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PERALIHAN KEPADA HISAB ADALAH 
PILIHAN YANG TlDAK MUNGKIN DITAWAR 

LAG1 DAN SAH ADANYA 
Syamsul Anwar 

A. Pendahuluan 
Dalam banyak nas hadis tidak diragukan lagi bahwa Nabi saw 

memerintahkan untuk melakukan rukyat guna menentukan awal bulan 
kamariah, khususnya bulan-bulan terkait ibadah seperti Ramadan dan 
Syawal. Hadis-hadis Nabi saw mengenai masalah ini sangat jelas. Di 
antaranya adalah dua hadis berikut: 

Artinya: Dari 'Abdu/Bh Ibn 'Umar r.a. fdiriwayatkan bahwa) ia 
berkafa: Saya mendengar Rasu/u//ah saw bersabda: Apabifa kamu 
mefiha f hiM berpuasa /ah, dan apabifa kamu melihatnya 
beriduffitrifah! Jka ia ferhafang ofeh a wan ferhadapm u, maka 
esfimasjkanhh [HR Muslim]. 

Muslim, Sah* Muslim (Beirut: Diir al-Fikr, 1992/1412), 1: 481, hadis no. 8 
[1080], "Kitab q-Siyam," dari Ibn 'Umar. 
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Artinya: Dari Abii Hurairah r.a., ia berkata: Nabi saw bersa bda: 
Bezpuasalah karnu ketika rnelihaf hila/ dan beridulfittilah kefika 
melihaf hilal pula; jka hiM di afasrnu ferhalang awan, maka 
genapkanhh bli'angan bulan Syakban puluh hari [HR al- 
Bukhiiri, dan lafal di atas adalah lafalnya, dan juga diriwayatkan 
Muslim] .' 

Pertanyaan yang timbul dalam kaitan ini adalah: 
1. Kenapa harus beralih kepada hisab pada ha1 hadis-hadisnya jelas 
memerintahkan melakukan rukyat? 
2.Apakah perpindahan itu sah dan bagaimana penjelasan usul 
fikihnya? 

Uraian singkat berikut, oleh karena itu, akan mengkaji faktor- 
faktor yang menghaxuskan peralihan dari rukyat kepada hisab, 
peralihan dengan mensrjih salah satu makna hadis yang rnungkin dan 
kontekstualisasi pemahaman hadis-hadis rukyat. 

B. Mengapa Beralih kepada Hisab 
Semua kita mengetahui bahwa Nabi saw menentukan masuknya 

bulan bulan ibadah dengan menggunakan metode rukyat. Hal itu jelas 
dari dua sampel hadis yang dikemukakan di atas. Dalam hadis-hadis 
itu Nabi saw memerintahkan melakukan rukyat untuk menentukan 
awal bulan Ramadan dan Syawal. 

Namun perlu diketahui bahwa di zaman Nabi saw penentuan 
awal bulan kamariah dengan menggunakan rukyat itu tidak membawa 

Al-Bukhai, Sah$ a/-Bukhi%F(Beirut: D3r al-.Kutub al-'llmiyyah, 1425/2004), h. 
346, hadis no. 1909; Muslim, Sab$ M d i m  (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa 

an-Nasyr wa at-Tauzi', 1412/1992), I: 482, hadis no. 18 [1081] dan 19 [10811. 
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problem. Hal itu karena umat Islam baru berkembang di Jazirah Arab 
saja, belum ada di negeri-negeri lain yang jauh dari situ. Terlihat dan 
tidaknya hilal di Jazirah Arab tidak berpengaruh bagi penepatan 
jatuhnya waktu-waktu ibadah umat Islam di tempat lain yang jauh dari 
Semenanjung Arabia  it^.^ 

Berbeda halnya setelah umat Islam berkembang meluas ke 
berbagai penjuru dunia, seperti pada zaman sekarang di mana 
komunitas Islam sudah terdapat di berbagai pelosok bumi, bahkan di 
pulau-pulau kecil di Samudra Pasifik mi~alnya.~ Dalam keadaan umat 
Islam telah ada pada berbagai bagian planet bumi yang bulat ini, 
penggunaan rukyat tidak lagi memadai, bahkan menimbulkan 
problem dalam penepatan jatuhnya hari ibadah Islam. Hal itu karena 
rukyat terbatas kaveranqa di muka bumi dan tidak meliputi seluruh 
permukaan bumi saat visibilitas pertama. Pada saat tersebut mungkin 
hanya sebagian sangat kecil saja dari muka bumi yang dapat 
mengalami rukyat, atau mungkin separohnya, atau mungkin sebagian 
besar. Akan tetapi jelas mustahil seluruh muka bumi dapat mengalami 
rukyat pada hari pertama penampakan hilal di muka burni. Dengan 
kata lain, rukyat akan membelah bumi. Ada bagian muka bumi yang 
dapat melakukan rukyat dan ada bagian muka bumi yang tidak dapat 
melakukannya, yang berakibat tidak dapatnya hari ibadah dijatuhkan 
satu hari di seluruh dunia. Bahkan ada bagian muka bumi (kawasan 
lintang tinggi, terutama kawasan yang disebut lingkaran kutub) yang 

Syamsul Anwar, "Problem Penggunaan Rukyat," dalam Ridzi, dkk., Hisab 
Bulan Kamariah, edisi ke-3 (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2012), 
h. 1. 

