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Mukaddimah 

Shalat fardhu hanya sah dan boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang 
sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Bila shalat itu dikerjakan di luar waktu yang 
telah ditetapkan dengan sengaja, tanpa udzur syar'i, maka hukumnya tidak 
sah.  Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran : 

الَة ََكنَْت عَََل إلُْمْؤِمِننَي ِكتَاًبا َمْوقُوتا   نَّ إلصَّ
ِ
 إ

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas 
orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa : 103) 

Di dalam Al-Quran sesungguhnya sudah ada sekilas tentang penjelasan 
waktu-waktu shalat fardhu, meski tidak terlalu jelas diskripsinya. Namun 
paling tidak ada tiga ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan waktu-
waktu shalat secara global.  
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الةَ  َ َوَأِقِم إلصَّ َّْيلِ  َطَرََفِ إلّنَّ  اِر َوُزلَفاا ِمَن إلل

Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang dan pada bahagian permulaan 
malam. (QS. Huud : 114)  

Menurut para mufassirin, di ayat ini disebutkan waktu shalat, yaitu kedua 
tepi siang, yaitu shalat shubuh dan ashar. Dan pada bahagian permulaan 
malam, yaitu Maghrib dan Isya'.  

إ نَّ قُْرَءإَن إلَْفْجِر ََكَن َمْشهُودا
ِ
َّْيِل َوقُْرَءإَن إلَْفْجِر إ ََل غََسِق إلل

ِ
ْمِس إ لُوِك إلشَّ الَة ِِلُ  َأِقِم إلصَّ

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam 
dan Qur'anal fajri. Sesungguhnya Qur'anal fajri itu disaksikan (QS. Al-Isra' 
: 78) 

Menurut para mufassrin, di dalam ayat ini disebutkan waktu shalat yaitu 
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sesudah matahari tergelincir, yaitu waktu untuk shalat Zhuhur dan Ashar. 
Sedangkan gelap malam adalah shalat Maghrib dan Isya' dan qur'anal fajri 
yaitu shalat shubuh. 

Namun yang lebih spesifik menegaskan waktu-waktu shalat yang lima 
waktu adalah hadits-hadits Rasululah SAW yang shahih dan qath'i. Tidak 
kalah qath'inya dengan dalil-dalil dari Al-Quran Al-Kariem. Diantaranya 
adalah hadits-hadits berikut ini : 

هَْر  بِن َعْبِد هللِا َأنَّ إلنَِِّبَّ   َْعن َجاِبرِ  ِ فََصَلَّ إلظُّ اَلِم فَقَاَل ََلُ : قُْم فََصِّلِ َجاَءُه ِجْْبِيُل عَلَْيِه إلسَّ

ْمُس  ٍء    َحىتَّ َزإلَِت إلشَّ ِ فََصَلَّ إلَعِْص ِحنْيَ َصاَر ِظلُّ ُكِِ ََشْ ُُثَّ َجاَءُه إلَعْْصُ فَقَاَل : قُْم فََصِّلِ

ْمُس ُُثَّ َجاَءُه إلِعشَ  ِ فََصَلَّ إملَْغِرَب ِحنْيَ َوَجبَِت إلشَّ اُء فَقَاَل ِمثَّْلُ ُُثَّ َجاَءُه إملَْغِرُب فَقَاَل : قُْم فََصِّلِ

ِِ فََص  َفُق ُُثَّ َجاَءُه إلَفْجُر ِحنْيَ بَِرَق إلَفْجُر  : قُْم فََصِّلِ َأْو قَاَل ِحنْيَ  –َلَّ إلِعَشاُء ِحنْيَ غَاَب إلشَّ
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ْبَح ِحنْيَ بَِرَق إلَفْجُر. -َطلََع إلَفْجُر  ِ فََصَلَّ إلصُّ  فَقَاَل : قُْم فََصِّلِ

Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi SAW didatangi oleh 
Jibril ‘alaihissalam dan berkata kepadanya, 

"Bangunlah dan lakukan shalat". Maka beliau melakukan shalat Zhuhur 
ketika matahari tergelincir.  

