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Bab 1  : Penentuan Awal Ramadhan  

A. Perbedaan Khas Bangsa Indonesia 
Masalah perbedaan penentuan awal Ramadhan, termasuk juga 

penetapan Hari Raya Idul Fithri, adalah problem kericuhan dan sengketa 
umat Islam di Indonesia yang tidak pernah ada habisnya. Nyaris seperti ritual 
wajib tahunan, setiap menjelang awal Ramadhan dan juga akhirnya, 
perdebatan demi perdebatan hampir memenuhi semua ruang publik dan 
diskusi umat Islam, seakan tidak ada habisnya. 

Yang terlibat perseteruan bukan hanya kalangan pakar di bidang ilmu 
rukyat dan hisab, tetapi juga kalangan awam yang sama sekali tidak pernah 
belajar ilmu tersebut. Terkadang mereka terasa lebih militan dibandingkan 
dengan pakarnya. 

Kadang perbedaan itu melibatkan organisasi massa (ormas) umat Islam 
yang jumlahnya bejibun, tapi tidak jarang dalam satu ormas sendiri pun 



 

5 

terpecah-pecah lagi. Malahan pertentangannya juga sampai ke level antar 
tokoh meski sama-sama berada dalam wadah yang sama.  

Dan yang paling parah ketika perbedaan itu meresap ke dalam keluarga-
keluarga muslim, sebagai satuan unik terkecil. Suami dan istri bisa saling 
berbeda dalam memulai puasa dan lebaran, salah satunya karena beda 
afiliasi ormas, atau beda afiliasi ustadz.  

Pemandangannya kemudian jadi mengharukan, sebagian umat sudah 
ada yang mulai puasa duluan, sementara sebagian yang lain masih makan 
dan minum karena meyakini belum masuk tanggal 1 Ramadhan. Hal yang 
sama akan terulang lagi ketika berlebaran. Sebagian umat Islam ada yang 
sudah takbiran, namun di masjid yang lain masih meneruskan tarawih karena 
meyakini malam itu masih tanggal 30 Ramadhan.  

Maka ketika sebagian umat Islam melaksanakan shalat Idul Fithri di pagi 
hari, sebagian yang lain masih berpuasa meneruskan hari yang ke-30 
menurut keyakinan mereka. 
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Pemandangan seperti ini menjadi unik karena rupanya hanya terjadi di 
Indonesia saja, sementara di negara berpenduduk mayoritas muslim yang 
lain malah tidak terjadi.  

Saudara-saudara kita di Saudi Arabia nyaris tidak pernah saling berbeda 
mengawali puasa Ramadhan, begitu juga Idul Fithrinya. Mereka senegara 
kompak mengawali Ramadhan dan mengakhirinya secara bersama-sama di 
bawah satu komando, yaitu pemerintah yang sah di negara itu.  

Hal yang sama pun juga terjadi di Mesir, Suriah, Yaman, Irak dan lainnya. 
Masing-masing penduduk di negara itu kompak berpuasa bersama dan 
berlebaran bersama.  

Kalau pun ada perbedaan, maka perbedaan itu terjadinya antar satu 
negara dengan negara lainnya, meskipun bertetangga dan berdekatan. 
Misalnya Mesir dan Saudi berbeda mengawali Ramadhan dan Lebaran, itu 
biasa. Nanti sebagian negara ada yang ikut Mesir, tapi sebagian lagi ada yang 
ikut Saudi.  
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Tetapi kalau perbedaannya terjadi dalam satu negara, tidak pernah ada 
ceritanya. Negeri-negeri Islam tidak pernah mengalami rakyatnya saling 
berbeda satu sama lain dalam satu negara, kecuali hanya Indonesia.  
B. Faktor Pemicu 

Kenapa hal semacam ini terjadi di Indonesia? 
Ada banyak analisa, diantaranya yang paling menarik antara lain untuk 

dijadikan pertimbangan ada hal-hal berikut : 

1. Luasnya Wilayah Indonesia 

Saking luasnya wilayah Indonesia sehingga punya tiga wilayah waktu. 
Jarak dari ujung Barat Sabang hingga ujung Timur Marauke nyaris setara 
jarak dari Jakarta ke Saudi Arabia. Bangsa Indonesia sendiri berasal dari 
gabungan sekian banyak kerajaan yang berjejer banyak sekali di masa lalu. 

Ditambah lagi bahwa penduduknya tidak menempat di satu pulau atau 
kontinen sebagaimana India, tapi berserakan di ribuan pulau.  

Jumlah Pulau di Indonesia termasuk pulau besar dan pulau kecil yang 
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tertera pada Undang-Undang no 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia 
adalah 17.508 pulau1.  

Selama ini baru 7.870 saja yang telah mempunyai nama, sedangkan 
9.634 belum memiliki nama. Namun update terbaru bahwa sebanyak 16.056 
pulau telah berhasil dibakukan namanya di PBB hingga Juli 2017.2  

Namun demikian hanya 30 persen sampai 35 persen saja yang 
berpenghuni. Lebih banyak yang tidak berpenghuni karena pulau-pulau kecil 
itu ukurannya banyak yang hanya setengah hektare sehingga tidak layak 
ditinggali.3 

2. Besarnya Jumlah Penduduk 

Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, menurut 

 
1 https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau 
2 https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_di_Indonesia_menurut_provinsi 
3 https://www.liputan6.com/bisnis/read/2108368/70-pulau-di-indonesia-tak-

berpenghuni 
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estimasi berjumlah 202.867.000 jiwa, 88,2% dari seluruh penduduk negeri 
ini, atau 12,9% dari populasi Muslim dunia. Itu berarti dari seluruh umat 
Islam di permukaan planet bumi, 1/8 dari mereka adalah bangsa Indonesia. 

Seluruh penduduk di negeri Arab sana, seandainya memutuskan untuk 
melebur negara mereka menjadi satu negara, belum tentu jumlah 
penduduknya akan menyamai penduduk muslim di Indonesia. 

Sejak India pecah dua menjadi India dan Pakistan, maka negara yang 
berpenduduk muslim terbanyak di dunia adalah Indonesia.  Jumlah 
penduduk Indonesia nyaris mendekati jumlah seluruh penduduk di negara-
negara Timur Tengah apabila disatukan. 

3. Banyaknya Medote Penetapan  

Selain dari kedua penyebab alami di atas, perbedaan penetapan awal 
Ramadhan juga banyak dipengaruhi oleh semakin banyaknya metode yang 
ditemukan sepanjang sejarah 14 abad ini. Ada lusinan hingga puluhan 
metode penetapan awal Ramadhan yang ternyata banyak berkembang 
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secara sporadis di negeri kita.  
Kalau kita klasifikasi, semua menginduk kepada dua kelompok utama. 

Pertama, yang menginduk kepada ru’yatul-hilal. Kedua, yang menginduk 
kepada ilmu falak atau ilmu hisab.  

a. Ru’yatul Hilal Banyak Variannya 

Ilmu terkait ru’yatul hilal itu semenjak dari zaman kenabian hingga 14 
abad kemudian mengalami dinamika yang panjang, yang pada intinya 
melahirkan banyak cabang, aliran dan varian. Sehingga meski sama-sama 
menggunakan ru’yatul hilal, hasilnya belum tentu sama. Dua  tiga kiyai yang 
sama-sama menjalankan ru’yatul hilal, belum tentu punya kesimpulan yang 
sama. 

b. Hisab Juga Banyak Variannya 

Metode hisab yang berdasarkan ilmu falak pun punya banyak variat yang 
satu sama lain saling berbeda. Dua tiga ormas pakai metode hisab tidak ada 
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yang bisa menjamin hasilnya pasti sama.  
C. Harus Ada Penengah 

Dengan fakta-fakta di atas, maka perbedaan penetapan awal Ramadhan 
dan Lebaran di negeri ini akan terus terjadi dan menjadi abadi selamanya 
terjadi. Khususnya apabila masing-masing elemen umat tetap ’ngotot’ ingin 
menang sendiri, memenuhi rasa egoisme diri dan kelompok masing-masing.  

Padahal masalah ini sebenarnya masalah ijtihadi yang luas sekali. 
Dinamika dalam masalah-masahal ijtihadi bukan hal yang tabu, memalukan 
atau haram. Justru sebaliknya, sangat wajar, logis, masuk akal dan 100 
persen seusai kaidah syariah. 

1. Domain Negara 

seharusnya tidak perlu terjadi dalam konteks kita hidup bernegara di 
masa sekarang ini. Sebab keberadaan negara yang posisinya sebagai hakim 
tentu menyapu bersih perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. 