Mengenai data penduduk Muslim di Pasifik lihat Kettani, "Muslim Population in 
Oceania: 1950-2020," International Journal of En viromental Science and 

DeveJopment, Vol. 1, No. 10 (2010), h. 165-170: lihat juga "Muslim Population 
in Oceania / Pacific Region," h t t P : / / ~ ~ ~ . 3 0 - d a v s . n e f /  r n ~ s l i r n ~ s t a ~ t i ~ ~ / ~ b ~ ~ t -  

oceanid, dlakses Ahad, 28-04-2013. 
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tidak dapat melihat hilal secara normal. 
OIeh karena itu tidak jarang terjadi perbedaan jatuhnya hari 

Arafah antara Mekah dan kawasan lain di dunia yang jauh dari Arab 
Saudi. Bisa jadi di Mekah hilal Zulhijah terlihat pada suatu sore, 
namun tidak terIihat di kawasan yang jauh di sebelah timur sehingga 
terjadi perbedaan memulai bulan Zulhijah antara Mekah dan kawasan 
timur itu sepeti misalnya Indonesia. Ini menimbulkan pertanyaan 
kapan orang di kawasan timur menjalankan puasa Arafahnya saat 
terjadi perbedaaan seperti itu? Sebaliknya bisa juga terjadi hilal 
Zulhijah tidak terlihat di Mekah tetapi dapat dirukyat kawasan sebelah 
barat bumi seperti benua Arnerika sehingga jatuhnya tanggal 9 
Zulhijah di Mekah terlambat satu hari dari tanggal 9 Zulhijah di 
kawasan barat itu. Lalu kapan orang Muslim di kawasan tersebut 
melakukan puasa sunat Arafah, apakah mengikuti Mekah, tetapi itu 
sudah tanggal 10 Zulhijah di kawasan mereka atau puasa tanggal 9 
Zulhijah di kawasan mereka, tetapi itu baru tanggal 8 Zulhijah di 
Mekah dan beIum tiba hari Arafah. Inilah masalah yang ditimbulkan 
oleh penerapan rukyat di zaman modern akibat keterbatasan kaveran 
rukyat itu sendiri dan telah meluasnya keberadaan umat Islam ke 
berbagai penjuru dunia. 

Itu pula sebabnya mengapa setelah hampir satu setengah 
milenium (hampir 1500 tahun) usia peradaban Islam sampai hari ini 
belum dapat dirumuskan satu kalender Hijriah unifikatif yang akurat 
dan komprehensif. 'Unifikatif artinya menyatukan seluruh dunia 
dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia, dan 
'komprehensif artinya dapat dipakai untuk tujuan-tujuan relijius dan 
sivil (ibada h dan muamalat duniawiah) sekaligus. Idris Ibn Sai 
menegaskan bahwa rukyat rnerupakan sandungan untuk dapat 



membuat kalender Islam terunifika~i.~ Oleh karenanya, penyatuan 

kalender Islam dan penepatan jatuhnya hari-hari ibadah umat Islam 
seperti hari Arafah secara serentak mengharuskan kita beralih dari 
rukyat kepada hisab sebagai sarana satu-satunya yang memungkinkan 
penyaiuan itu. Keputusan Temu Pakar I1 di Maroko tahun 2008 
menyatakan, ". . . pemecahan problematika penetapan bulan kamariah 
di kalangan kaum Muslimin tidak mungkin dilakukan kecuali 
berdasarkan penggunaan hisab untuk menetapkan awal bulan 
kamariah, seperti halnya penggunaan hisab untuk menentukan waktu- 
waktu salat . . . . . . . . . ?,6 

Selain itu pula rukyat tidak dapat memberikan kepastian jatuhnya 
awal bulan baru jauh hari sebelumnya, yang berakibat bisa 
menimbulkan kekacauan pelaksanaan acara tertentu. Adalah suatu 
kebutuhan mendesak untuk dapat mengetahui tanggal yang pasti jauh 
hari ke depan agar kita dapat mengatur pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
kita secara tepat dan tertib. Tidak jarang suatu persiapan acara, seperti 
open house yang dilaksanakan oleh seorang tokoh atau oleh sebuah 
lembaga atau instansi, telah dibuat beberapa hari sebelumnya untuk 
menyambut datangnya Hari Lebaran, namun temyata hilal tidak 
dapat dirukyat sehingga hari Idul Fitri dilaksanakan lusa. Akibatnya 
semua persiapan terutama masakan yang sudah dibuat menjadi tidak 
jadi dimakan dan menjadi basi. Yang terjadi adalah pemubaziran 
makanan yang telah dipersiapkan dengan mengeluarkan anggaran 
yang besar. "Islam tentu tidak mengajarkan perbuatan sia-sia seperti 

Idris Ibn fj&i dalam Kata Pengantarnya terhadap Jamduddin, at-Taqwh a/- 
Qamar;a/-1shm M u  wabbad (Rabat, Maroko: Marsam, 2004), h. 7. 

Keputusan dan Rekomendasi "Temu Pakar 11 untuk Pengkajian Perumusan 
Kalender Islam", butir kedua [pada draf awal butir ini merupakan butir pertama, 
kemudian setelah oleh Tim Perumus diperbaiki menjadi butir kedua (dokumen 
pribadi penulii). 
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ini karena agama Islam adalah agama yang rasional," komentar 
seorang duta besar Indonesia yang pernah mengalami ha1 itu ketika 
melaksanakan acara open house untuk menerima kunjungan 
masyarakat Indonesia di negara tempatnya bertugas. 

Dari apa yang dikemukakan di atas tampak bahwa kita mau 
tidak mau harus beralih dari rukyat kepada hisab dalam cara 
menentukan awal bulan kamariah terrnasuk bulan-bulan ibada seperti 
Ramadan dan Syawal. Ada beberapa alasan pokok yang 
mengharuskan peralihan itu, yaitu (1) demi menyatukan jatuhnya hari 
Arafah antara Mekah dan kawasan-kawasan bumi yang jauh agar kita 
dapat melaksanakan ibadah puasa sunat Arafah tepat pada momen 
sesungguhnya, (2) demi mewujudkan adanya kalender Islam 
pemersatu dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia yang 
hanya bisa dibuat dengan berdasarkan kepada hisab, dan (3) agar kita 
dapat memastikan jatuhnya tanggal bulan kamariah baru, kgususnya 
Ramadan dan Syawal, jauh hari sebelumnya sehingga kita dapat 
merencanakan aktifitas kita dengan rapih. 

