para ahli di bidang ini juga telah berupaya 

mengajukan konsep dan gagasan dalam rangka menyatukan umat Islam yang 

ada di dunia. Dalam hal ini umat Islam berbeda-beda dalam menanggapi 
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gagasan penyatuan tersebut. Ada yang menanggapi secara positif adapula 

yang negatif. 

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap beberapa 

Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo mengenai pandangan mereka 

terhadap gagasan penyatuan kalender Islam secara global dapat dibagi menjadi 

2 pandangan, yakni yang pertama, adalah pandangan positif, dan kedua, 

adalah pandangan negatif terhadap gagasan penyatuan kalender Islam global. 

1. Pandangan Positif  

Akademisi Ilmu Falak Pandangan dan Argumentasi 

Ibu Shofwatul Aini pada dasarnya bisa dilakukan atau 

diterapkan, dengan catatan kalender 

harus berdasarkan pada zona, yang 

artinya dunia dibagi menjadi beberapa 

zona, baik itu bizonal mapun trizonal 

yang dengan itu disesuaikan pada 

keterlihatan hila>l, yakni zona mana yang 

secara astronomis sudah mungkin bisa 

dilihat, dan zona mana yang belum. Maka 

zona yang belum terlihat hila>l, akan 

lambat atau menunda satu hari dari zona 

yang sudah terlihat dalam memulai awal 

bulan baru. 

Ibu Novi Fitia Maliha Mendukung adanya gagasan penyatuan 

tersebut, dengan alasan bahwa umat 

Islam sangat membutuhkan kehadiran 

kalender Islam secara global, baik 

sebagai fungsi keagamaan maupun fungsi 

sosial. Penyatuan bisa diterapkan dengan 

tidak menafikan pada metode h}isa>b, 

tanpa memegangi prinsip h}isa>b maka 

upaya penyatuan tidak akan bisa 

dilakukan. 

 

2. Pandangan Negatif 

Akademisi Ilmu Falak Pandangan dan Argumentasi 

Bapak Imam Iskarom Tidak bisa diterapkan, karena kalender 

Islam berkaitan dengan ibadah, seperti 
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awal Ramad}a>n dan Shawwa>l. Sedangkan 

penentuan awal bulan tersebut harus 

memperhatikan kemunculan hila>l, yakni 

melalui jalan ru’yah, sesuai dengan nas} 
yang ada. Sementara kemunculan hila>l 
saling berbeda-beda antara tempat yang 

satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, 

penyatuan tidak bisa dilakukan. 

 

Jika melihat dari argumen yang telah dikemukakan oleh beberapa 

Akademisi Ilmu Falak di Ponorogo terbagi dalam dua kelompok, yakni 

pandangan positif dan negatif. Pertama, pandangan positif menurut 

penulis didasarkan pada pandangan bahwa umat Islam sangat 

membutuhkan kalender Islam yang berlaku secara global, baik itu sebagai 

fungsi sosial maupun keagamaan. Dengan demikian agar umat Islam dapat 

mengawali awal bulan secara bersamaan yang akan menghindari 

terjadinya konflik dan perbedaan di tengah umat Islam. 

Selain itu, hal tersebut didasarkan pada pandangan masing-masing 

personal terhadap keyakinan dalam menggunakan metode dalam 

penentuan awal bulan Islam, khususnya terkait dengan ibadah, seperti 

Ramad}a>n dan Shawwa>l. Penyatuan kalender Islam seperti yang diketahui 

pasti akan menggunakan h}isa>b, karena kalender sudah direncanakan dan 

dibuat untuk jauh hari ke depan. Maka dalam hal ini dapat memahami 

ru’yah dalam h}adi>th Nabi SAW adalah ru’yah bi al-‘ilm, yakni melihat 

dengan ilmu atau dengan jalan h}isa>b. Sebagaimana h}adi>th berikut: 
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َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْو عن أبي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنهُ يَقُْوُل قَاَل النَّبِيُّ 

قَاَل قَاَل أَبُو القَاِسِم َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلََّم ُصْوُمْوا لُِرْؤيَتِِه وأَْفِطُروا لُِرْؤيَتِِه 

ةَ َشْعبَاُن ثَََل ثِْينَ   105فَإِْن ُغبََّي َعلَْيُكْم فَأَْكِملُوا ِعدَّ

Artinya: “Dari Abu Hurairah  ra. Berkata: Rasulullah 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 sempurnakanlah bilangan bulan Sha‘ba>n tiga puluh 

hari.”
  