Kaidah yang amat terkenal dan banyak digunakan adalah : 
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اَلَف  فَُع اخلم ُ يَرم ُ احلَاِكم  ُحْكم

Ketetapan hakim mengilangkan semua perbedaan. 

Seluruh dunia Islam hari ini  sesungguhnya telah menerapkan kaidah ini, 
yaitu bahwa penetapan awal Ramadhan dan juga Idul Fithri merupakan 
domain pemerintah atau negara.  

2. Sidang Isbat 

Sidang isbat sudah dilaksanakan seiring dibentuknya Departemen 
Agama RI pada 3 Januari 1946. Tanggung jawab Kemenag ini kemudian 
diperkuat dengan penerbitan PP Tahun 1946 No.2/Um.7/Um.9/Um. 

 Majelis isbat mencakup keterwakilan pemerintah, tokoh Islam, ahli 
astronomi dan utusan berbagai ormas Islam. Baru pada 2013, perwakilan 
negara-negara sahabat turut dihadirkan sebagai saksi. 

 Agenda penting dalam sidang isbat adalah menentukan awal puasa atau 
1 Ramadan sesuai penanggalan Hijriyah. Seyogianya musyawarah juga 
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digelar untuk menetapkan 1 Syawal dan 10 Zulhijah. Dua hari raya dalam 
Islam. 

Awalnya, sidang isbat dilakukan sederhana. Pada 1950, proses itu cuma 
didasarkan fatwa ulama tentang hak dan tanggung jawab negara dalam 
penentuan hari-hari besar. Untuk menyempurnakan kegiatan, pada 1972 
Kemenag membentuk Badan Hisab Rukyat (BHR) sebagai penanggung jawab 
sekaligus penyelenggara. 

Pelaksanaan sidang isbat di Indonesia menjadi penting lantaran tidak 
setiap ormas Islam memakai metode yang sama. Ihwal ini, ada dua istilah 
yang paling dikenal, hisab dan rukyat. 

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi massa yang sering disorot 
karena perbedaan ini. Akhirnya sejak tahun 2012, Muhammadiyah tidak lagi 
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bersedia menghadiri sidang ini walaupun mendapat undangan.4 Biasanya, 
Muhammadiyah, Satariyah di Medan, Naqsyabandiyah, dan An Nasir dari 
Sulawesi Selatan adalah pihak yang sering mengambil sikap berbeda dari 
pemerintah.

Bab 2 : Sistem Kalender dan Metode Penetapan 

A. Dua Sistem Kalender 
Agama Islam menggunakan sistem penanggalan qamariyah dalam 

masalah peribadatan. Jadwal-jadwal ibadah seperti shalat, zakat, puasa, haji 
dan lainnya ada yang disyariatkan untuk dikerjakan pada tanggal-tanggal 
tertentu. Penetapan tanggal-tanggal itu selalu mengacu kepada kalender 
dengan sistem qamariyah. 

 
4 

https://nasional.kompas.com/read/2012/06/27/19425141/Mulai.Tahun.Ini.Muhamm
adiyah.Tidak.Ikut.Sidang.Isbat 
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Antara sistem qamariyah dan syamsiyah, keduanya dibedakan dari cara 
penghitungannya.  

1. Qamariyah 

Penghitungan sistem penanggalan qamariah didasarkan pada peredaran 
bulan (qamar) yang bergerak mengelilingi bumi, sering juga disebut sistem 
lunar.  

Gerakan bulan mengelilingi bumi untuk satu kali putaran penuh hingga 
kembali ke posisi semula disebut revolusi bulan. Untuk satu kali putaran 
ternyata bulan membutuhkan waktu 29 hari 12 jam 44 menit 9 detik. 
Sehingga 1 tahun lunar sama dengan 354 hari 10 jam 49 menit 48 detik atau 
354,45125 hari.  

Sesungguhnya untuk menetapkan hitungan bulan, yang tepat memang 
kalender qamariyah. Sebab lama waktu satu bulan sebenarnya mengacu 
pada masa yang dibutuhkan oleh bulan untuk mengelilingi bumi satu kali 
putaran. 
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2. Syamsiyah 

Sedangkan sistem kalender syamsiyah didasarkan peredaran bumi 
mengelilingi matahari (syams), sering juga disebut sistem solar. 

Pada kalender Julian, satu tahun secara rata-rata didefinisikan sebagai 
365,25 hari. Angka 365,25 dapat dinyatakan dalam bentuk (3×365+ 
1×366)/4.  

Karena itu dalam kalender Julian, terdapat tahun kabisat setiap 4 tahun. 
Kalender Julian berlaku sampai dengan Kamis-4 Oktober 1582 M.  

Paus Gregorius XIII mengubah kalender Julian dengan menetapkan 
bahwa tanggal setelah Kamis-4 Oktober 1582 M adalah Jumat-15 Oktober 
1582 M. Jadi, tidak ada tanggal 5-14 Oktober 1582. Sejak 15 Oktober 1582 
M itulah berlaku kalender Gregorian. 

Banyaknya hari dalam tahun kabisat (leap year) adalah 366 hari, 
sedangkan dalam tahun biasa (common year) adalah 365 hari. 

Kalender syamsiyah lebih tepat digunakan untuk mengukur tahun. 
Karena waktu satu tahun adalah waktu yang dibutuhkan bumi yang kita huni 
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ini untuk mengelilingi matahari. Lamanya adalah 365 ¼ hari ukuran bumi, 
tidak tepat 365 hari.  

Jadi pada dasarnya hitungan 12 bulan dalam sistem kalender syamsiyah 
hanya merupakan hasil pembagian saja, bukan merupakan besaran hitungan 
waktu yang sebenarnya dari waktu yang dibutuhkan bulan untuk 
mengelilingi bumi.  

Sehingga kita mendapati jumlah harinya tidak pasti, ditetapkan begitu 
saja oleh penguasa, kadang 31 hari, kadang 30 hari, kadang 29 hari atau bisa 
juga hanya 28 hari.  

Maka ketika kita berbicara masalah nama bulan sebagai ukuran waktu, 
sistem kalender qamariyah memang lebih tepat. 

Tetapi kalau kita bicara tentang kepastian tanggal secara periodik dan 
terstruktur, rasanya sistem Syamsiyah lebih presisi. Misalnya kalau kita mau 
membuat jadwal agenda kegiatan, maka hitungan kalender syamsiyah lebih 
pasti. 
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B. Metode Penentuan Awal Ramadhan  
Untuk menentukan datangnya bulan Ramadhan, ada dua cara yang telah 

diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu :  

1. Ru‘yatul Hilal  

Ru'yatul hilal terdiri dari dua kata, ru'yat yang berarti melihat dengan 
mata, dan hilal yang berarti bulan sabit. Disebut bulan sabit karena yang 
dilihat adalah keberadaan bulan di awal yang bentuknya masih sabit, belum 
terlihat bulat dari bumi. 

Penentuan awal bulan (new moon) ditandai dengan munculnya 
penampakan (visibilitas) bulan sabit pertama kali (hilal) setelah bulan baru 
(konjungsi atau ijtima’). Pada fase ini, bulan terbenam sesaat setelah 
terbenamnya matahari, sehingga posisi hilal berada di ufuk barat.  

Jika hilal tidak dapat terlihat pada hari ke-29, maka jumlah hari pada 
bulan tersebut dibulatkan menjadi 30 hari. Tidak ada aturan khusus bulan-
bulan mana saja yang memiliki 29 hari, dan mana yang memiliki 30 hari. 
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Semuanya tergantung pada penampakan hilal. 
Melakukan ru'yatul hilal adalah cara yang disyariatkan di dalam agama 

dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau : 

َ ؤم رُ وا لم ومُ ُص  َ ؤم رُ وا لم رُ طم فم أ  وَ  هم تم ي   هم تم ي

“Berpuasalah kamu saat melihatnya (hilal) dan berifthar (lebaran) saat 
melihatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)  

Kegiatan melihat hilal Ramadhan dilakukan dengan cara memastikan 
kemunculan atau terbitnya bulan di hari ke 29 bulan Sya‘ban. Peristiwa itu 
terjadi sore hari saat matahari terbenam di ufuk barat.  