Namun disayangkan sebagain besar umat Islam belum 
memahami realitas alam ini dengan seksama. Bagi kebanyakan, 
peralihan dari rukyat kepada hisab itu berarti menyalahi sunnah Nabi 
saw dan meninggalkan mazhab yang selama ini dipegangi dan beralih 
kepada mazhab baru yang tidak sesuai dengan keyakinan hati. Bagi 
mereka masalah rukyat versus hisab adalah s o d  pilihan mazhab. Pada 
ha1 di masa kini ketika banyak rahasia gerak bulan dan sifat 
penampakannya ke atas muka bumi yang diketahui berkat kemajuan 
ilmu falak, masalah tersebut tidak lagi merupakan masalah pilihan 
mazhab fikih, melainkan merupakan masalah fakta alam yang harus 
diatasi dalam rangka penyatuan penanggalan Islam sedunia. 

Peralihan kepada hisab itu sah adanya. Peralihan itu tidak 
menyalahi Sunnah Nabi saw karena peralihan dari rukyat kepada 



hisab itu hanyalah penarjihan pengamalan salah satu makna yang 
mungkin dari hadis-hadis Nabi saw tentang rukyat dan perluasan 
pengarnalan makna yang ditarjih itu. 

C. Peralihan kepada Hisab Hanyalah Menarjih Salah Satu 
Makna yang Mungkin 

Apabila kita membuka kitab-kitab fikih, kita menemukan bahwa 
hadis-hadis rukyat itu di kalangan ulama lslam mempunya tiga 
kemungkinan makna, yaitu: 

1. Jumhur ulama berpendapat hadis-hadis di atas memerintahkan 
melakukan rukyat dan dalam ha1 rukyat tidak dapat dilakukan 
karena langiut berawan, maka bulan berjalan digenapkan 39 hari. 
Mereka ini menafsirkan kata faqduni Iahu ('maka estimasikanlah') 
sebagai estimasikanlah bulan berjalan itu 30 hari'. &nya hitunglah 
bulan Syakban itu dengan cara menggenapkannya 30 hari. 
Hlasannya adalah bahwa kata 'estimasi' itu umum (mutlak / tanpa 
kualifikasi), maka penasfsirannya dibawa kepada istikmal sesuai 
dengan hadis Abii Hurairah yang dikutip di atas. Ini didasarkan 
kepada kaidah usul fikih bahwa pengertian mutlak (tanpa 
kualifikasi) ditafsirkan berdasarkan pengertian mukayad (dengan 
kualifikasi). Pendapat ini diikuti oleh kebanyakan ulama seperti Abii 
Banifah, Mdik dan a~y-Sy8fi'i.~ 
2. Pendapat kedua menyatakan bahwa apabila hilal ditutup awal 
saat langit bendung sehingga tidak dapat dirukyat, maka bulan 
berjaslan dicukupkan 29  hari, artinya bulan Syakban bilaman mana 
akan memasuki Ramadan atau bulan Ramadan bilamana akan 

' Ibn Qudamah, a/-Mugnl edisi 'Abdulla Ibn 'Abd al-Mliuhsin at-Turki dan 'Abd 
al-Fatt* Muhammad al-Hilw (Riyad: Da '&am al-Kutub li at-Tiba'ah wa an- 
Nasyr wa at-Tauzi',l417/ 1997), IV: 331. 
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memasuki Syawal disempitkan bilangannya, yakni cukup 29 hari 
saja. Mereka ini mendasarkan kepada penafsiran khta faqduni iahu 
yang dimaknai faqadditzhu e t a  as-sahdb ('anggaplah ia berada di 
bawah awan), artinya anggaplah ia terlihat, sehingga keesokan 
harinya adalah bulan baru. Dengan kata lain, apabila ada awan 
yang menghalangi terlihatnya hilal pada hari ke-29 (malam ke-30), 
maka pendekkanlah bulan berjalan dan mulailah bulan baru 
keesokan harinya. Alasannya adalah bahwa kata qadara - yaqduru 
/yaqdiru itu berarti 'menyempitkan' seperti dalam firman Allah [Q. 

89: 161, 1'2 qadara %hi rkqahu ('. . . lalu Allah menyempitkan 
re~kinya ' ) .~  Atas dasar itu, hqdm dalam hadis Ibn 'Umar di atas 
dimaknai menyempitkan bulan berjalan, yaitu menjadikannya 29 
hari saja. Pendapat ini dikemukakan oleh &mad dalam salah satu 
riwayat darinya, dan kebanyakan ulama Hanbali seperti al-Khiraqi 
dan Ibn Qud-ah serta beberapa fukaha Sahabat seperti Ibn 
'Umar.9 Pendapat ini sebenarnya cukup beralasan juga karena, 
pertama, dengan memendekkan bulan berjalan 2 9  hari, itu berarti 
usia satu bulan kamariah telah terpenuhi karena usia bulan 
kamariah sekurang-kurangnya 29 hari. Kedua, karena penggenapan 
bulan berjalan 30 hari lantaran tertutup awan sehingga tidak terlihat 
bisa jadi mengakibatkan bulan berikutnya menjadi hanya 2 8  hari 
seperti kasus yang terjadi di zaman 'Ali dan dalam kasus hadis 
Kuraib di Madinah. 
3. Pendapat ketiga menyatakan bahwa makna hqdunl iahu adalah 
lakukanlah perhitungan hisab. Pendapat ini diikuti oleh Mutarrif Ibn 
'AbdillSih Ibn asSyikhkhir (w. 95/714), seorang ulama Tabiin 
Besar, dan Abii al-'Abb& lbn Suraij (w. 306/918), seorang ulama 
Syafiiah abad ke-3 H dan para penganut hisab lainnya. Asy-SyiriZzi 

Lihat Q. 13:26; 17:30; 28232; 29:62; 30:37; 34:36 dan 39; 39:52; 42:12; 65:?'. 