 

Sebagaimana dikemukakan oleh Moh. Murtadho bahwa menurut 

sebagian Ulama kata “liru’yatih” dari h}adi>th tersebut dipahami dengan 

melihat dengan ilmu pengetahuan, yakni dengan jalan h}isa>b.
106

 Dengan 

demikian bahwa adanya gagasan terhadap penyatuan kalender Islam salah 

satunya juga didasarkan pada penerapan metode h}isa>b dalam penentuan 

awal bulan.  

Selain itu, terdapat juga h}adi>th yang menyatakan untuk mengira-

ngira. Mungkin hal inilah yang dijadikan landasan bagi kalangan yang 

berpandangan positif bahwa dalam penentuan awal bulan Islam dapat 

dilakukan dengan jalan h}isa>b, begitu halnya terhadap penyatuan kalender 

Islam yang didasarkan pada h}isa>b. Sebagaimana h}adi>th berikut ini: 

                                                           
105

 Abi> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Isma >’il ibn Ibra>hi>m bin mughi>rah bin Barzabah al-

Bukha>ri> al-Ja’fi>, S}ahi>h al-Bukha>ri>, Juz II, 34-35. 
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنهَُما أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ِ ْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاَّ َعْن َعْبِد هللاَّ

َذَكَر َرَمَضاَن فَقَاَل ََل تَُصوُموا َحتَّى تََرْوا اْلِهََلَل َوََل تُْفِطُروا َحتَّى تََرْوهُ 

  107هُ فَإِْن ُغمَّ َعلَْيُكْم فَاْقُدُروا لَ 

Artinya: Dari ‘Abdullah bin ‘Umar rad}iyalla >h ‘anh bahwa Rasulullah 

SAW menceritakan tentang bulan Ramad}a>n lalu Beliau 

bersabda: “Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat 

hila>l dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. 

Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah 

jumlahnya (jumlah hari disempurnakan)”. 

 

Dari h}adi>th tersebut di atas menjelaskan bahwa apabila hila>l dalam 

keadaan tertutup awan maka perkirakanlah, dengan kata “faqduru> lah”. 

Dalam hal ini para Ulama berbeda pendapat dalam memahami kata 

tersebut. Nashirudin menjelaskan bahwa Ibnu Suraij mengatakan yang di 

maksud dengan faqduru> lah adalah hitunglah, yang ini ditujukan khusus 

bagi orang yang diberi kemampuan dalam menghitung. Senada dengan 

Yusuf Qardawi yang membolehkan penggunaan h}isa>b sebagai sarana 

dalam menentukan awal bulan Islam.
108

 Maka, hal tersebutlah yang 

menjadi dasar dalam penyatuan kalender Islam yang menjadikan h}isa>b 

sebagai metode dalam penentuan awal bulan h}isa>b. 

Sementara yang kedua, bagi pandangan negatif terhadap gagasan 

penyatuan kalender Islam global ini karena didasari bahwa kalender Islam 

sangat berkaitan dengan ibadah, seperti halnya penentuan awal bulan 
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 Abi> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Isma >’il ibn Ibra>hi>m bin mughi>rah bin Barzabah al-

Bukha>ri> al-Ja’fi>, S}ahi>h al-Bukha>ri>, Juz II, 34. 
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 Muh. Nashirudin, Kalender Hijriyah Universal, 121-122. 
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Ramad}a>n dan shawwa>l. Maka tentunya bagi pandangan ini penentuan 

awal bulan Islam yang berkaitan dengan ibadah harus dilaksanakan 

berdasarkan pada ru’yah, yakni melihat langsung hila>l baik dengan alat 

maupun dengan mata telanjang. Seperti dalam h}adi>th yang telah penulis 

sebutkan di atas, yang menjelaskan bahwa umat Islam wajib berpuasa 

karna melihat hila>l. Melihat di sini diartikan dengan melihat secara 

langsung. Oleh karena itu, menurut kelompok ini penyatuan kalender tidak 

dapat dilakukan karena kemunculan hila>l di antara wilayah yang satu akan 

berbeda dengan wilayah yang lain. 