Para ulama dari semua madzhab telah berijma’ bahwa  hitungan bulan 
qamariyah (bulan-bulan Arab) hanya berkisar antara 29 hari atau 30 hari, 
sebagaimana sabda beliau SAW :5 

 
5 Ibnu Rusydi Al-Hafid, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, jilid 2 hal. 196 
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ياٌة اَل نَكم  ِّ ٌة ُأمم َّنا ُأما
ِ
َ ا ًة ثاََلثميم ميمَن َوَمرا َعَة َو عمْشم ًة تمسم ِنم َمرا همُر َهَكَذا َوَهَكَذا : يَعم ُب الشا سم  ُتُب َواَل ََنم

“Kita adalah umat yang ummi, tidak menulis atau berhitung. Satu bulan 
itu adalah ini dan ini, maksudnya kadang-kadang 29 hari dan kadang-
kadang 30 hari.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

Apabila saat itu nampak bulan sabit meski sangat kecil dan hanya dalam 
waktu yang singkat, maka ditetapkan bahwa mulai malam itu, umat Islam 
sudah memasuki tanggal 1 bulan Ramadhan. Jadi dalam kasus ini umur bulan 
Sya‘ban hanya 29 hari bukan 30 hari. Maka ditetapkan untuk melakukan 
ibadah Ramadhan seperti shalat tarawih, makan sahur dan mulai berpuasa.  

a. Bila Hilal Tidak Nampak 

Namun ru’yat dengan melihat bulan ini ada banyak masalahnya, salah 
satunya apabila langit gelap tertutup awan. Sering terjadi pada hari kita 
mencari hilal, ternyata langit gelap, mendung, terhalang awan atau asap 
akan mengakibatkan mata telanjang tidak bisa melihat apakah hilal 
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Ramadhan memang ada atau belum ada. 
Pada saat yang demikian, dan hal seperti ini telah diprediksi oleh 

Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, beliau SAW bersabda : 

 فَ 
ِ
م أ   فَ ُْك يم لَ عَ  ُغا  نم ا َ ثم الَ ثَ   ةَ دا وا العم لُ كم  يم

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Puasalah dengan melihat bulan dan berfithr (berlebaran) dengan 
melihat bulan, bila tidak nampak olehmu, maka sempurnakan hitungan 
Sya‘ban menjadi 30 hari.” (HR. Bukhari dan Muslim). 

يَتمهم   ُصوُموا ُروا  لمُرؤم يَتمهم   َوأ فمطم نم   لمُرؤم
ِ
ملُوا   ََسَابَةٌ   بَيمنَهُ وَ   بَيمنَُْكم   َحال  فَا ةَ   فَأ كم دا لُوا  َوالَ   المعم بم تَقم همرَ   تَس م  الشا

تمقمبَاالً   اس م

“Berpuasalah kamu dengan melihat hilal dan berbukalah kamu dengan 
melihatnya juga. Tetapi bila ada awan yang menghalangi, maka 
genapkanlah hitungan dan janganlah menyambut bulan baru.” (HR. An-
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Nasa’i dan Al-Hakim) 

Jadi bulan Sya'ban digenapkan bilangannya menjadi 30 hari. Dan inilah 
pendapat kebanyakan para ulama (jumhur) sepanjang masa. Istikmal adalah 
menggenapkan hitungan bulan menjadi 30 hari, pada saat hilal tidak nampak 
di tanggal 29 Sya’ban itu. 

b. Bila Wilayahnya Terlalu Luas 

Kendala lain adalah bila wilayahnya terlalu luas, boleh jadi di satu titik 
hilal bisa dengan mudah dilihat dengan mata kepala, namun di titik lain, 
boleh jadi tidak nampak. 

Ketika hal semacam ini terjadi, maka apakah titik lain yang tidak melihat 
hilal harus ikut kepada yang titik yang melihat hilal? Ataukah masing-masing 
berdiri sendiri-sendiri?  

Untuk masalah ini nanti akan kita bahas di bab berikutnya yaitu bab 
ketiga.  
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2. Hisab  

Metode kedua adalah dengan menggunakan perhitungan dengan 
metode hisab. Rupanya para ulama muslim berhasil mengembangkan ilmu 
ini sehingga semua pergerakan bumi dan bulan bisa diprediksi, bahkan untuk 
ratusan tahun ke depan.  

a. Untuk Menentukan Jadwal Shalat 

Metode hisab ini sudah kita gunakan sepenuhnya, tanpa ada protes 
sedikitpun dari para ulama, khususnya ketika kita menetapkan jadwal shalat 
lima waktu, termasuk menentukan waktu untuk berbuka puasa selama bulan 
Ramadhan.  

Kita tidak perlu repot-repot naik ke atas genteng untuk menentuan 
kapan kita mengerjakan shalat lima waktu. Cukup kita gunakan jadwal waktu 
shalat saja dan mencocokkannya dengan jam yang kita miliki. 

Bahkan di masa modern, HP pintar kita punya kemampuan yang bisa 
mengingatkan jadwal shalat lima waktu. Masjid-masjid kita pun sama saja, 
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pengurusnya memasang jam alarm adzan untuk mengetahui tanda sudah 
masuk waktu shalat lima waktu. 

b. Bermasalah Untuk Penetapan Awal Bulan 

Namun metode hisab menjadi bermasalah ketika digunakan untuk 
menentukan awal Ramadhan atau Syawwal, setidaknya diperdebatkan oleh 
fuqaha di masa lalu, dimana umumnya para fuqaha menolak keabsahan 
metode hisab ini. Meski tetap ada pendapat yang membolehkan pada satu 
dua pendapat orang tertentu, meski pun sebenarnya penisbatannya masih 
juga menjadi perdebatan. 

a. Jumhur :  Tidak Membolehkan 

Kebanyakan pendapat sepanjang zaman mengatakan bahwa tidak sah 
menggunakan metode hisab untuk menetapkan awal Ramadhan dan 
Syawwal.  

Mazhab Al-Hanafiyah 
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Pendapat yang muktamad dari mazhab Al-Hanafiyah bahwa syarat 
wajibnya puasa dan lebaran adalah rukyatul hilal. Dan pendapat muaqqitin 
diabaikan saja meski punya sifat adil. Dan siapa saja yang mengikuti imam 
seperti itu maka dia telah menyalahi syariat.  

Mazhab Al-Malikiyah 

Madzhab Al-Malikiyah dengan tegas menolak penggunaan hisab untuk 
menetapkan awal Ramadhan dan Syawwal. Di dalam kitab Asy-Syarhu Ash-
Shaghir karya Ad-Dardir disebutkan :  

 
tidak sah penentuan awal Ramadhan dengan mengikuti al-munajjim 

(ahli bintang), maksudnya adalah ahli falak. Apa yang mereka lakukan tidak 
berlaku, baik untuk diri mereka sendiri, apalagi untuk orang lain.6 

Selain itu Al-Malikiyah juga mempersalahkan pemerintah apabila 

 
6 Asy-Syarhu Ash-Shaghir li Ad-Dardir, jilid 1 hal. 241 
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menetapkan awal Ramadhan dan Syawwal dengan menggunakan hisab, 
serta menyebutkan tidak perlu ikut imam dalam kasus seperti ini. 

نا 
ِ
ُد عََل ا تَمم ي يَعم م َماَم اَّلا ابَعُ   االإم َسابم اَل يُقمتََدى بمهم َواَل يُت  المحم

Imam yang berpegangan kepada hisab tidak dijadikan pemimpin dan 
tidak perlu diikuti. 

Mazhab Asy-Syafi'iyah 

Ulama kenamaan dari mazhab Asy-Syafi'iyah, Al-Imam An-Nawawi 
menuliskan masalah ini di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab : 7 

َال َشعم  تمْكم نم ُغا َوَجَب اس م
ِ
يَةم المهماَلل فَا ََلُ ُدُخوُِلُ بمُرؤم م  َويُعم الا بمُدُخوِلم

ِ
ُم َرَمَضاَن ا ُب َصوم َباَن  اَل ََيم

ًما قَلمياًل أ وم َكثمرًيا ثاََلثمَي ُُثا يَُصوُموَن َسَواٌء ََكنَتم ال  َمًة غَيم َيًة أ وم ُمغَيِّم حم َماُء ُمصم  سا

Tidaklah diwajibkan puasa Ramadhan kecuali telah masuk. Dan 
 

7 Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab 
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masuknya diketahui dengan rukyatul-hilal. Apabila terhalang awan 
wajiblah istikmal bulan sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian berpuasalah, 
sama saja apakah langit terang atau gelap, gelap sedikit atau banyak.  

Ibnu Taimiyah 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu’ Fatawanya yang terkenal 
itu menegaskan bahwa orang-orang yang berpegangan kepada hasil 
perhitungan (hisab) dalam penetapan hilal, hukumnya sesat di dalam 
syariah, dan merupakan bid’ah di dalam agama. 8 

b. Pendapat Yang Membolehkan 

Namun ada sebagian kalangan, di antaranya Mutarrif bin Abdullah Asy-
Syikhkhir (w. 87 H) dari kalangan kibarut-tabi’in, Abul Abbas bin Suraij (w. 
306 H) dari kalangan Asy-Syafi'iyah, dan Ibu Qutaibah (w. ) dari kalangan 
muhadditsin.  