Ibn Qudamah, af-Mugnj., 1V: 331332. 
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mengatakan, "Apabila hilal tertutup awan dan ada orang yang 
mengerti hisab dan manzilah perjalanan Bulan dan dengan hisab 
itu ia mengetahui bahwa bulan Ramadan telah masuk, maka ada 
dua pendapat: Abii al-'Abbiis mengatakan orang itu wajib puasa 
karena ia telah mengetahui masuknya bulan berdasarkan suatu 
dalil sehingga sama dengan kesaksian (rukyat) ..."lo Di antara ulama 
modern yang menguatkan penafsiran ketiga ini adalah Syaraf al- 
Qu&h dari Yordania. Menurut beliau makna uqduni /ahu dalam 
hadis Ibn 'Umar di atas sama dengan makna uqduni M u  dalam 
hadis riwayat Muslim yang menjelaskan aka11 ada suatu zaman di 
mana waktu satu hari sama dengan satu tahun atau satu bulan atau 
satu Jumat (satu minggu). Lalu Sahabat bertanya kepada 
Rasulullah saw bagaimana salat pada waktu itu, apa cukup lima 
kali saja selama waktu setahun itu karena sama dengan satu hari? 
Rasulullah saw menjawab, "Lii, uqdurij lahu qadarah" ('Tidak, 
hitunglah estimasinya')." Menurut Syaraf al-Qu&h, tidak ragu lagi 
bahwa maksud hadis itu adalah melakukan hisab untuk setiap salat 
selama satu hari normal selama satu tahun tersebut.12 

Keadaan ini analog dengan orang yang berada di kawasan kutub 
utara di mana pada musim panas misalnya siang bisa mencapai satu 
minggu minggu, satu bulan, tiga bulan atau enam bulan semakin ke 
utara. Maka salatnya dengan demikian tidak cukup lima kali selama 
satu minggu atau satu bulan atau enam bulan itu, melainkan 
memperhitungkannya sesuai perubahan tanggal. 

lo Asy-Sy'n&i, a/-Muhaiab fi Figh a/-lmiim asySyafi3; edisi Muhammad az- 

Zuhaili (Damaskus-Beirut: D& al-Qalam-ad-Diir asy-Syfimiyyah, 141411992), 11: 
596-597. 
" Muslim, $ah$ Muslim, 11: 682, hadis no. 110: 2137, ''KiGb al-Fitan, B~ib 2ikr 
ad-DajjB1 wa $ifathi wa Mfi Ma'ahu." 
l2 Syaraf al-Qudh, ~ u b ~ t ,  h. 8. 
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Terkait dengan pendapat mengenai penafsiran hadis-hadis di 
atas, maka demi penyatuan jatuhnya hari Arafah serentak di seluruh 
dunia agar ibadah puasa sunat pada hari itu dapat dilaksanakan tepat 
waktu, agar kita bisa mwujudkan kalender pemersatu, dan agar kita 
dalat mengetahui tanggal jauh hari ke muka, yang semua itu hanya 

bisa direalisasikan dengan memegangi hisab, maka mau tidak mau 
kita hams menarjih (menguatkan) pendapat ketiga yang menyatakan 

penggunaan hisab astronomi. 
Penggunaan hisab sebagai hasil penarjihan salah satu makna 

yang mungkin dari hadis-hadis Rasulullah saw di atas, Ini artinya 
peralihan kepada hisab tidaklah keluar dari hadis-hadis Rasulullah, 
melainkan hanya memegangi salah satu maknanya yang tertampung 
oleh redaksi hadis itu sendiri. Kemudian penggunaan hisab sebagai 
makna yang ditarjih itu diperluas sehingga tidak hanya iberlakukan 
pada saat hila1 tertutup awan saja, melainkan digunakan dalam semua 
keadaan atas pertimbangan tiga alasan yang dikemukakan di atas. 

D. Kontekstualisasi Pemahaman Hadis-hadis Rukyat 
Peralihan dari penggunaan rukyat kepada penggunaan hisab 

berarti melakukan kontekstualiiasi pemahaman hadis-hadis rukyat. 
Ada dua metode usul fikih yang bisa kita gunakan untuk meletakkan 
pemahaman hadis-hadis rukyat itu secara kontekstual, yaitu metode 
kausasi dan kaidah perubahan hukum. 

Dengan metode kausasi dimaksudkan suatu metode penemuan 
hukum syariah dalam ha1 tidak ada teks syariah yang langsuny 

berkaitan dengan kasusnya atau ada teks syariah terkait, tetapi 
diperlukan perubahan hukum karena ketentuan hukum berdasarkan 
teks tersebut tidak lagi memadai lantaran adanya perubahan kondisi 
yang menghendaki adanya perubahan hukum sehingga karena itu 
perlu ditemukan hukum baru. Metode ini bisa juga disebut sebagai 



metode argumentasi. Cara kerja metode ini adalah melakukan analisis 
terhadap ilat (kausa, rafio legis) hukum dari kasus yang sudah ada 
hukumnya yang masuk ke dalam satu himpunan yang sarna dengan 
kasus yang hendak dicari hukumnya. Kesamaan dalarn himpunan itu 
ditandai dengan kesamaan kausa (ilat) antara kedua kasus tersebut. 

Telah dimaklumi bahwa dalam usul fikih terkait metode kausasi 
ini terdapat dua macam kausa (ilat, ratio legis). Pedama, merupakan 

kausa efisien, yaitu sebab atau alasan mengapa suatu hukum yang 
sudah ada itu ditetapkan hukumnya seperti itu. Misalnya orang dalam 
perjalanan pada bulan Ramadan dibolehkan tidak berpuasa selama 
dalam perjalanan itu dengan ketentuan menggantinya pada hari yang 
lain. Alasan (sebab, kausa) mengapa dibolehkan untuk tidak berpuasa 
Ramadan selama dalam perjalanan dengan ketentuan diganti pada 
hari yang lain tersebut adalah karena perjalanan itu merupakan suatu 
yang menimbulkan kesukaran. Maka perjalanan itu menjadi kausa 
efisien diperbolehkannya tidak berpuasa. Oleh karena itu siapa pun 
berada dalam perjalanan di bulan Ramadan dibolehkan untuk tidak 
puasa selama dalam perjalanan dengan syarat menggantinya di hari 
lain di luar Ramadan. Begitu pula pelaku penyerobotan hak (gasab) 
dikenakan hukum wajib membayar ganti rugi atas barang yang 
digasab (diserobot) itu kepada pemilik hak tersebut. Alasan ketentuan 
hukum wajib mengganti rugi itu adalah karena penyerobotan itu 
adalah suatu perbuatan merugikan fa/-fi'/ ad&irrj dan perbuatan 
merugikan itu hams dikompensasi dengan membayar ganti kerugian. 
Jadi adanya kerugian itu adalah kausa efisien (ilat) bagi diwajibkannya 
pelaku untuk membayar ganti rugi. Contoh lain lagi yang merupakan 
contoh prototipe dalam usul fikih ialah diharamkannya minum 
khamar. Alasan mengapa mengkonsumsi khamar itu diharamkan 
adalah adanya sifat memabukkan pada minuman itu. Jadi sifat 
memabukkan pada minuman tersebut adalah kausa efisien dari 