Maka dalam hal ini, Penyatuan kalender Islam secara global tentu 

akan berkaitan dengan penyatuan mat}la‘, yakni digunakannya mat}la‘ 

global. Dalam hal ini para Ulama berbeda-beda pendapat mengenai 

penerapan mat}la‘. Sebagaimana dijelaskan oleh Muh}ammad Jawa>d 

Mughni>yah dalam bukunya al-Fiqh ‘ala> al-Madha>hib al-Khamsah, 

menurut H}anafi>, H}anbali> dan Maliki > apabila hila>l telah terlihat pada suatu 

daerah, maka seluruh umat muslim di berbagai daerah wajib berpuasa, 

tanpa membedakan antara yang jauh dan dekat, demikian tidak perlu lagi 

beranggapan adanya perbedaan munculnya hila>l, yakni ittiha>d al-mat}ali> 

(kesatuan mat}la‘).
109

 Pendapat inilah yang menurut penulis menjadi 

pegangan bagi pandangan positif terhadap penyatuan kalender Islam 

secara global. 
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Sementara bagi pandangan yang negatif terhadap gagasan 

penyatuan kalender Islam global, menurut penulis karena didasarkan pada 

kemunculan hila>l yang berbeda, maka sudah pasti bahwa adanya 

perbedaan mat}la‘ dalam mengawali awal bulan. Hal ini sesuai seperti 

pendapat Ima>mi>yah dan Sya>fi’i > yang memegang pada prinsip mat}la‘ lokal 

(ikhtila>f al-mat}ali>), yakni apabila penduduk suatu daerah melihat hila>l, 

dan penduduk daerah lain tidak melihatnya, bilamana dua daerah tersebut 

berdekatan, maka hukumnya satu. Tetapi kalau munculnya berbeda, maka 

setiap daerah mempunyai hukum khusus.
110

 

 

B. Analisa Pandangan Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo 

terhadap Implikasi Konsep Kalender Islam Global 

Seperti telah dijelaskan pada pembahasan di atas, bahwa dalam 

Konferensi Islam Internasional di Istanbul Turki pada tahun 2016 ditawarkan 

dua konsep sistem kalender yakni, kalender bizonal dan kalender tunggal. 

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap beberapa 

Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo mengenai pandangan mereka 

terhadap implikasi konsep kalender Islam global ialah sebagian dari 

Akademisi Ilmu falak beranggapan bahwa dengan adanya konsep kalender 

Islam global secara otomatis dalam penetapan awal bulan Islam berimplikasi 

pada penggunaan hisab. Hal ini berarti perwujudan sebuah kalender Islam 

global tidak menafikan pada metode hisab. Sebagaimana fungsi sebuah 
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kalender untuk mengetahui waktu untuk jauh hari ke depan, jadi harus sudah 

diperhitungkan dari jauh hari. Namun menurut penulis hal tersebut terhadap 

penggunaan hisab yang diterapkan pada kalender Islam global hanya dapat 

dilakukan terhadap bulan-bulan Islam yang tidak berkaitan dengan ibadah. 

Sedangkan terhadap bulan dalam Islam yang berkaitan dengan ibadah harus 

tetap menggunakan ru’yah dalam penentuan awal bulan, sebagaimana dalam 

hadist Nabi SAW: 

عن أبي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنهُ يَقُْوُل قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْو قَاَل 

القَاِسِم َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلََّم ُصْوُمْوا لُِرْؤيَتِِه وأَْفِطُروا لُِرْؤيَتِِه فَإِْن ُغبََّي قَاَل أَبُو 

ةَ َشْعبَاُن ثَََل ثِْينَ   111َعلَْيُكْم فَأَْكِملُوا ِعدَّ

Artinya: “Dari Abu Hurairah  ra. Berkata: Rasulullah 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 sempurnakanlah bilangan bulan Sha‘ba>n tiga puluh 

hari.”
  

 

Dalam hadist di atas menunjukkan bahwa dalam penentuan awal bulan 

Islam khususnya terkait Ibadah seperti awal Ramadan, Syawwal, dan 

Dzulhijjah harus menggunakan ru’yah. Jadi, terhadap penggunaan hisab pada 

penerapan kalender Islam global hanya dapat dilakukan pada penentuan awal 

bulan selain yang berkaitan dengan Ibadah. 

Maka seperti dalam pandangan Akademisi Ilmu Falak yang menyakini 

bahwa adanya perbedaan pada matla’ beranggapan bahwa konsep kalender 
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yang lebih dapat diterima ialah kalender yang didasarkan pada zona, seperti 

halnya kalender bizonal. Hal tersebut karena kalender bizonal akan 

mempertimbangkan kemungkinan kemunculan hilal di masing-masing zona, 

karena seperti yang telah diketahui bahwa kemunculan hilal itu berbeda-beda 

antara tempat yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan untuk kalender 

Islam yang secara global tunggal sulit untuk dilogika, karena mengingat 

berdasarkan urutan waktu yang ada di dunia bisa mencapai selisih 16 jam, 

yang artinya bumi yang bulat tidak mungkin dapat disatukan secara tunggal. 