 
8 Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, jilid 5 hal. 207 
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Ketiga tokoh ini konon dianggap punya pendapat bahwa apabila hilal 
tidak nampak, digunakan hisab dan bukan dengan cara menggenapkan 
hitungan bulan menjadi 30 hari.  

Pendapat hisab ini didasarkan atas penafsiran dari hadits lainnya, yaitu : 

َ ؤم رُ وا لم ومُ ُص  َ ؤم رُ وا لم رُ طم فم أ  وَ  هم تم ي  فَ  هم تم ي
ِ
  وا َِلُ رُ دُ اقم  فَ ُْك يم لَ عَ  ُغا  نم ا

"Puasalah dengan melihat bulan dan berfithr (berlebaran) dengan 
melihat bulan, bila tidak nampak olehmu, maka kadarkanlah". (HR. 
Bukhari dan Muslim) 

Kata faqduru lahu ditafsirkan oleh kalangan ini sebagai perintah untuk 
menggunakan hisab. Karena qadar atau ukuran artinya adalah hitungan.9  

Namu penisbatan Muhtarrif sebagai tokoh yang membolehkan 
penggunaan hisab masih jadi perdebatan. Sebab Ibnu Abdil Barr berkata 

 
9 Ibnu Rusydi Al-Hafid, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, jilid 2 hal. 46-47 
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bahwa Muhtarrif tidak berpendapat demikian. Dan dikuatkan lagi oleh Ibnu 
Rusydi yang mengatakan bahwa  

Namun menurut jumhur ulama, makna faqduru lahu bukan perintah 
untuk menggunakan ilmu hisab, namun maknanya adalah genapkan usia 
bulan Sya'ban menjadi 30 hari, sebagaimana hadits shahih di atas. 

Dari keterangan ini bisa kita simpulkan bahwa penggunaan hisab dalam 
penetapan awal bulan bukan pendapat jumhur ulama, melainkan pendapat 
sebagian ulama.  

Dan lebih penting dari itu semua, penggunaan hisab tidak disandingkan 
dengan ru'yatul hilal, apalagi mengalahkannya. Metode hisab baru 
digunakan manakala sistem ru'yah tidak bisa berjalan karena langit tertutup 
awan. Hal ini ditegaskan dengan sabda Rasulullah SAW, 

"Kalau tidak nampak hilal dalam pandangan kalian, maka..." 
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Bab 3 : Perbedaan Kesatuan Wilayah Waktu 

Ada perbedaan pendapat tentang ru‘yatul hilal, yaitu apakah bila ada 
orang yang melihat bulan, maka seluruh dunia wajib mengikutinya atau tidak 
? Atau hanya berlaku bagi negeri dimana dia tinggal ? Dalam hal ini para 
ulama memang berbeda pendapat menjadi dua versi :  
A. Wihdatul Mathali'  

Pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama, di antaranya Imam Abu 
Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. 

Prinsip pendapat adalah bahwa bila ada satu orang saja yang melihat 
bulan, maka semua wilayah negeri Islam di dunia ini wajib mengikutinya.  

Hal ini berdasarkan prinsip wihdatul mathali‘, yaitu bahwa mathla‘ 
(tempat terbitnya bulan) itu merupakan satu kesatuan di seluruh dunia. Jadi 
bila ada satu tempat yang melihat bulan, maka seluruh dunia wajib 
mengikutinya.  

Katakanlah misalnya di Gurun Sahara ada orang yang mengaku telah 
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melihat hilal, maka kalau menggunakan pendapat ini, semua orang baik yang 
ada di China, India, Afrika, bahkan kutub Utara sekali pun, harus ikut atas apa 
yang telah dilihat saudaranya itu. 

1. Madzhab Al-Hanafiyah 

Madzhab Al-Hanafiyah dalam pendapat yang muktamad dan zhahir 
riwayat menegaskan bahwa perbedaan waktu penetapan (ikhtilaful 
mathali’) tidak berlaku. Sehingga bila di suatu tempat telah ditetapkan awal 
Ramadhan, maka ketetapan itu bersifat mengikat ke semua wilayah negeri 
Islam yang lain. 

Ibnu Abdin (w. 1252 H) salah satu ulama dalam mazhab Al-Hanafiyah di 
dalam kitabnya Radd Al-Muhtar 'ala Ad-Dur Al-Mukhtar menuliskan sebagai 
berikut : 

ُ ف 
َ
ِتَل

ْ
َمَطاِلع َُُُواخ

ْ
ُُال )ُ

 
ه
 
َيت
ْ
ؤ َهاًرُاَُُور 

َ
ْبلَُُُن

َ
َواِلُُُق هُ ُُالزَّ

َ
ُ )َُُوَبْعد ْ ي 

َ
ُرُُغ

َ
ي 
َ
ْعت ُُُم 

َ
َُُعل اِهرُ (

َ
ِبُ)ُُظ

َ
ه
ْ
َمذ

ْ
ُُال ْيهُِ(

َ
ُ َُُوَعل َ ي 

ْ
ك
َ
ُُأ

ُ اِيخ 
َ
َمش

ْ
ْيهُُِال

َ
َوىَُوَعل

ْ
ت
َ
ف
ْ
 ال

 Perbedaan matla' dan rukyatnya pada siang hari sebelum zawal dan 
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sesudahnya tidak berlaku menurut zahirnya mazhab Al-Hanafiyah. Dan 
itu merupakan pendapat kebanyakan para masyaikh dan menjadi fatwa 
resmi. 10 

Lajnatul Ulama Biriasati Najmuddin Al-Balkhi di dalam kitab Al-Fatawa 
Al-Hindiyah mennyebutkan fatwa dari beberapa ulama, di antaranya Fatwa 
Qadhi Khan yang menyebutkan bahwa : 

ُ
َ
َُُول

َ
ة َ ْ ِفُُِعي 

َ
ِتَل

ْ
َمَطاِلع ُُِِلخ

ْ
ُُال ِ ِ

اِهرُ ُف 
َ
َواَيةُُِظ  الرِّ

Ikhtilaful mathali' tidak berlaku dalam riwayat yang zahir. 11 

Selain itu di kitab yang sama disebutkan fatwa dari Syamsul Aimmah Al-
Halawani, uang juga merupalan ulama dari kalangan madzhab Al-Hanafiyah  
: 

 
10 Ibnu Abdin, Radd Al-Muhtar ‘Ala Ad-Durr Al-Mukhtar, jilid 2 hal. 393 
11 Lajnatul Ulama Biriasati Najmuddin Al-Balkhi, Al-Fatawa Al-Hindiyah, jilid 1 hal. 198 
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وُْ
َ
ىُل

َ
لُ  َرأ

ْ
ه
َ
ُُأ ب  ر 

ْ
لََُُمغ

َ
ُُِهَل

َ
ان

َ
َُُرَمض ْومُ َُيِجب  ُُالصَّ

َ
ِلَُُعل

ْ
ه
َ
ُُأ ق   

ْ
َُمْش

Bila penduduk di Maghrib telah melihat hilal Ramadhan, maka puasa 
wajib bagi penduduk Masyrik.12 

2. Madzhab Al-Hanabilah 

Pandangan madzhab Al-Hanabilah juga serupa dengan madzhab Al-
Mallikiyah, yaitu bahwa ikhtilaful mathali’ dianggap tidak berlaku.  