pengharaman minuman tersebut. Oleh karena itu perbuatan 
mengkonsumsi berbagai jenis minuman yang memabukkan 
dimasukkan ke dalam satu himpunan yang sama dengan perbuatan 
mengkonsumsi khamar yang dilarang dalam al-Quran dan Hadis Nabi 
saw, dan diberi ketentuan hukum yang sama. 

Kedua, merupakan kausa finalis, yaitu alasan berupa tujuan 
hukum yang hendak dicapai melalui penetapan hukum. Artinya suatu 
hukum ditetapkan ada!ah karena penetapan hukum demikian 
diharapkan akan dapat mewujudkan tujuan hukum tertentu. Misalnya 
ditetapkannya dalam sebuah hadis Nabi saw larangan memberi 
hadiah kepada pejabat adalah dalam rangka menghindari terjadinya 
kolusi dan korupsi di lingkungan pejabat negara.13 Jadi tujuan 
menghindari perbuatan korupsi itu merupakan kausa finalis 
ditetapkannya keharaman pejabat menerima hadiah. Tujuan hukum 
yang hendak diwujudkan melalui suatu penetapan hukum disebut 
maqiisid asy-syafi'ah dan penetapan hukum dengan tujuan hendak 
mewujudkan tujuan hukum tertentu itu disebut bira' a/-ahkijm kh 
maqiisid asy-sym- 'ah. 

Seperti telah dikemukakan di atas, metode kausasi ini bertujuan 
mene~nukan hukum baru yang sama sekali belum ada ketentuan 
hukum sebelumnya atau untuk menemukan hukum baru guna 
mengubah hukum yang sudah ada karena adanya tuntutan 
perubahan. Terkait hukum baru yang belum ada  ditetapkan dalam 
nas, metode kausasi dilaksanakan dengan proses analogi dengan 

l3 Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Aba Bumaid as-SS'idi bahwa 
Rasulullah saw bersabda, "Hadiah kepada para pejabat adalah korupsi" [HR 
Ahmad]. Lihat Ahmad, Musnad al-Imam a m a d  fin Hanbal edisi al-Arna'Qt 
dan 'Adil Mursyid, cet. ke-1 (Beirut: Mu'assasat ar-Ristllah, 142112001), XXXM: 
14, hadis no. 23601. Hadis ini adalah ringkasan dari hadis versi panjang riwayat 

alBukh56 dan Muslim yang melarang pejabat menerima hadiah. 
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langkah-langkah (1) mencari suatu kasus yang sudah ditentukan 
hukumnya dalam nas syariah yang merupakan satu himpunan dengan 
kasus baru yang hendak ditentukan hukumnya, dan (2) mentransfer 
hukum kasus yang sudah dinaskan hukumnya itu kepada kasus baru 
yang belum dinaskan hukumnya. Untuk itu diperlukan empat unsur 
yang harus dipenuhi, yaitu (1) adanya kasus pokok yang sudah 
dinaskan hukumnya, (2) adanya hukum yang sudah ditetapkan bagi 
kzsus pokok tersebut, (3) adanya kasus cabang yang belum ada 
hukumnya, dan (4) adanya ilat (kausa hukum) yang sama antara 
kasus pokok dan kasus cabang.14 Ilat (kausa) itu sendiri ditentukan 

dengan salah satu dari tiga cara, yaitu (1) berdasarkan nas, (2) 
berdasarkan ijmak, atau (3) berdasarkan ijtihad.15 

Menurut al-Gaudi (w. 505/1111) semua ketentuan hukum 
syariah yang berkaitan dengan kepentingan manusia seperti ketentuan 
tentang masalah perkawinan, perdata, pidana, perikatan-perikatan 
yang lahir dari perbuatan melawan hukum dan sebagainya -pendek 
kata selain ibadah- adalah tedas makna (ma '@/ah a/-ma 'tini;! 
Tindakan-tindakan Pembuat Hukum Syar'i pada dasarnya 
berdasarkan rasionalitas.16 lni berarti bahwa setiap ketentuan hukum 
syariah -kecuali dalam beberapa aspek ibadah- selalu ada ilat (kausa) 
yang menjadi dasar legitimasinya. Ilat itu mempengaruhi ada atau 
tidakadanya hukum tersebut. Oleh karena itu dalam usul fikih diterima 
suatu kaidah yang menyatakan, 

Jamfiluddin, Q I ~ &  a(-UsOhjyh baina d-Musbith wa an-N&n (Iskandariah: 
Mu'assasat as- ~ a ~ ~ l f a h  al-Jami'iyyah, t.t.), h. 4748. 
l5 AbO Zahrah, U~Olai-Fiqh, h. 244 dst. 
l6 Al-Gazdi, SyifS7 &-Gal7 47Bay3n asy-Syabah wa a/-Mukh8 wa MaHkk .at- 

Tafl  diedit oleh Hamd A-KabEi (Bagdad: Matba'at al-Irsyad, 139011971}, h. 
201 dan 203. 
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Artinya: Hukum ifu berlaku menuruf ada afau tidak adanya Waf 
dan sebabnYa.l7 