Kemudian waktu Ashar menjelang dan Jibril berkata,"Bangun dan lakukan 
shalat". Maka beliau SAW melakukan shalat Ashar ketika panjang 
bayangan segala benda sama dengan panjang benda itu.  

Kemudian waktu Maghrib menjelang dan Jibril berkata,"Bangun dan 
lakukan shalat". Maka beliau SAW melakukan shalat Maghrib ketika 
mayahari terbenam.  
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Kemudian waktu Isya' menjelang dan Jibril berkata,"Bangun dan lakukan 
shalat". Maka beliau SAW melakukan shalat Isya' ketika syafaq (mega merah) 
menghilang.  

Kemudian waktu Shubuh menjelang dan Jibril berkata,"Bangun dan 
lakukan shalat". Maka beliau SAW melakukan shalat Shubuh ketika waktu 
fajar menjelang. (HR. Ahmad, Nasai dan Tirmizy) 

Selain itu ada hadits lainnya yang juga menjelaskan tentang waktu-waktu 
shalat. Salah satunya adalah hadits berikut ini : 

ائِِب بِْن يَزِيْدٍ  ُّوإ إملَْغِرَب قَْبَل   َأنَّ َرُسْوَل هللِا      َعِن إلسَّ ِِت عَََل إلِفْطَرِة َما َصل قَاَل :اَل تََزإُل ُأمَّ

 ُطلُْوعِ إلنُُّجْوِم 

Dari As-Saib bin Amir radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW 
bersabda,"Ummatku selalu berada dalam kebaikan atau dalam fithrah 
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selama tidak terlambat melakukan shalat Maghrib, yaitu sampai muncul 
bintang".(HR. Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak)  

 



 

 

11 

Bab 1 : Waktu Shubuh 

A. Benarkan Shubuh Di Indonesia Terlalu Lebih Awal? 

Menarik kalau kita membaca tulisan Dr. Thomas Djamaluddin, ketua 
LAPAN,  terkait perbedaan geografis ini. Beliau menganalisa bahwa 
ketebalan atmosfer antara negeri kita di Khatulistiwa dengan negeri-negeri 
di Arab sana itu ada pengaruhnya dalam menetapkan apakah fajar itu sudah 
dianggap terbit ketika posisi matahari masih minus 20 derajat mataharinya 
atau sudah 18 derajat. 

Menurut Pak Thomas, ketebalan atmosfer itulah yang membuat para 
ulama berbeda pendapat menjadi berbeda pendapat. 

Di wilayah khatulistiwa ketebalan atmosfer itu melebihi ketebalan di 
wilayah lain yang jauh dari khatulistiwa. Semakin tebal atmosfer itu maka 
semakin tinggi kemampuan dalam menangkap berkas cahaya matahari yang 
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masih ada di balik bumi. Sebaliknya, semakin tipis atmosfir itu maka semakin 
berkurang kemampuan dalam menangkap berkas cahaya tersebut. 

Ketebalan atmosfer yang berbeda ini bisa kita ibaratkan seperti ada dua 
gunung. Gunung yang satu lebih tinggi dari gunung yang kedua. Saat 
matahari terbit di pagi hari, maka puncak gunung yang pertama itu akan 
mendapat cahaya matahari terlebih dahulu baru kemudian puncak gunung 
yang kedua. 

Puncak gunung yang terkena cahaya matahari terlebih dahulu inilah yang 
kita ibaratkan itu namanya fajar. Karena pada hakikatnya nya fajar itu adalah 
pantulan sinar matahari yang tertangkap pada atmosfer kita. 

Pada saat matahari belum terbit dan kita belum bisa melihat matahari di 
permukaan bumi, maka sinar matahari itu sudah bisa nampak kalau kita 
berada setinggi batas ketebalan atmosfer itu. Dan lapis paling atas dari 
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atmosfer yang sudah terkena sinar matahari itu kalau kita lihat dari 
permukaan bumi itulah yang disebut dengan fajar.  