Ad-Dardir (w. 1201 H) menuliskan di dalam matan Asy-Syarhi Al-Kabir 
yang disyarah oleh Ad-Dasuqi (w. 1230 H) dalam kitabnya Hasyiyatu Ad-
Dasuqi sebagai berikut : 

ْومُ (َُوَعمَُّ) دَُُِساِئرَُُالصَّ
َ
ِبَل

ْ
يًبُاُال ر 

َ
وُُْق

َ
ُاُأ

ً
َُُبِعيد

َ
َُُول

َ
َراع ُُي  ِ ِ
ُُف 

َ
ِلك

َ
ُُذ

 
ة
َ
ْصُرَُمَساف

َ
ُُق

َ
َُُول

 
اق

َ
ف
ِّ
َمَطاِلع ُُات

ْ
ُُال

َ
َهاَُول م 

َ
 َعد

Dan puasa berlaku untuk seluruh negeri, baik yang dekat atau yang jauh 
dimana hal itu tidak terkait dengan jarak qasha ataupun adanya 

 
12 Lajnatul Ulama Biriasati Najmuddin Al-Balkhi , Al-Fatawa Al-Hindiyah, jilid 1 hal. 198-

199 
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kesamaan mathali' atau tidak. 13 

3. Mazhab Al-Hanabilah 

Al-Buhuti (w. 1051 H) salah satu ulama rujukan dalam mazhab A-
Hanabilah di dalam kitabnya Kasysyaf Al-Qinna' menuliskan sebagai berikut 
: 

ُا
َ
ْتَُُُوِإذ

َ
َبت
َ
ُُُث

 
َية
ْ
ؤ ِلُُُر 

َ
ِهَل

ْ
ُُُال ان 

َ
يًبُاُُِبَمك ر 

َ
ُُُق

َ
ان
َ
وُُُْك

َ
ُاُُأ

ً
مََُُُبِعيد ز 

َ
اَسُُُل

َّ
ْمُُُالن ه 

َّ
ل
ُ
،ُُك ْوم  م ُُُالصَّ

ْ
ك ْمَُُُمنَُُُْوح 

َ
َُُُيَرهُ ُُل م 

ْ
ك َُمنُُُْح 

 َرآهُ 

Bila ru’yatul hilal telah ditetapkan  di tempat yang dekat maupun yang 
jauh, maka wajib atas semua orang berpuasa. Orang-orang yang tidak 
melihat hilal secara langsung, hukumnya dianggap termasuk yang 
diperintahkan dalam hadits : puasalah dengan melihat hilal dan 
berbukalah dengan melihatnya pula.14 

 
13 Ad-Dasuqi, Hasyiaytu Ad-Dasuqi, jilid 1 hal. 510 
14 Al-Buhuti, Kasysyaf Al-Qina’, jilid 1 hal. 303 
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Dalilnya adalah hadits-hadits yang telah disebutkan di atas, diantaranya 
adalah hadits yang berbunyi : 

َ ؤم رُ وا لم ومُ ُص  َ ؤم رُ وا لم رُ طم فم أ  وَ  هم تم ي   هم تم ي

“Berpuasalah kamu saat melihatnya (hilal) dan berifthar (lebaran) saat 
melihatnya.”  (HR. Bukhari dan Muslim) 

Hadits ini menegaskan bahwa perintah untuk berpuasa berlaku untuk 
orang banyak meski dengan berdasarkan hasil ru'yah satu orang saja. Dan 
hadits ini berlaku untuk seluruh umat Islam, tidak terbatas pada satu 
kampung, negara atau batas wilayah. 
2. Ta'addud Al-Mathali' 

Pendapat kedua adalah pendapat madzhab As-Syafi‘iyah. Prinsipnya bila 
ada seorang melihat hilal, maka hukumnya hanya mengikat pada negeri yang 
dekat saja, sedangkan negeri yang jauh memiliki mathla' sendiri, sehingga 
hukumnya pun mungkin berbeda. Ini didasarkan pada prinsip ikhtilaful 
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mathali‘ atau beragamnya tempat terbitnya bulan.  
An-Nawawi (w. 676 H) salah satu ulama besar dalam mazhab Asy-

Syafi'iah di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdab menuliskan 
sebagai berikut : 

ُ
ْ
ُاَُوِإن

َ
َباَعد

َ
َوْجَهاِنُُت

َ
وَراِنُُف ه 

ْ
َُُمش ِ ِ

ُُف   
ي ْ 
َ
ت
َ
يق ر 

َما)ُالطَّ ه  َصحُّ
َ
ُ(ُأ

َ
ُُل ْومُ َُيِجب  ُُالصَّ

َ
ِلَُُعل

ْ
ه
َ
 اِلخرىُالبلُدُأ

Bila kedua negeri itu berjauhan, ada dua pendapat. Pendapat yang lebih 
shahih bahwa penduduk negeri jauh itu tidak wajib berpuasa.15 

Dalilnya adalah peristiwa perbedaan waktu puasa di zaman para 
shahabat nabi yang diceritakan secara shahih oleh Kuraib radhiyallahuanhu. 

َ   ثم رم احلَ   َت نم بم   لم ضم الفَ   ما أُ   نا أ    ب  يم رَ كُ  نم عَ      هُ تم ثَ عَ ب
ِ
َ اوم عَ  مُ َل ا قَ الَ قَ فَ   امم لشا بم   ةَ ي   ُت يم ضَ قَ فَ  امَ الشا   ُت مم دم : 

َ  ُت مم دم قَ   ُُثا  .  ةم عَ مُ الُ  َلَ يم لَ   لَ الَ الهم ُت يم أ  رَ فَ   امم لشا  بم َّنَ أ  ان وَ ضَ مَ رَ   لَ عَ  لا َتَ اس م ا وَ َتَ اجَ حَ    رم أ خم  فم   ةَ نَ يم دم ال

 
15 An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdab, jilid 6 hal. 273 
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  َلَ يم لَ  هُ تُ يم أ  : رَ  ُت لم قُ ؟ فَ   لَ الَ الهم  ُتُ يم أ  رَ  تَ : مَ الَ قَ فَ  لَ الَ الهم رَ كَ ذَ  اس ُُثا با عَ  نم بم  للام  دُ بم عَ  ِنم لَ أ  سَ فَ  رم همالشا 

َ  ُت لم قُ ؟ فَ   هُ تَ يم أ  رَ   َت نم : أ  الَ قَ فَ   .ةم عَ مُ الُ  َ اوم عَ مُ   امَ صَ وا وَ امُ صَ وَ   اُس النا   أ هُ رَ وَ   مم عَ ن  َلَ يم لَ   اهُ نَ يم أ  ا رَ نا كم : لَ الَ قَ   .ةُ ي

َ  الُ زَ نَ  الَ فَ  تم بم السا  م نُ  تا حَ  مُ وم ُص ن َ ثم الَ ثَ  لَ ْكم َ  يم َ ؤم رُ بم  فيم تَ كم تَ  الَ : أ  ُت لم قُ فَ  .اهُ رَ نَ  وم ا أ  مً وم ي َ اوم عَ مُ  ةم ي   الَ قَ ؟ فَ  ةي

ي  النا َّنَ رَ مَ ا أ  ذَ كَ هَ  الَ    مُ الَ السا وَ  ةُ الَ الصا  هم يم لَ عَ  بم

Dari Kuraib radhiyallahuanhu bahwa Ummul Fadhl telah mengutusnya 
pergi ke Syam, Kuraib berkata, "Aku tiba di negeri Syam dan aku 
selesaikan tugasku, lalu datanglah hilal Ramadhan sementara aku di 
Syam. Aku melihat hilal pada malam Jumat. Kemudian aku pulang ke 
Madinah di akhir bulan. Maka Abdullah bin Abbas bertanya padaku, "(Aku 
pun menceritakan tentang hilal di Syam). Ibnu Abbas ra bertanya, "Kapan 
kamu melihat hilal?". "Aku melihatnya malam Jumat", jawab Kuraib. Ibnu 
Abbas bertanya lagi, "Kamu melihatnya sendiri?". "Ya, orang-orang juga 
melihatnya dan mereka pun berpuasa, bahkan Mu'awiyah pun 
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berpuasa", jawab Kuraib. Ibnu Abbas berkata, "Tetapi kami (di Madinah) 
melihat hilal malam Sabtu. Dan kami akan tetap berpuasa hingga 30 hari 
atau kami melihat hilal". Kuraib bertanya, "Tidakkan cukup dengan ru'yah 
Mu'awiyah?". Ibnu Abbas menjawab, "Tidak, demikianlah Rasulullah SAW 
memerintahkan kami.” (HR. Muslim) 

Maka di dalam fiqih Islam, dimungkinkan adanya dua wilayah yang 
berjauhan dan berbeda dalam menetapkan hasil ru'yah. Di Syam orang-
orang telah melihat hilal malam Jumat, sedangkan di Madinah orang-orang 
baru melihat hilal malam Sabtu.  

Berapa jarak dimungkinkan perbedaan? 
Para ulama sepakat bila dua negara berjarak sangat jauh, dimungkinkan 

terjadinya perbedaan waktu awal Ramadhan. Seperti Jazirah Arabia dengan 
Andalusia, atau antara hijaz (Arab Saudi) dengan Indonesia).  

Namun para ulama berbeda pendapat bila kedua negara berdekatan 
satu dengan yang lain. Salah satu pendapat tentang minimal jarak antar 
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kedua negeri adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah.  
Dalam pandangan beliau ukuran jauh terdekatnya adalah 24 farsakh. 

Jarak 1 farsakh itu sama dengan 3 mil. Dengan hitungan meter, 1 farsakh 
adalah 5.544 meter. Maka jarak 24 farsakh sama dengan 5.544 x 24 = 
133,057 km.  