Kaidah ini menyatakan bahwa hukum itu berlaku berdasarkan ilat 
(kausa). Apa bila ada ilatnya (kausanya), maka hukum berlaku dan 
apabila ilatnya sudah tidak ada hukum tidak berlaku. Misalnya 
dibolehkannya orang tidak berpuasa Ramadan ilatnya karena ia 
dalam perjalanan. Maka apabila ada perjalanan, yaitu orang tersebut 
sedang dalam bepergian, maka ia boleh tidak berpuasa dengan 
ketentuan menggantinya pada hari lain di luar Ramadan. Apabila 
ilatnya tidak ada, dalam pengertian ia tidak dalam perjalanan, maka 
hukum kebolehan berpuasa itu tidak berlaku. Sebaliknya orang itu 

wajib berpuasa Ramadan. 
Terkait dengan penemuan hukum baru guna melakukan 

perubahan hukum yang sudah ada dalam nas, dasarnya adalah 
sebuah kaidah fikhiah (kaidah-kaidah hukum Islam) yang 
menyatakan, 

& r,a$j ,$ fi 9 
, , / '  

Artinya: Edak diingkari perubahan hukum karena perubahan 
zaman.18 

Hukum Islam bukanlah hukum yang kaku. Oleh karena itu dalam 
sejumlah ha1 hukum Islam dapat mengalami perubahan sesuai dengan 

l7  Ibn al-Qayyim, /Yam al-Muwaqqi3h 'an Rabb al- aamh (Beirut: D3r al-Fikr li 
at-Tibii'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1424/2003), 11: 394. 
l8 Zarqs, a/-Madkhal a/-Rqhi a/-gmm, edisi diperbaharui (Darnaskus: D& al- 
Qalam dan Beirut: ad-D& asy-Sy3miyyah, 1418/1919), 11: 1009. 
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perubahan kemaslahatan manusia pada zaman tertentu. Namun 
hukum itu tidak boleh juga asal berubah. Menurut penulis ada empat 
syarat yang harus dipenuhi untuk suatu hukum dapat berubah, yaitu 

a) adanya tuntutan kemaslahatan untuk berubah, yang berarti 
bahwa apabila tidak ada tuntutan dan keperluan untuk berubah, 
maka hukum tidak dapat diubah; 
b) hukum itu tidak mengenai pokok ibadah mahdah, 
melainkan di luar ibadah mahdah, yang berarti ketentuan- 
ketentuan ibadah mahdah tidak dapat diubah karena pada 
dasarnya hukum ibadah itu bersifat tidak tedas makna; 

c) hukum itu tidak bersifat qat'i; apabila hukum itu qat'i, maka 
tidak dapat diubah seperti ketentuan larangan makan riba, 
makan harta sesama dengan jalan batil, larangan membunuh, 
larangan berzina, wajibnya puasa Ramadan, wajibnya salat lima 
wahi, dan sebagainya; 

d) perubahan baru dari hukum itu harus berlandaskan kepada 
s ~ a t u  dalil syar'i juga, sehingga perubahan hukum itu 
sesungguhnya tidak lain adalah perpindahan dari suatu dalil 
kepada dalil yang lain. 

Sesunyguhnya apabila kita cermati, banyak ketentuan-ketentuan 
hukum syariah yang mengalami perubahan karena perubahan zaman, 
kondisi dan tuntutan kehidupan sosial yang terus berubah. Misalnya 
dalam fikih klasik talak boleh dijatuhkan oleh suami di mana pun, 
namun dalam fikih kontemporer sebagaimana berlaku di Indonesia 
talak hanya sah dijatuhkan di muka sidang pengadilan setelah 
terpenuhinya syarat-syarat pemutusan perkawinan.lg Contoh lain 
perubahan hukum adalah bahwa larangan perempuan menjadi 
pmimpin dalam hadis Nabi saw di mana sejumlah fatwa modem 

Kompilasi Hcikum Islam, pasal117,129,130, dan 131. 
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membolehkannya. Hal ini dapat dilihat antara lain dalam Putusan 
Tarjih dan fatwa Majelis Tarjih yang membolehkan perempuan 
menjadi pemimpin termasuk kepala negara.20 

Untuk melakukan analisis kausasi terhadap peralihan dari rukyat 
kepada hisab kita harus mengajukan pertanyaan: apakah perintah 
melakukan rukyat untuk memulai Ramadan dan Syawal dalam hadis- 
hadis Nabi sebagaimana dikutip di muka adalah suatu perintah mutlak 
tanpa alasan apa pun atau merupakan perintah karena alasan tertentu 
(perintah berilat / berkausa)? Apabila kita ingat pernyataan al-Gazzgii 
di muka bahwa pada asasnya ketentuan hukum syariah itu adalah 
ketentuan yang selalu disertai ilat, maka kita dapat membuat hipotesis 
bahwa perintah rukyat adalah suatu perintah yang disertai ilat. 
Beberapa ulama terkemuka, seperti Muhammad Rasyid Rids (w. 
135411935), Syaikh &mad Mdammad Syiikir (w. 137711958) dan 
Mustafs az-Zarqg (w. 142011999), telah menyatakan secara tegas 
bahwa perintah rukyat itu merupakan perintah yang didasarkan atas 
suatu kausa (ilat), yaitu kondisi umat pada saat itu masih ummi, yaitu 
kebanyakan mereka belum mengenal tulis baca dan hisab, sehingga 
untuk memudahkan, Nabi saw memerintahkan penggunaan sarana 
yang mungkin dan tersedia saat itu, ialah rukyat.21 Para ulama ini 
mendasarkan pandangan mereka pada hadis Nabi saw, 

20 Tanya Jawab Agama, cet ke-6 ('fogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 
201 I) ,  4: 240-244. 

Rida, "Penetapan Bulan Ramadan dan Pembahasan tentang Penggunaan 
Hisab," dalam Rida, dkk., Hisab Bulan thmariah, ed. ke-3, h. 89; SySikir, AwiY 
asySyuhiir al- aabiyyah, cet. ke-2 (Kairo: Maktabah lbn Taimiyyah, 1407 H) , 
h. 13; Az-Zarqa', "Tentang Penentuan Hilal dengan Hisab pada Zaman 
Sekarang," dalam Ridri, dkk., Hisab Bulan Kamaiiah, ed. ke-3, h. 99 dan 101. 
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Artinya: Dai /bn 'Umar, dari Nabi saw [diwarfakan] bahwa 
beliau bersabda: Sesungguhnya kami adalah umat yang ummk 
kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan i f u  

adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua 
puluh sembilan hart dan kadang-kadang t i p  pi~luh hari [HR al- 
Bukhai dan Muslim]." 