Makin tebal atmosfirnya maka makin cepat dalam menangkap sinar 
matahari walaupun matahari nya masih ada di balik bumi. Sebaliknya 
semakin tipis ketinggian atmosfer itu, maka semakin terlambat dalam 
menerima cahaya matahari. 

Karena Indonesia berada di daerah khatulistiwa dan ketebalan atmosfer 
di khatulistiwa itu memang lebih tinggi dari daerah lainnya, maka orang-
orang yang tinggal di Indonesia akan melihat mendapatkan fajar itu datang 
lebih cepat. Sebaliknya negeri yang agak jauh dari khatulistiwa, karena 
ketebalan atmosfer yang lebih rendah, mereka lebih lambat dalam melihat 
berkas cahaya matahari yang tertangkap pada lapisan terluar atmosfer nya. 

Maka wajar bila di Indonesia Subuh itu lebih cepat karena fajar lebih cepat 
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terlihat meski posisi matahari baru berada 20 derajat di bawah ufuk. Dalam 
posisi seperti itu ternyata sinarnya sudah tertangkap lewat atmosfer kita 
yang tebal. 

Sementara di beberapa negara Arab yang memang jauh dari khatulistiwa, 
maka ketebalan atmosfer mereka lebih rendah, sehingga nampak fajar 
datang belakangan daripada di daerah khatulistiwa. 

Jadi kalau di Indonesia Subuh ditetapkan ketika matahari masih minus 20 
derajat, memang sangat masuk akal. Sementara di negeri-negeri yang jauh 
dari khatulistiwa seperti di negeri Arab sana itu, kalau subuh baru nampak 
ketika matahari sudah mencapai 18 derajat di bawah ufuk itu juga masuk 
akal. 

Yang tidak masuk akal bahwa di negeri yang tebal atmosfernya ini 
dipaksakan harus 18 derajat. Juga lebih tidak masuk akal posisi matahari 
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masih minus 20 derajat itu dipaksakan di negeri subtropis yang jauh dari 
khatulistiwa sepereti beberapa negeri Arab. 

Maka perhitungan para ulama di masing-masing negara itu sudah benar 
dan tidak ada yang salah. Yang salah justru kalau memaksakan hasil hitungan 
di negara lain untuk dipaksakan di negara kita atau sebaliknya. 

Semoga penjelasan sederhana ini bisa memberikan kita pencerahan 
dalam memahami Kenapa ada perbedaan pendapat dalam menetapkan 
Kapan jatuhnya waktu Fajar. Yang mengatakan minus 20 derajat kalau 
menyebutkannya untuk wilayah Indonesia maka itu sudah tepat. Yang 
mengatakan minus 18 derajat kalau memang di daerah yang atmosfernya 
lebih tipis itu juga sudah tepat. 
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B. Fajar Dalam Tinjauan Astronomi 

Beberapa jam sebelum matahari terbit, di ufuk timur tampak cahaya 
kuning kemerah-merahan yang menjadi waktu berakhirnya gelap malam 
menuju siang yang terang benderang.  

Cahaya tersebut merupakan pembiasan cahaya matahari oleh partikel-
partikel yang ada di angkasa. Semakin dekat posisi matahari terhadap ufuk, 
semakin terang pula cahaya tersebut. Dalam astronomi, cahaya tersebut 
dikenal dengan istilah twilight  atau cahaya fajar. 

1. Astronomical Twilight 

Kondisi ini terjadi saat posisi matahari masih berada antara - 18˚ sampai - 
12˚  di bawah ufuk. Dalam keadaan ini, benda-benda di lapangan terbuka 
belum tampak batas-batas bentuknya. Semua bintang baik yang terang 
maupun yang samar masih tampak. 
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2. Nautical Twilight 

Kondisi ini terjadi saat posisi matahari berada antara - 12˚sampai - 6˚  di 
bawah ufuk. Dalam keadaan ini, benda-benda di lapangan terbuka masih 
samar batas-batas bentuknya. Sedangkan bintang yang bisa dilihat adalah 
semua bintang terang. 