Untuk sekedar perbandingan, jarak ini berbeda dengan jarak bolehnya 
qashar shalat yaitu 16 farsakh. Dalam ukuran meter sama dengan 89 km.16  

Jadi menurut pendapat ini, hukumnya hanya mengikat pada wilayah 
sekitar jarak itu. Sedangkan diluar jarak tersebut, tidak terikat hukum 
ruk‘yatul hilal negeri tetangganya. 

 
16 Dr. Wahbah Az-Zhaili dalam Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu jilid 1 hal. 142 
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Bab 4 : Berbagai Metode Yang Berkembang di Indonesia 

Kalau kita teliti, perbedaan penetapan awal bulan qamariyah di 
Indonesia memang tidak pernah sepi. Di masa penjajahan dahulu, fenomena 
ini sempat tertangkap oleh Dr. Snouck Hurgonje. Dia mengatakan bahwa tak 
usah heran jika di negeri ini hampir setiap tahun timbul perbedaan 
penetapan awal tahun, lebaran dan penetapan Idul Adha. Bahkan terkadang 
perbedaan itu terjadi antara kampong - kampung berdekatan. 

Pernyataan Snouck Hourgronje tersebut tidaklah berlebihan, karena 
memang banyak sekali aliran pemikiran yang berkaitan dengan penetapan 
tersebut. 

Secara keseluruhan aliran pemikiran yang berkaitan dengan penetapan 
awal bulan Qamariyah terbagi menjadi dua besar. Pertama, kelompok yang 
berbasis pada ru’yatul hilal. Kedua, kelompok yang berbasis pada hisab. 

Namun jangan dikira pembagiannya sesederhana itu. Ternyata di dalam 
masing-masing kelompok, masih ada pecahan-pecahan lagi, yang membuat 
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-meski mereka sama-sama menggunakan metode ru’yat-, hasilnya bisa saja 
sangat berbeda.  

Demikian juga dengan sesama penganut madzhab hisab, meski sama-
sama memakai hisab, hasilnya sangat boleh jadi berbeda. Semua itu lantaran 
di dalam satu kelompok itu ternyata masih ada pecahan-pecahan lagi. 
A. Berbasis Ru’yah Hilal 

Kalau kita perhatikan, meski sama-sama berbasis kepada ru’yatul hilal, 
namun pada kenyataannya bisa saja pendapat yang keluar dari satu 
kelompok itu berbeda-beda. Ternyata di dalamnya ada berbagai aliran lagi, 
seperti ru’yat dalam satu negara, atau ru’yat international, dan bahkan ada 
ru’yat Mekkah. 

1. Aliran Ru'yah Dalam Satu Negara  

Aliran ini juga sering disebut dengan rukyah fi wilayatil hukmi. Prinsip 
aliran ini berpegang pada hasil rukyat (melihat bulan tanggal satu) pada 
setiap tanggal 29. Jika berhasil melihat hilal, hari esoknya sudah masuk 
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tanggal baru. Namun, jika tidak berhasil melihat hilal, bulan harus 
disempurnakan 30 hari (diistikmalkan) dan hanya berlaku dalam satu wilayah 
hukum negara. 

Sedangkan negara lain yang berbeda pemerintahan, tidak harus terikat 
dengan hasil ru’yah nasional ini. Sebagai contoh, bila ada seorang muslim 
mengaku telah melihat hilal Ramadhan, posisinya ada di Gorontalo Sulawesi, 
maka kalau kesaksiannya diterima oleh negara, semua rakyat dalam satu 
negara itu terkena kewajiban untuk ikut hasil ru’yah tersebut, meski ada 
rakyat yang tinggal ribuan kilometer dari Gorontalo, misalnya dia berada di 
pulau Sabang paling Barat Indonesia. 

Sebaliknya, meski ada orang yang tinggal lebih dekat dengan Gorontalo, 
katakanlah umat Islam yang berada di Mindanau, Philipina Selatan, mereka 
tidak terikat dengan hasil ru’yat tersebut. Alasannya, karena keduanya 
berada di dua negara yang berbeda. 

Di Indonesia, aliran ini yang dipegang Nahdlatul Ulama (NU) selama ini.  
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2. Aliran Ru'yah International 

Aliran ini bisa juga disebut dengan aliran ru'yah dauliyah atau alamiyah 
(internasional).  

Aliran ini berprinsip, bahwa negeri Islam di dunia ini pada hakikatnya 
adalah satu negara saja. Maka wilayah manapun dari negeri Islam, jika ada 
penduduknya yang menyatakan melihat hilal, maka hal itu berlaku untuk 
seluruh dunia tanpa memperhitungkan jarak geografis. 

Kira-kira ilustrasinya adalah bila hilal nampak di pegunungan 
Afghanistan, maka umat Islam yang ada di Spanyol, Siberia atau di Indonesia, 
wajib ikut hasil ru’yah itu. 

Di antara yang beraliran macam ini selama ini di Indonesia salah satunya 
adalah kelompok Hizbut Tahrir (HTI).  

3. Ru’yah Mekkah 

Prinsip aliran ini mirip dengan aliran yang di atas, yaitu dunia Islam 
seluruhnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah berdasarkan 
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pemerintahan kecil-kecil. Semua harus berada di dalam satu wilayah waktu.  
Namun ada sedikit perbedaan, yaitu harus selalu mengacu dan 

mengikuti waktu puasa dan lebaran dari kota Mekkah Al-Mukarramah. 
Mereka berprinsip kapan pun pemerintah kota Mekkah Al-Mukarramah 
menetapkan jadwal puasa, lebaran dan Idul Adha, maka seluruh umat Islam 
sedunia harus mengikutinya. 

Di Indonesia, aliran ini seringkali digunakan oleh -salah satunya- Dewan 
Dakwah Islam Indonesia (DDII), meski mereka tidak mengakui secara resmi. 
Ketika sebagian umat Islam bingung, mau ikut jadwal puasa yang mana, 
seringkali yang kita dengar jawabannya adalah mengikuti jadwal yang ada di 
Mekkah Al-Mukarramah. 

Yang menarik justru pemerintah Saudi Arabia dan para ulamanya tidak 
pernah mengharuskan negara-negara Islam untuk mengikuti jadwal puasa 
dan lebaran mereka.  

Misalnya arahan dan petunjuk dari mantan Mufti Kerajaan Saudi Arabia, 
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Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau  berkata tentang masalah ini 
: 

“Setiap muslim hendaknya bershaum dan berbuka bersama (pemerintah) 
negerinya masing-masing." 

Dan sebenarnya pendapat ini cerminan dari pengaruh madzhab Al-
Hanabilah, dimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal berfatwa bahwa seseorang 
(hendaknya) bershaum bersama penguasa dan jamaah (mayoritas) umat 
Islam, baik ketika cuaca cerah ataupun mendung.” 
B. Berbasis Hisab 

Persis sebagaimana kelompok ru’yah, kelompok pro hisab ini ternyata 
juga punya banyak cabang di dalamnya. Dimana cara dan metode 
menghitung yang masing-masing cabang gunakan sangat berbeda. Dan 
hasilnya pun bisa dipastikan 100% berbeda. 

Misalnya antara sesama penganut hisab, ada kelompok wujudul hilal, 
ada juga kelompok imkanur-ru’yah, dan lain-lainnya. 
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1. Hisab Wujudul Hilal  

Aliran ini berprinsip jika menurut perhitungan (hisab), hilal dinyatakan 
sudah di atas ufuk, hari esoknya dapat ditetapkan sebagai tanggal baru, 
artinya sudah berganti menjadi bulan berikutnya.  

Dan semua itu bisa langsung diputuskan sejak awal atau sejak jauh-jauh 
hari, bahkan jadwal Ramadhan untuk dua atau tiga abad mendatang 
sekalipun, sudah bisa dihitung sejak sekarang, tanpa harus menunggu hasil 
melihat hilal pada tanggal 29.  

Prinsip seperti ini di Indonesia banyak digunakan oleh berbagai ormas, 
salah satunya dipakai oleh Perserikatan Muhammadiyah.  

Intinya, kalau menurut perhitungan hilal sudah ada, meski sangat kecil, 
masih di bawah satu derajat, sudah bisa dianggap berganti bulan. 

2. Hisab Imkanurru’yah  

Aliran ini meski menggunakan hisab, namun mereka tidak serta merta 
memastikan pergantian bulan. Mereka masih mempertimbangkan satu 



 

47 

faktor, yaitu apakah mungkin hilal itu bisa dilihat dengan mata telanjang? 
Dalam prinsip mereka, meskipun menurut perhitungan matematis, hilal 

seharusnya sudah ada, tetapi kalau posisinya sangat rendah, masih di bawah 
satu atau dua derajat, mata telanjang tidak akan mungkin bisa melihatnya. 
Bahkan alat-alat semacam teropong sekali pun akan kesulitan menemukan 
hilal. 

