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� Penyebab perbedaan

� Adakah solusinya?

� Hilal Ramadhan dan Syawal 1432 H

2



Penyebab perbedaanPenyebab perbedaan
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Prinsip penentuan hilal mudah

“Berpuasalah bila melihat hilal, berbukalah bila melihat hilal”

MENGAPA SERING BERMASALAH?

�Dikotomi Hisab dan Rukyat

�Interpretasi “hilal” untuk kriteria hisab tidak tunggal.

�Kemungkinan salah lihat pada rukyat makin terbuka karena orang makin 
tidak mengenal hilal (mudah terkecoh dengan Venus) serta polusi udara
dan polusi cahaya yang mempersulit pengamatan

�Penyederhanaan makna globalisasi rukyat
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Dikotomi hisab dan rukyat

• Klaim ijtihadiyah 1: Rukyat bersifat qath'i sehingga 

menentukan, sedangkan hisab bersifat dzhanniymenentukan, sedangkan hisab bersifat dzhanniy

sehingga hanya pendukung atau diabaikan. 

•   Klaim ijtihadiyah 2: hisab bersifat qath'i sehingga 

menentukan, sedangkan rukyat bersifat  dzhanniy

sehingga hanya pendukung atau diabaikan.
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Interpretasi hilal

Apakah Hilal itu?

�Bulan sabit pertama di ufuk barat setelah maghrib�Bulan sabit pertama di ufuk barat setelah maghrib

�Bulan muncul di atas ufuk (hisab wujudul hilal)

�Tinggi minimum 2o, umurnya > 8 jam (MABIMS)

�Tinggi minimum tergantung beda azimut bulan -

....matahari (astronomi)
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Mengapa melihat hilal demikian sulit?
Hilal berumur muda, sangat tipis dan redup. 

Bentuk lengkungan paling jelas, termuda berumur 13 jam 
Hilal Ramadhan 1427
umur 13 jam 15 menit
Dipotret dg 
teleskop &

14,5 jam
teleskop &
kamera CCD 
Di Jerman

14,5 jam
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Awan tipis-terang sering mengecoh
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Venus berpotensi mengecoh
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Kriteria Imkanurrukyat (visilibilitas hilal)

�Bagi ahli rukyat, untuk mengeliminasi kemungkinan salah lihat
• Kasus 1998/1418: Berdasarkan kriteria MABIMS PBNU menolak 

kesaksian Cakung dan Bawean yang hilalnya.terlalu rendah (tinggi 
bulan 54’, umur ~ 3 jam)

• Kasus 2006/1427: Berdasarkan kriteria imkan rukyat Lajnah 
Falakiyah NU tidak mengambil Cakung dan Madura karena hilal Falakiyah NU tidak mengambil Cakung dan Madura karena hilal 
teralu rendah ~ 1 derajat

�Bagi ahli hisab, untuk bisa menentukan masuk awal bulan atau 
belum dari hasil perhitungan posisi hilal

• Kasus 1998/1418: Muhammadiyah berdasarkan kriteria wujudul hilal 
menetapkan Idul Fitri 29 Januari 1998. Persis mengikuti kriteria 
MABIMS menetapkan Idul Fitri 30 Januari 1998.

• Kasus 2006/1427: Muhammadiyah berdasarkan kriteria wujudul hilal 
menetapkan Idul Fitri 23 Oktober 2006. Persis berdasarkan kriteria 
wujudl hilal di seluruh Indonesia menetapkan Idul Fitri 24 Oktober 
2006
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Perbedaan karena beda kriteria
Garis Tanggal  Syawal 1427 H: kriteria imkan rukyat , h=2, wujudul hilal

23 Oktober 2006                  (--- maghrib saat ijtima')                     22 Oktober  2006

Garis Tanggal Syawal 1428 H: kriteria imkan rukyat,  h=2, wujudul hilal
12 Oktober  2007                  (--- maghrib saat  ijtima')                     11 Oktober 2007
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Adakah solusinya?Adakah solusinya?
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PELUANG TITIK TEMU

Penganut rukyat  telah membuat pedoman:

“Kesaksian rukyatul hilal dapat ditolak bila tidak didukung ilmu 
pengetahuan atau hisab yang akurat.”

Penganut hisab berpendapatPenganut hisab berpendapat

Hisab sebagai sumber pengetahuan datangnya awal bulan 
sehingga dapat disebut sebagai “rukyat bil ilmi”

MAKA

Landasan ilmu pengetahuan masing-masing kriteria 
terbuka untuk dikaji ulang 
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Kriteria Imkanurrukyat dibuat dari

� Data rukyatul hilal jangka panjang

� Hisab posisi bulan yang berhasil rukyatul hilal

JADI

Kriteria imkanurrukyat (visibilitas hilal)

merupakan titik temu penganut hisab dan rukyat

tanpa harus meninggalkan prinsip masing-masing
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Data rukyat di Indonesia
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Kriteria yang diusulkan LAPAN

Visibilitas hilal ditentukan oleh 
1. kecerlangan hilal yang terkait dengan fraksi sabit atau umur hilal saat 

maghrib.
2. Kecerlangan langit latar depan yang dipengaruhi jarak dari matahari 

(efek hamburan sekitar matahari) dan ketinggian dari horizon (efek 
cahaya senja – twilight)
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Kriteria yang diusulkan LAPAN (2)

Dua kriteria berikut digunakan bersama-sama:

1. Jarak matahari – bulan > 6,4o

2. Beda tinggi bulan – matahari > 4 derajat
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Dari
Perdebatan dalil metode yang paling sahih dan 

Ubah Paradigma Hisab Rukyat

Perdebatan dalil metode yang paling sahih dan 
paling baik dengan upaya saling menghargai

Menjadi
Pencarian kriteria bersama untuk metode yang 

berbeda dengan upaya saling mengisi
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Rawan perbedaan
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Rawan perbedaan lagi
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Problema globalisasi

� Klaim ijtihad 1: Rukyat bersifat lokal, sehingga 
Indonesia bisa saja berbeda dengan Arab Saudi

� Klaim ijtihad 2: Rukyat bersifat global, sehingga  
Indonesia seharusnya sama dengan negara-Indonesia seharusnya sama dengan negara-
negara lain.