Ibn Hajar al-'Asqalliini (w. 852/14-49) menjelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan "kami" dalam hadis ini adalah umat Islam pada 
zaman beliau, yaitu kebanyakan mereka. Ketrampilan tulis baca di 
kalangan mereka sedikit sekali. Dan yang dimaksud dengan hisab 
adalah hisab bintang-bintang dan peredarannya. Mereka belum 
mengenal ha1 tersebut kecuali hanya sedikit saja. Oleh karena itu 
beliau mengaitkan hukum puasa dan lain-lainnya dengan rukyat untuk 
menghindarkan umat dari kesukaran melakukan hisab peredaran 
bintang-bintang itu. Ketentuan puasa dengan berdasarkan rukyat itu 
tetap berlaku terus sekalipun sesudah zaman mereka itu terdapat 
orang yang menguasai hisab. "23 

Bagian akhir pernyataan Ibn Ijajar ini dikoreksi oleh Syaikh 
M a d  Muhammad Syair.  Ia menegaskan bahwa para ulama dahulu 
benar dalam menjelaskan makna hadis di atas, tetapi kerap keliru 
dalam menentukan konsekuensi hukum dari hadis itu. Misalnya Ibn 
Hajar. Penjelasannya bahwa menurut hadis ini yang dipegangi adalah 
rukyat memang benar. Akan tetapi penetapan konsekuensi hukum 

22 Al-Bukhari, S&,$ d-Bukhsra, h. 346, hadis no. 1913; Muslim, Sah* Mushm, 
I: 482, hadis no. 15 [1080]. 
'"bn Hajar, Fafh a/-B;?; edisi 'Abd al-Qgdir Syaibah al-Hamd (Riyad: Tnp.: 
1421/2001), IV: 151. 
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bahwa, sekalipun telah ada orang yang menguasai ilmu tersebut, 
hukum puasa berdasarkan rukyat tetap terus berlaku adalah keliru. 
Hal itu karena perintah memegangi rukyat itu disampaikan dengan 
disertai ilat yar~g dinyatakan dengan nas sendiri, yaitu keadaan umat 
yang masih ummi yang tidak kenal baca tulis dan hisab, dan hukum 
itu berlaku menurut ada atau tidaknya ilat.24 

Merupakan suatu kaidah ilmu usul fikih yang telah diakui secara 
universal bahwa suatu hukum terkait kepada ilatnya secara kausal, 
dalam arti bahwa berlakunya hukum itu ditentukan oleh ada  atau 
tidak adanya ilat.25 Ini berarti bahwa apabila ada ilat, dalam ha1 ini 
keadaan umat yang masih ummi di mana belum banyak yang 
menguasai hisab, maka ketentuan hukum itu berlaku, yakni penetapan 
awal bulan didasarkan kepada rukyat. Akan tetapi bilamana ilat tidak 
lagi ada, yakni telah tercapai kemajuan pengetahuan hisab yang 
cukup seperti pada zaman sekarang, maka hukum tidak berlaku lagi, 
yaitu penetapan awal bulan tidak lagi dikaitkan kepada rukyat, 
melainkan kepada hisab yang sesungguhnya sebagaimana 
merupakan hasil kajian beberapa ulama kontemporer- merupakan 
asas pokok penetapan awal bulan menurut ruh al-Quran dan Sunnah 
Nabi saw. Dalam kaitan ini para ulama ini merumuskan kaidah, 

Artinya: Pada asasnya penetapan bulan kamariah ifu adalah 
dengan hisa b.26 

24 Sygkir, AwaL'dasy-SyuhOr a/- Xrabiyyah, h. 13 
25 Sy&, a/-ni&baf a/-Fdakiwah, h. 20. 
26 Syaraf al-Qud*, "Subiit asy-Syahr al-Qamari baina al-Hadis an-Nabawi wa 
al-'ILm al-Hadis," <http://www.icoproiect.ordpdf/sharaf 1999.~df>, h. 8, akses 
13-12-2007; pernyataan yang sama juga ditegaskan oleh Absim dan al-Khanjiiri, 
"Waqt al-Fajr ka Bidayah li al-Yaum wa asy-Syahr al-Qarnari," 
<http://www.amastro.ma/articleslart-bmkl.ndf>, h. 6, akses 25-02-2008: dan al- 
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Perubahan hukum karena adanya perubahan ilat bukan suatu 
ha1 baru dalam hukum syariah. Sejarah hukum Islam sendiri penuh 
dengan contoh-contoh perubahan seperti itu. Ijtihad-ijtihad 'Umar 
merupakan contoh konkret dalam masalah ini. Oleh karena itu 
perubahan hukum syariah dari semula mendasarkan penentuan awal 
bulan kamariah atas dasar rukyat kepada penggunaan hisab bukanlah 
suatu yang asing dan karenanya tidak beralasan untuk ditolak. 
Sebaliknya tidak terelakkan untuk diterima demi penyatuan sistem 
penanggalan Islam. 

Apakah perubahan dari rukyat kepada hisab memenuhi syarat- 
syarat perubahan hukum yang empat seperti dikemukakan terdahulu, 
yaitu (1) adanya tuntutan untuk berubah, (2) hukum itu tidak 
nlenyangkut pokok ibadah mahdah, (3) hukum itu tidak qat7i, dan (4) 
perubahan baru harus ada dasar syar'inya? 