3. Civil Twilight 

Kondisi ini terjadi saat posisi matahari berada antara- 6˚  sampai  0˚ di 
bawah ufuk. Dalam keadaan ini, benda-benda di lapangan terbuka sudah 
tampak batas-batas bentuknya. Sedangkan bintang yang bisa dilihat 
hanyalah sebagian bintang terang saja. 

Yang menjadi pertanyaan menarik adalah, yang manakah dari ketiga posisi 
matahari di atas yang merupakan waktu shubuh? 

Dalam hal ini ternyata kita menemukan fakta bahwa tiap sistem 
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penanggalan di berbagai negara Islam berbeda-beda dalam menetapkannya. 
Berikut adalah tabel yang menjabarkan bagaimana perbedaan itu di masing-
masing negara Islam : 

 

Sistem / Negara Posisi Matahari 

1. Ummul Qura (Saudi Arabia) - 18 ° 

2. Egyptian General Authority of Survey (Mesir) - 19,5 ° 

3. Islamic Society of North America (Amerika 
Utara) 

- 15 ° 

4. Moslem World League - 18 ° 
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5. University of Islamic Science (Pakistan) - 18 ° 

6. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama 
(Indonesia) 

- 20 ° 

 

Perbedaan ini harus diakui sebagai realitas perbedaan dalam masalah 
ijtihad. Dan memang dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di atas, 
karena banyak faktor. Di antaranya faktor geografis, karena perbedaan 
lintang, faktor intensitas cahaya di langit ketika ada bulan purnama atau 
bulan mati, faktor awan, cahaya dari permukaan bumi (lampu) dan lainnya. 

Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI konon merujuk kepada 
hasil perhitungan Sa'adudin Jambek, ahli hisab Indonesia masa lalu yang 
menggunakan angka - 20 °. 
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Sedangkan Al-Biruni, seorang cendekiawan Islam yang terbesar pada 
masanya, mengusulkan agar astronomical twilight alias kedudukan matahari 
18 derajat di bawah horison, sebagai awal fajar, seperti termaktub dalam al-
Qanun al-Mas'udi. 
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Bab 2 : Waktu Shalat di Atas Pesawat 

Ada beberapa kondisi dimana waktu shalat tidak terjadi secara normal, 
seperti ketika kita berada di atas pesawat terbang, atau ketika berada di 
daerah utara bumi atau selatan, dan juga ketika seorang astronot mengorbit 
bumi.  

Ketika kita berada di atas pesawat jet komersial, boleh jadi kita terpaksa 
harus mengerjakan shalat di dalamnya. Setidaknya ketika shalat Shubuh 
yang memang tidak bisa dijama’ dengan shalat lain untuk dikerjakan di darat. 

Dan tidak jarang pula penerbangan itu melewati dua waktu shalat tanpa 
lepas landas. Misalnya terbang sebelum  Dzhuhur dan baru mendarat 
selewat Maghrib. Otomatis salat Dzhuhur dengan Ashar harus dikerjakan di 
atas pesawat. Demikian pula ketika terbang sebelum Maghrib dan mendarat 
selewat Shubuh, maka terpaksa Maghrib dan Isya dikerjakan di atas pesawat. 
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Pesawat jet komersial biasanya bergerak dengan kecepatan tinggi, bisa 
mencapai 900 km/jam. Sehingga dalam menggunakan jadwal waktu-waktu 
shalat, kita sudah tidak bisa lagi berpatokan dengan jadwal shalat 
berdasarkan kota tertentu. Yang jadi masalah, bagaimana kita menetapkan 
waktu shalatnya? 

Prinsipnya kita tetap harus berpatokan dengan menggunakan gejala alam, 
yaitu terbit dan terbenamnya matahari, serta muncul fajar atau hilangnya 
mega merah. Adapun jadwal shalat yang selama ini kita gunakan, nampaknya 
sudah tidak lagi akurat, kalau kita ada di dalam pesawat. 