Inilah aliran yang dipegang Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini 
boleh disebut sebagai madzhab Kementerian Agama RI, yaitu dengan 
standar imkanurrukyah 2 derajat dari ufuk.  

Artinya, bila menurut hisab, hilal masih di bawah dari 2 derajat, maka 
tidak mungkin bisa dilihat (diru'yah). Sehingga pada saat itu, ru'yah tidak 
dipakai, meski ada orang yang melaporkan bahwa dirinya melihat hilal. 
Semua laporan akan ditolak bila menurut hisab, hilal masih di bawah 2 
derajat. 

Selain Kementerian Agama RI, masih ada banyak lagi yang menggunakan 
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standar imkanurru’yah ini, namun dengan standar yang berbeda-beda, 
seperti tiga derajat, empat derajat, lima derajat dan seterusnya. 

Sudah bisa dipastikan, karena standarisasi imkanurru’yah masing-
masing berbeda, maka hasilnya pun selalu akan berbeda, meski sama-sama 
menggunakan metode hisab. 

3. Hisab Jawa Asepon 

Aliran hisab Jawa Asepon yang berpedoman pada kalender Jawa Islam 
yang diperbaharui dengan ketentuan Tahun Alif jatuh pada Selasa Pon. Aliran 
ini dianut oleh Keraton Yogyakarta.  

4. Aliran Hisab Jawa Aboge 

Aliran hisab Jawa Aboge yang berpedoman pada kalender Jawa Islam 
yang lama dengan ketentuan Tahun Alif jatuh pada Rabu Wage. Aliran ini 
yang dianut oleh mayoritas pemeluk Islam Kejawen seperti di Dusun Golak 
Ambarawa Kabupaten Semarang. 
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Bab 5 : Kewenangan Pemerintah 

Apapun metode penetapan awal Ramadhan dan Syawwal, baik yang 
menggunakan hisab atau pun ru'yat, sudah bisa dipastikan hasilnya pasti 
berbeda-beda. Kalau tiap kelompok masyarakat atau bahkan tiap orang 
dibolehkan untuk menetapkan sendiri-sendiri, pasti perbedaan awal 
Ramadhan dan Lebaran tidak bisa dihindarkan. Bahkan boleh jadi perbedaan 
itu bukan hanya di dua hari yang berbeda, bisa saja menjadi tujuh hari yang 
berbeda. 
A. Domain Negara 

Segala macam khilaf dalam penetuan awal Ramadhan tidak akan pernah 
ada jalan keluarnya, selama tidak ada satu pihak yang diakui bersama dan 
ditaati. Dalam sejarah Islam, pihak itu adalah as-Sultan, yaitu penguasa.  

Dalam ilmu fiqih disebutkan bahwa salah satu peran dan tugas penguasa 
negara adalah menjadi penengah yang berwenang untuk menetapkan 
jatuhnya awal Ramadhan. Meski ada sekian banyak kajian dan perselisihan 
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para  fuqaha di dalamnya, namun kata akhir kembali kepada penguasa. 
Dalilnya adalah apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW, meski ada 

orang yang melihat hilal, tetapi dia tidak boleh menjadi penentu keputusan 
atas ketetapan awal Ramadhan. Dia harus melapor kepada Rasulullah SAW, 
lalu beliau SAW yang nanti akan memproses kesimpulannya.  

Ketuk palu ada di tangan Rasulullah SAW, bukan semata-mata karena 
beliau seorang nabi yang mendapat wahyu, melainkan dalam kapasitas 
beliau sebagai kepala negara dan penguasa yang sah.  

Kita tidak mengatakan bahwa keputusan di tangan Rasulullah SAW 
karena beliau seorang nabi. Kalau sebagai nabi, tentu beliau tidak perlu 
menunggu laporan dari para shahabat untuk melihat hilal. Cukup beliau 
bertanya saja kepada malaikat Jibril, atau bertanya langsung kepada Allah 
SWT tentang kapan masuknya Ramadhan, pasti bisa dengan mudah didapat 
jawabannya. 

Namun kedudukan Rasulullah SAW memang bukan sebagai nabi 
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melainkan sebagai kepala negara.  
Begitulah beliau mencontohkan kepada kita, bahwa mekanisme 

penetapan bulan Ramadhan itu harus lewat proses keteetapan oleh kepala 
negara. Orang-orang yang melihat hilal mendatangi Rasulullah SAW dalam 
kedudukannya sebagai penguasa yang sah dan memberi kabar. Lalu 
keputusan 100% berada di tangan kepala negara. 

ُت  المهماَلل النااُس  تََراَءى ََبم ا  فَأ خم هم  النااَس  َوأ َمرَ  فََصاَمهُ  َرأ يمُتهُ  أ نِّم   النابم َيامم  بمصم

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahuanhu bahwa orang-orang mencari-
cari hilal. Aku memberitahukan Nabi SAW bahwa diriku telah melihatnya, 
maka beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. 
(HR. Abu Daud dan Al-Hakim) 

Abdullah bin Umar radhiyallahuanhu adalah seorang yang faqih dan 
merupakan ulama di kalangan shahabat. Beliau termasuk orang yang 
menyaksikan hilal Ramadhan. Namun kita diajari oleh sikap dan tindakan 
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beliau yang memang seharusnya dilakukan. 
Tidak mentang-mentang beliau merasa melihat hilal, lantas beliau 

memutuskan sendiri kapan mulainya Ramadhan. Beliau datang dulu kepada 
Rasulullah SAW untuk menyampaikan laporan pandangan mata, dimana 
beliau menjadi saksi atas terlihatnya hilal bulan Ramadhan. 

Perkara apakah laporannya diterima atau tidak oleh Rasulullah, maka 
wewenang itu sepenuhnya berada di tangan Rasulullah SAW. Abdullah bin 
Umrah tidak berpuasa sendirian hanya karena dirinya merasa melihat hilal. 
Tetapi beliau melaporkan saja, dan memang itulah yang seharusnya 
dilakukan oleh siapa pun yang melihat hilal. 

Demikian juga hal yang dilakukan oleh seorang  a’rabi yang melihat hilal 
dari tengah padang pasir. Dia segera mendatangi Nabi SAW dan melaporkan 
apa yang dilihatnya. 

ي   َجاءَ  َرابم َل   أ عم
ِ
ِّم   ا نِّم :    فَقَال   النابم

ِ
ِنم   -  المهماَلل  َرأ يمُت   ا هَدُ :    قَال  -  َرَمَضانَ   يَعم َِلَ   الَ   أ نم   أ تَشم

ِ
الا   ا

ِ
  ا
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 ُ هَدُ   ؟  اّللا ًدا  أ نا   أ تَشم م   َرُسول  ُمَحما نم   بماَلل  يَ :    قَال.    نََعمم :    قَال  ؟   اّللا   يَُصوُموا  أ نم   النااسم   فم   أ ذِّم

 غًَدا 

Seorang a’rabi datang kepada Nabi SAW dan melapor, “Aku telah melihat 
hilal”. Rasulullah SAW bertanya,  ”Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada 
tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya?”. Dia 
menjawab, ”Ya”. Beliau berkata, ”Bilal, umumkan kepada orang-orang 
untuk mulai berpuasa besok”. (HR. Tirmizy dan An-Nasa’i) 

B. Contoh Di Masa Shahabat 
Demikian juga di masa-masa berikutnya. Semua orang yang merasa 

melihat hilal Ramadhan, berkewajiban melapor kepada Amirul Mukminin. 
Lalu Amirul Mukminin yang akan mengumumkan kapan jatuhnya tanggal 1 
Ramadhan. Boleh jadi sebuah laporan diterima dan boleh jadi ditolak dengan 
berbagai pertimbangan. 

Dan itulah yang telah terjadi selama kurun 14 abad ini. Umat Islam di 
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seluruh dunia selalu mengacu kepada penguasa tatkala memulai awal 
Ramadhan. Mereka tidak memulai puasa sendiri-sendiri atau berdasarkan 
kelompok kecil-kecil. 
C. Tetap Ikut Negara Meskipun Bermusuhan 

Di Saudi Arabia, ada begitu banyak kelompok yang memusuhi negara 
dan pemerintahan. Dan tidak sedikit dari kelompok itu yang dikejar-kejar dan 
ditangkapi oleh pemerintah. Sebagian dari mereka dipenjara dan tidak 
sedikit yang mengalami tekanan dan siksaan. 