� Klaim ijtihad 3: Idul adha tergantung keputusan 
wukuf di Arafah, Idul Adha sehari sesudah wukuf
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Garis tanggal Syamsiah-Qamariyah
� Kebanyakan ummat Islam telah terbelenggu pada 

konsep hari menurut garis tanggal syamsiah 
(International Date Line).

� Konsep hari dalam Islam terbagi 2:� Konsep hari dalam Islam terbagi 2:
• Hari terkait ibadah yang berbasis matahari 

(shalat Jumat) dapat mengikuti garis tanggal 
syamsiah (IDL).

• Hari terkait ibadah yang berbasis bulan (awal 
Ramadhan, hari raya, dll) seharusnya mengikuti 
garis tanggal qamariyah.  
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Menuju Titik Temu 
Kriteria Bersama

Rekomendasi Fatwa MUI 
Nomor 2/2004
Rekomendasi

Agar Majelis Ulama Agar Majelis Ulama 
Indonesia mengusahakan 
adanya kriteria penentuan 
awal. Ramadhan, Syawal, 

dan Dzulhijah untuk 
dijadikan pedoman oleh 
Menteri Agama dengan 
membahasnya bersama 

ormas-ormas Islam dan para 
ahli terkait.
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AGENDA MENCARI TITIK TEMU

� Fatwa MUI + Rekomendasi Kongres Umat Islam Indonesia

� Ormas Islam pelaksana hisab maupun rukyat harus terbuka
untuk mengkaji ulang kriterianya demi kemaslahatan ummat

� Masing-masing ormas Islam maju selangkah memikirkan kriteria 
baru yang disepakati bersama

� Kesepakatan bersama tingkat nasional ditindaklanjuti dengan � Kesepakatan bersama tingkat nasional ditindaklanjuti dengan 
sosialisasi di Ormas Islam sampai tingkat bawah untuk bisa
disepakati dalam muktamar Ormas

� Perbedaan karena masalah non-kriteria (e.g. penyamaan Idul
Adha dengan Arab Saudi) diselesaikan secara bertahap dengan
prinsip menjaga ukhuwah
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Upaya percepatan

� Menteri Agama memfasilitasi pertemuan antara 
BHR, MUI, dan Ormas Islam.

� Ormas Islam terus mengkajiulang pendapat 
organisasi untuk menuju titik temu dengan ormas organisasi untuk menuju titik temu dengan ormas 
Islam lainnya.

� Upayakan samakan persepsi pentingnya  
mendapatkan kriteria bersama

� Upayakan samakan persepsi menjaga ukhuwah 
dengan pendekatan konsep garis tanggal dan 
ukhuwah.
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Titik terang menuju penyatuan
�Wapres JK mempertemukan Ketua PBNU dan PP 

Muhammadiyah 24 Sep 2007/ 5 Ramadhan 1428. Mereka 
bersepakat untuk menyamakan persepsi dan ditindaklanjuti 
dg pertemuan teknis.

�Pertemuan di kantor PBNU Jakarta, 2 Okt 2007
�Pertemuan di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, 6 

Desember 2007Desember 2007
�Pertemuan Lajnah Falakiyah PBNU,  Majelis Tarjih PP 

Muhammadiyah,  Dewan Hisab PP Persis bersama KPPI 
Salman ITB dan Depag RI, Agustus 2008 (menuju 
kesefahamanan perlunya kriteria bersama)

�Pertemuan KPPI, Dewan Syariah PKS, HTI, dan Depag, 
Desember 2008 (menuju kesefahaman menyikapi perbedaan 
dengan Arab Saudi) 

�Pertemuan KPPI-PP Persis 30 April 2009
�Pertemuan KPPI-LF PB NU 16 Mei 2009
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Hilal Ramadhan dan Syawal 1432 HHilal Ramadhan dan Syawal 1432 H
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Pameungpeuk
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Pameungpeuk
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Kesimpulan

Awal Ramadhan diprakirakan akan jatuh pada 1 Agustus 2011 
karena pada akhir Sya’ban tinggi bulan di Indonesia sekitar 7 derajat, 
cukup tinggi untuk bisa diamati. 

Sedangkan awal Syawal (Idul Fitri) 1432 kemungkinan akan terjadi 
perbedaan karena perbedaan kriteria yang digunakan pada saat 
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Kepastiannya kita tunggu saja keputusan sidang 
itsbat di Kementerian Agama

posisi bulan cukup rendah. Tinggi bulan saat maghrib di wilayah 
Indonesia sekitar 2 derajat atau kurang. Berdasarkan kriteria wujudul 
hilal, ada Ormas Islam yang menentukan Idul Fitri jatuh pada 30 
Agustus 2011. Berdasarkan kriteria imkan rukyat (kemungkinan 
terlihatnya bulan sabit) dan kemungkinan sulitnya mengamati hilal 
yang sangat rendah, kemungkinan besar Idul Fitri akan jatuh pada 31 
Agustus 2011.



Sekian dan terima kasihSekian dan terima kasih