Sehingga jika hal tersebut diterapkan akan menahan suatu kawasan yang 

secara astronomis sudah harus memasuki awal bulan untuk tidak memasuki 

awal bulan dan sebaliknya memaksa suatu kawasan untuk  memulai awal 

bulan baru padahal hila>l masih belum terbit. Kenyataan alam yang tidak dapat 

dipungkiri menunjukkan bahwa tampakan pertama hilal tidak merata di 

seluruh permukaan bumi. 

Hal tersebut dapat dilihat dari data yang akan penulis paparkan data 

ketinggian hila>l yang termuat dalam “Win H}isa>b versi 2010”
112

, sebagai 

berikut: 
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 Data ketinggian hila>l dunia pada bulan Shawwa>l 1441 (ijtimak 22 Mei 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maka berdasarkan dari data di atas, dapat diketahui bahwa kenyataan 

alam menunjukkan bahwa tampakan pertama hilal tidak merata di seluruh 

permukaan bumi. Maka jika mempertimbangkan hal di atas, untuk 

mewujudkan kalender global yang tunggal masih belum bisa dilogika. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Akademisi Ilmu Falak di Ponorogo terbagi dalam dua pandangan tentang 

gagasan penyatuan kalender Islam secara global, yaitu positif dan negatif. 

Bagi pandangan positif, didasarkan pada keyakinan kesatuan mat}la‘ 

(ittiha>d al-mat}ali>), demikian tidak perlu beranggapan adanya perbedaan 

munculnya hila>l. Maka tidak membedakan antara yang jauh dan dekat. Hal 

ini sesuai oleh pendapat H{anafi>, H{anbali> dan Maliki. Sedangkan bagi 

pandangan negatif meyakini adanya perbedaan mat}la‘ (ikhtila>f al-mat}ali>) 

karena didasarkan atas kemunculan hila>l itu sendiri berbeda-beda dari satu 

tempat dengan tempat lainnya, demikian adanya perbedaan mat}la‘, hal ini 

sesuai oleh pendapat Ima>mi>yah dan Sha>fi‘i. 

2. Akademisi Ilmu falak di Ponorogo yang menyakini mat}la‘ global 

berpandangan bahwa dengan adanya konsep kalender Islam global 

berimplikasi pada penetapan awal bulan Islam melalui penggunaan h}isa>b. 

Namun hal ini tidak dapat dilakukan terhadap penetapan awal bulan yang 

berkaitan dengan ibadah, maka jika berkaitan dengan ibadah harus 

berdasarkan pada ru’yah sesuai dengan hadist Nabi. Sedangkan Akademisi 

lainnya yang menyakini adanya perbedaan mat}la‘ berpandangan bahwa 

jika kalender Islam global diterapkan tanpa berdasarkan zona akan 

berimplikasi memaksa suatu kawasan untuk memulai awal bulan baru 
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padahal hila>l masih belum terbit dan sebaliknya. Maka harus tetap 

mempertimbangkan pada kemunculan hila>l. 

B. Saran  

Sebagai penutup dari pembahasan ini, penulis mengemukakan dan 

merekomendasikan saran, sehingga dapat memberikan manfaat dan masukan, 

yaitu: 

1. Upaya dalam mewujudkan suatu kalender Islam yang berlaku secara 

global perlu dikembangkan kembali dan dikaji ulang terkait konsep dan 

kriteria-kriteria, sampai mencapai adanya titik temu dan tetap 

memperhatikan kaidah shar‘i yang ditunjang oleh IPTEK, sehingga dapat 

diterima oleh semua pihak ataupun kalangan. 

C. Penutup 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan 

nikmat Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Dengan 

segala kerendahan hati, penulis berharap apa yang menjadi hasil dari 

penelitian ini dapat memberikan manfaat baik untuk penulis sendiri maupun 

pembaca. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun 

penelitian ini, namun bukan berarti penyusunan ini lepas dari segala bentuk 

kekurangan. Maka, penulis berharap kepada pembaca untuk senantiasa 

memberikan masukan, baik berupa saran, komentar, atau kritik. Insha> Alla>h 

masukan yang diberikan akan menjadi bahan perbaikan untuk ke depannya. 
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