Bahkan kelompok Al-Qaidah juga diperangi oleh Kerajaan, dan sebagai 
balasannya, tidak sedikit dari tokoh-tokoh mereka yang melakukan makar, 
sampai menjatuhkan vonis kafir kepada para penguasa di Saudi Arabia. 

Namun tidak ada satu pun dari kelompok-kelompok itu yang berinisiatif 
untuk berpuasa sendiri dengan berbeda dengan apa yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah. Urusan mereka bermusuhan dengan pemerintah adalah 
satu hal, tetapi urusan berpuasa tidak pernah dibawa-bawa ke masalah 
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politik. 
Oleh karena itu maka wajar kalau kita belum pernah mendengar di Saudi 

Arabia ada kelompok anti pemerintah yang melakukan wuquf sendirian di 
tanggal 8 Dzulhijjah, misalnya gara-gara mereka membenci pemerintah. 
Sebenci-bencinya mereka kepada pihak Kerajaan, tetap saja mereka ikut 
wuquf di Arafah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh negara. 

Begitu juga dengan rakyat Mesir. Sepanjang sejarah pergerakan, Mesir 
termasuk negeri yang paling sering bergejolak. Ada begitu banyak kelompok 
yang anti Pemerintah di Mesir, sehingga tidak sedikit dari mereka yang 
ditangkapi. Di masa lalu para tokoh aktifis Al-Ikhwan Al-Muslimun memenuhi 
penjara Mesir. Bahkan ada kelompok yang menjatuhkan vonis kafir kepada 
pemerintah Mesir, seperti Jamaah Takfir wal Jihad. 

Namun kita tidak pernah mendengar ada kelompok yang berpuasa 
sendirian dan berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
Padahal ada dari mereka yang mengkafirkan pemerintah. 
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Memulai puasa dengan cara berbeda dengan pemerintah itu hanyalah 
cerita yang terjadi satu-satunya di dunia adalah di Indonesia. Pasalnya, 
karena masih saja ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirinya lebih pandai 
dari orang lain dalam urusan rukyat atau hisab, lalu menafikan peranan 
negara. Dan seringkali merasa dirinya atau kelompoknya berhak untuk 
memutuskan sendiri ketetapan awal dan akhir Ramadhan. 

Sikap seperti ini sebenarnya kurang dilandasi dengan dalil-dalil yang bisa 
diandalkan. Sebab semua dalil yang kita dapat, baik dari Al-Quran maupun 
dari As-Sunnah menunjukkan satu hal yang sama dan telah disepakati sejak 
14 abad berjalan ini, yaitu wewenang itu 100% berada di tangan penguasa. 
D. Wajib Diikuti Meski Ternyata Salah 

Seluruh umat Islam sepanjang 14 abad ini telah menyerahkan urusan 
penetapan awal Ramadhan dan Syawal kepada penguasa, karena domain itu 
memang milik penguasa.  

Kita tidak pernah menemukan dalam sejarah umat Islam dimana pun di 
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dunia ini, adanya orang-orang tertentu, atau kelompok tertentu yang 
merasa lebih berhak untuk menetapkan sendiri awal Ramadhan dan juga 
awal Syawwal.  

Bahkan meski pun terbukti pada akhirnya apa yang diputuskan oleh 
penguasa itu salah, lantas kemudian dikoreksi ulang. Hal itu pernah terjadi 
di masa Rasulullah SAW, sebagaimana bisa kita baca pada hadits berikut ini : 

م   ابم َرُسولم اّللا َ نم أ ْصم َن اْلم نمَصارم مم وَمٌة ِلم مم ثَِنم ُُعُ م بمنم أ نَس  َحدا نَا    َعنم أ بم ُُعَريم قَاَل : ُغا عَلَيم

م   نمَد َرُسولم اّللا َارم فََشهمُدوا عم رم الَّنا نم أ خم َياًما فََجاَء َركمٌب مم نَا صم َبحم ال  فَأ صم اَلُل َشوا ا    هم ُمم َرأ وم أ َّنا

م  سم فَأ َمَر َرُسوُل اّللا ْلم مم ُرُجوا   المهماَلَل بم هممم َوأ نم ََيم مم نم يَوم ُروا مم نم المغَدم أ نم يُفمطم م مم ِهم يدم  لمعم

Dari Abu Umair bin Anas, telah menceritakan kepadaku kebanyakan para 
sahabat Anshar dari sahabat Rasulullah  bahwa ia berkata; "Hilāl bulan 
Syawal telah tertutup awan, maka kami pun berpuasa, lalu serombongan 
pengendara di akhir siang datang sambil bersaksi dihadapan Rasulullah 
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 bahwa kemarin mereka telah menyaksikan hilāl, kemudian Rasulullah 
 menyuruh orang-orang berbuka di hari itu, dan agar di esok hari 
mereka keluar untuk berhari raya. (HR. Ahmad) 

E. Berpuasa dan Berlebaran Bersama-sama 
Syariah Islam memang menetapkan berbagai metode dalam 

menetapkan awal bulan Ramadhan, baik melalui ru’yatul hilal, istikmal atau 
pun dengan hisab. Namun semua metode itu hanya dapat dilakukan oleh 
mereka yang memiliki ilmu dan keahlian, dan tidak semua orang mampu 
untuk melakukannya. 

Medote ru’yatul-hilal misalnya, meski kelihatannya sederhana, tetapi 
untuk berhasil melakukannya ternyata tidak mudah juga.  

Apalagi untuk kita yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, ada 
begitu banyak hambatan atau halangan, baik asap polusi, awan hujan, 
mendung, dan lain-lainnya. Sehingga kalau kita cermati, team ru’yatul hilal 
seringkali harus jauh-jauh pergi ke pantai di tepi laut untuk melakukan tugas 
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mereka. 
Artinya hal itu tidak mungkin dilakukan oleh sembarang orang. Dan tidak 

setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan ru’yatul hilal dengan 
dirinya sendiri.  

Maka dalam pada itu, cukuplah pekerjaan itu dilakukan oleh mereka 
yang memang ekspert di bidangnya, sementara sebagian besar umat Islam 
ini sekedar menerima kabar saja dan tidak perlu berangkat sendiri untuk 
melakukan ru’yatul-hilal. 

Lalu apa landasan dan pegangan buat khalayak awam yang tidak punya 
kemampuan dan kemahiran dalam ru’yatul-hilal? Siapakah pihak berwenang 
yang dapat dijadikan patokan dalam hal ini? 

Untuk itu mari kita cermati hadits nabawi berikut ini : 

َى َن َوامْل ْضم ُروم َم تُفمطم ُر يَوم َن َوالمفمطم ُموم َم تَُصوم ُم يَوم وم نَ  الصا وم َم تَُضحي  يَوم

“Hari puasa adalah hari dimana semua kalian berpuasa. Hari berbuka 
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adalah hari dimana semua kalian berbuka. Dan hari Adha adalah hari 
dimana semua kalian beridul-Adha.”  (HR. At-Tirmizy) 

Para ahli ilmu sepakat mengatakan bahwa pengertian hadits ini 
menetapkan bahwa tidak boleh seseorang melawan arus sendirian dalam 
menetapkan awal Ramadhan dan Syawwal. Dia tidak dibenarkan berijtihad 
sendirian yang hasilnya bertentangan dengan semua orang, lalu dia 
melakukannya sendirian, sementara orang-orang tidak melakukannya. 

Tetapi kecenderungan yang sering Penulis saksikan di tengah kalangan 
yang bersemangat menjalankan agama, justru semakin berbeda dengan 
masyarakat, malah semakin dikejar dan dijadikan pilihan utama. Sehingga 
ada kesan, yang penting berbeda, unik dan tidak sama dengan khalayak. 

Padahal sikap-sikap seperti itu justru tidak dibenarkan menurut 
pandangan syariah. Berpuasa sendirian mendahului khalayak, atau 
berlebaran sendirian mendahului jamaah, adalah tindakan yang justru ilegal. 

Kalau pun ada pendapat yang membolehkan seseorang berpuasa 
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sendiri, maka hanya bila orang tersebut dengan mata kepalanya sendiri 
melihat hilal, bukan lewat informasi pendengarannya, yaitu kabar-kabar 
yang diterimanya. 

Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa yang masyhur 
dari madzhab Hanabilah adalah bila seseorang hanya sendirian melihat hilal, 
sementara manusia satu negara tak seorang pun dari mereka yang melihat 
hilal, maka khusus bagi dirinya yang melihat langsung dengan mata kepala, 
dia wajib berpuasa sendirian.17 

 
17 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 3 hal. 156 
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