A. Waktu Untuk Mengerjakan Dzhuhur dan Ashar 

Bila kita terbang sebelum Dzhuhur dan baru mendarat selewat Maghrib, 
maka kita bisa melakukan keduanya di atas pesawat dengan cara dijamak 
sekaligus diqashar, baik dengan jamak taqdmin ataupun ta’khir.  
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Hanya saja untuk jamak taqdim kita agak kesulitan untuk menetapkan 
kapan masuknya waktu Dzhuhur. Hal itu karena masuknya waktu Dzhuhur 
ditandai dengan mulai bergesernya matahari ke arah Barat dari yang 
awalnya tepat di atas kepala. Masalahnya, di dalam kabit pesawat kita tidak 
bisa melihat tegak lurus ke atas karena terhalang atap pesawat.  

Maka untuk kepastiannya, kedua shalat itu kita lakukan dengan jamak 
ta’khir, yaitu kedua shalat itu kita kerjakan di waktu Ashar.  Alasannya karena 
lebih mudah untuk mengetahui waktu Ashar daripada waktu Dzhuhur. 
Waktu Ashar ditandai dengan panjang bayangan suatu benda telah melebihi 
panjang benda itu sendiri. Dan ini bisa dengan mudah dilakukan di dalam 
pesawat. Asalkan kita bisa melihat matahari sudah condong ke arah Barat 
dan belum sampai terbenam, kita bisa mengerjakan shalat Dzhuhur dan 
Ashar secara ta’kir.  
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B. Waktu Untuk Mengerjakan Shalat Maghrib dan Isya 

Sedangkan untuk mengerjakan shalat Maghrib dan Isya’, juga ada baiknya 
kalau dilakukan dengan cara ta’khir. Karena waktu Maghrib sedemikian 
pendek, apalagi bila pesawat bergerak ke arah Timur yang semakin menjauhi 
matahari, maka batas masuk waktu Isya’ hanya tersisa beberapa menit saja. 

Oleh karena itulah akan lebih leluasa bila dijamak ta’khir. Lalukanlah 
setelah kira dua atau tiga jam setelah matahari terbenam. Terbenamnya 
matahari jauh lebih mudah dilihat dari atas pesawat ketimbang dari atas 
tanah. 

C. Waktu Untuk Mengerjakan Shalat Shubuh 

Di atas langit lebih mudah kita mengenali fajar ketimbang di atas daratan. 
Fajar adalah bias cahaya matahari di atmosfir kita pada ufuk timur dimana 
mataharinya sendiri masih belum terbit.    
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Di atas pesawat cukup kita membuka tabir jendela di saat-saat menjelang 
fajar. Kalau langit malam masih gulita di sisi kanan dan kiri pesawat, itu 
berarti belum masuk waktu Shubuh. Kita tunggu barang beberapa waktu, 
dan ketika kita tengok jendela nampak langit di ufuk Timur mulai bercahaya 
terang, itulah fajar. 

Lalu shalat shubuh dua rakaat di waktu itu dan jangan sampai terlewat 
dengan terbitnya matahari di langit. 
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Bab 3 : Waktu Shalat di Kutub Utara atau Selatan 

Buat orang yang tinggal di Kutub Utara atau Kutub Selatan, secara 
geografis mereka akan mengalami beberapa 'keajaiban' alam. Terutama 
terkait dengan waktu terbit dan terbenam matahari. Padahal, waktu-waktu 
shalat sangat ditentukan dengan terbit dan terbenamnya matahari. 

A. Kondisi Pertama  

Ada wilayah yang pada bulan-bulan tertentu mengalami siang selama 24 
jam dalam sehari. Dan sebaliknya, pada bulan-bulan tertentu akan 
mengalami sebaliknya, yaitu mengalami malam selama 24 jam dalam sehari. 

Haiah Kibaril Ulama dan Lajnah Daimah Kerajaan Saudi Arabia dalam fatwa 
nomor 5842 menuliskan hal ini :  

وال تطلع فهيا إلشمس ش تاء ، أ و َف بالد  من َكن يقمي َف بالد ال تغيب عّنا إلشمس صيفاا 
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َل س تة أ شهر ، يصلوإ إلصلوإت   ويس متر ليلها س تة أ شهر مثالا وجب علهيم أ ن يس متر هنارها إ 

أ ربع ك  َف  عَل   إمخلس  ذكل  َف  معمتدين  وحيددوها  أ وقاهتا  لها  يقدروإ  وأ ن   ، ساعة  وعرشين 

لهيم تامتيز فهيا أ وقات إلصلوإت إملفروضة بعضها من بعض  بالد أ قرب  إ 

Orang-orang yang bermukim di negeri dimana matahari tidak pernah 
terbenam selama musim panas, dan tidak pernah terbit selama musim 
dingin, atau negeri yang siangnya berlangsung terus selama 6 bulan, dan 
malamnya berlangsung terus selama 6 bulan, maka mereka tetap 
diwajibkan shalat lima waktu dalam hitungan tiap 24 jam. Namun waktu 
shalatnya diperhitungkan berdasarkan jadwal shalat di negeri yang terdekat 
yang masih ada siang dan malamnya secara normal. 1 

 
1 Fatwa Hai'ah Kibaril Ulama dan Lajnah Daimah 



 

 

28 

B. Kondisi Kedua 

Ada wilayah yang pada bulan tertentu tidak mengalami hilangnya mega 
merah (syafaqul ahmar) sampai datangnya waktu shubuh. Sehingga tidak 
bisa dibedakan antara mega merah saat maghrib dengan mega merah saat 
shubuh. 

Dalam kondisi ini, maka yang dilakukan adalah menyesuaikan waktu shalat 
`isya`nya saja dengan waktu di wilayah lain yang terdekat yang masih 
mengalami hilangnya mega merah maghrib.  

C. Kondisi Ketiga  

Ada wilayah yang masih mengalami pergantian malam dan siang dalam 
satu hari, meski panjangnya siang sangat singkat sekali atau sebaliknya. 

Dalam kondisi ini, jadwal shalat tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. 
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Bab 4 : Waktu Shalat di Luar Angkasa 

Masalah ini tentu saja belum ada jawabannya dalam kitab-kitab fiqih 
klasik, karena saat itu sama sekali belum terbayang ada manusia bisa 
mengorbit bumi dengan kondisi seperti itu. Maka jawabannya adalah ijtihad 
dari sebagian ulama kontemporer di masa sekarang ini. 

Yang disepakati oleh para ulama kontemporer adalah bahwa astronot itu 
tetap wajib melakukan shalat lima waktu dalam sehari semalam sesuai 
dengan perhitungan di permukaan bumi. Sebab tidak mungkin shalat 5 kali  
dalam durasi tiap 90 menit atau 80 kali dalam durasi 24 jam. Yang jadi 
perbedaan, bila jadwal shalatnya ikut waktu di permukaan bumi, lalu ikut 
jadwal negara yang mana? 

Dalam hal ini ada tiga pendapat yang berbeda : 
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A. Ikut Jadwal Mekkah 

Pendapat yang paling umum bahwa jadwal shalat bagi astronot muslim 
didasarkan pada jadwal shalat di kota Mekkah Al-Mukarramah. Alasannya 
karena pertama kali diperintahkan shalat lima waktu (isra' dan mi'raj) ketika 
Rasulullah SAW masih berada di Mekkah. Ketika jadwal shalat menjadi kacau, 
maka dikembalikan ke jadwal kota Mekkah. 

B. Ikut Jadwal Cape Canaveral 

Ada juga yang berpendapat bahwa jadwal shalatnya ikut jadwal shalat di 
Cape Canaveral. Alasannya berdasarkan dari mana astronot itu 
meninggalkan bumi pertama kali. Karena umumnya mereka take off dari 
Cape Canaveral di Florida Amerika Serikat, maka jadwal shalatnya mengikuti 
tempat terakhir dimana dia meninggal permukaan bumi. 
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C. Ikut Jadwal Greenwich 

Dan ada juga yang menyebutkan bahwa jadwal shalatnya berdasarkan 
waktu greenwich. Alasannya karena konon NASA menggunakan jam 
berdasarkan Greenwich dalam menetapkan jadwal keseharian, baik untuk 
bekerja, makan, tidur, istirahat dan lainnya dalam penerbangan luar 
angkasa. Sehingga buat astronot muslim akan jauh lebih mudah mengikuti 
jadwal resmi yang berlaku.  

Namun semua itu hanyalah ijtihad yang sifatnya sepihak dari beberapa 
pendapat ulama masa kini. Ada kemungkinan keliru dan bisa dikoreksi di 
kemudian hari.  
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Bab 5 : Melewati Garis Batas International 

A. Garis Batas Internasinal 

Garis Batas Internasinal adalah suatu garis khayal imaginer di permukaan 
bumi yang lokasinya ada di tengah Samudera Pasifik. Secara ukuran, garis itu 
adalah +180 derajat dari garis Greenwich di Inggris yang lokasinya 0 derajat.   

Greenwich sendiri disepakati sebagai titik 0 derajat sejak ditetapkan 
pertama di tahun 1884. Adalah Presiden Amerika Serikat, Chester Arthur, 
besama dengan perwakilan dari 25 negara setuju untuk memilih satu garis 
bujur yang melewati Royal Observatory di Greenwich, Inggris, sebagai 
standar internasional untuk meridian utama. 

Jadi boleh dibilang bahwa garis batas internasional ini adalah garis yang 
berada pada titik terjauh dari Greenwich, baik lewat barat atau pun lewat 
timur. 
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B. Fenomena Unik 

Yang menjadi unik dari garis ini adalah perbedaan hari. Wilayah yang ada 
di sebelah barat dari garis ini berbeda sehari dari wilayah yang ada di sebelah 
timur. Misalnya, di sebelah barat hari Ahad maka yang di sebelah timur hari 
Sabtu. Padahal jam menujukkan waktu yang sama.  

Untuk bepergian dari Tonga di sebelah barat garis itu menuju Samoa 
Amerika di sebelah timur garis itu melalui udara membutuhkan waktu dua 
jam.  

1. Fenomena Ketambahan Hari 

Setelah shalat Jumat, seseorang berangkat dari Tonga hari Jumat tanggal 
1 Januari 2021 sore  pukul 15:00. Dua jam kemudian dia mendarat di Samoa 
pukul 17:00 sore itu juga. Namun kalender hari itu di Samoa menunjukkan 
bahwa hari itu adalah hari Kamis tanggal 31 Desember 2020.  
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Ini seperti perjalanan mundur menembus waktu. Dari tahun 2021 ke 
tahun 2020. Padahal tidak ada yang mundur, hanya saja sistem perhitungan 
waktunya yang berbeda zona waktu. 

Namun yang jadi masalah, siangnya dia sudah shalat Jumat di Tonga, 
namun sesampainya di Samoa itu, pada keesokan harinya yaitu hari Jumat 
waktu Samoa,  apakah dia wajib shalat Jumat lagi?  

2. Fenomena Kehilangan Hari 

Lalu bagaimana penerbangan unik dan aneh ini kita balik, yaitu dari Samoa 
ke Tonga melewati garis batas internasional.  

Seseorang yang lain terbang dari Samoa di hari Jumat pagi jam 07.00 dan 
2 jam kemudian tiba di Tonga yaitu jam 09.00 pagi. Namun hari itu 
menujukkan hari Sabtu bukan hari Jumat. Lalu bagaimana dia melakukan 
shalat Jumat? Apakah otomatis jadi gugur kewajiban shalat Jumat-nya? 
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