Pedama, sudah amat jelas bahwa terdapat tuntutan untuk 
melakukan perubahan dari penggunaan rukyat kepada penggunaan 
hisab. Terdahulu telah dikemukakan bahwa dalam konteks modern 
kini, rukyat sudah tidak memadai karena tidak mengkaver seluruh 
muka bumi pada hari pertama hilal tampak dari bumi. Kenyataan ini 
membawa akibat serius seperti tidak dapat menyatukan jatuhnya hari 
Arafah di seluruh dunia secara serentak pada tahun tertentu, 
menghambat pembuatan kalender Islam unifikatif di mana setelah 
hampir 1500 usia peradaban Islam, umatnya belum memiliki kalender 
Islam terpadu dan komprehensif dan karenanya tidak dapat 
menyatukan hari-hari raya Islam di seluruh dunia, serta tidak dapat 
menata sistem waktu secara prediktif ke masa depan maupun ke masa 

-- - 

IJasysySni dan Asyqifah, "Tariqat Hissb asy-Syuhiir al-Qamariyyah f i  al- 
JamiWriyyah," <htfD://www.amas&o.malarticles/art-lbZd>, h.3, akses 25-02- 
2008. 
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lalu. Oleh karena itu perubahan kepada rukyat merupakan tuntutan 
yang sangat imperatif. 

Kedua, rukyat bukan ibadah, melainkan hanya sarana untuk 
menentukan waktu masuknya bulan baru. Sarana dapat saja berubah 
demi mencapai tujuan pokok secara lebih efektif. Rasyid Rida 
menegaskan bahwa Pembuat Syariah tidak bermaksud menjadikan 
rukyat itu sebagai ibadah itu sendiri, sebagaimana ia tidak bermaksud 
menjadikan melihat terbitnya fajar dan hilangnya syafak atau 
tergelincirnya matahari sebagai bagian dari ibadah. Penetapan rukyat 
itu hanyalah sebagai sarana untuk memudahkan mengetahui ~ a k t u . ~ ~  
Ketiga, perintah melakukan rukyat bukanlah perintah yang qat'i 
karena perintah itu berdasarkan kepada hadis ahad. Dalam kaidah 
ilmu hadis dan mu1 fikih, hadis ahad tidak menimbulkan pengetahuan 
pasti (qat'i), melainkan menimbulkan hukum yang zc?nni.28 Oleh 
karena hukum menggunakan rukyat itu bukan hukum yang qat'i, 
maka ia tidak kebal terhadap kemungkinan diadakan perubahan. 

Keempaf, penggunaan hisab sebagai hukum hasil perubahan 
mendapatkan dasar-dasamya di dalam al-Quran dan Sunnah. Dalam 
al-Quran terdapat dua ayat yang mengandung isyarat yang jelas 
kepada hisab, surat ar-Rahman ayat 5 dan swat Y~tnus ayat 5, 

Aatinya: Ma fahari dan Buhn beredar menuruf perhitungan [55: 

27 Ri$, "Penetapan Bulan Ramadan," h. 88-89; dan Sytih, al-fliisrIh2t al- 

Falak~jyah, h. 125. 

28 Al-Gw7z~Ii, al-Mustasf8, h. 187. 
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Artinya: Dia-lah yang menjadikan mahhari bersinar dan bulan 
bercahaya dan ditetapkan-Nya bagi Bulan itu manzilah-manzilah, 
supaya kamu mengehhui bdangan fahun dan perhifungan (waktu). 
Mah tidak mencipikkan yang demikian itu melainkan dengan hak. 
Dia menjelaskan tanda-fanda fiebearan-Nyaj kepada orang-orang 
yang mengehhui [Q. 10: 51. 

Kedua ayat ini menunjukkan bahwa matahari dan bulan memiliki 
sistem peredaran yang ditetapkan oleh Sang Pencipta dan 
peredarannya itu dapat dihitung. Penegasan bahwa peredaran 
matahari dan bulan dapat dihitung bukan sekedar informasi, 
meiainkan suatu isyarat agar dimanfaatkan untuk penentuan bilangan 
tahun dan perhitungan waktu secara umum. 

Hadis Ibn 'Umar riwayat Muslim di muka yang menyatakan 
bahwa, "Jib hilal di atasmu terhalang awan, maka estimasikanlah," 
memberi tempat bagi penggunaan hisab di kala bulan tertutup awan. 
Artinya hisab digunakan pada saat ada kemusykilan melakukan rukyat 
karena faktor alam (bulan tertutup awan). Apabila pengertian ini kita 
bawa ke dalam konteks modern di mana umat Islam telah berada di 
seluruh pelosok bumi sehingga timbui kemusykilan menggunakan 
rukyat karena rukyat tidak mengkaver seluruh permukaan bumi pada 
hari pertama penamkannya dari bumi, maka dalam hadis itu Nabi saw 
memerintahkan untuk melakukan estimasi, dan metode estimasi paling 
akurat tentuiah hisab. Dengan demikian pada zaman sekarang kita 
tidak hanya menggunakan hisab saat bulan tertutup awan, tetapi juga 
daiam segala keadaan karena kesukaran lantaran faktor aiam di 
zaman modern bukan saja faktor awan yang menutup hilal, melainkan 
juga faktor alam berupa tampakan hilal yang terbatas di muka bumi. 



Pendapat bahwa hadis estimasi tersebut harus ditafsirkan dengan 
hadis Ibn 'Umar lainnya riwayat Muslim yang menyatakan, "Jika hilal 
di atasmu terhalang awan, maka estimasikanlah 30 hari,"*' adalah 
riwayat yang bertentangan dengan riwayat-riwayat lainnya diri Ibn 
'Umar yang banyak jumlahnya yang tidak menyebutkan 30 hari. Di 
samping itu juga bertentangan dengan pandangan dan praktik Ibn 
'Umar sendiri di mana beliau memendekkan bulan 29 hari saja 
apabila cuaca kabut (berawan), dan beliau ticlak berpendapat 
menggenapkan 30 hari. Praktik mencukupkan 29 dan tidak 
menggenapkan 30 hari juga merupakan pendapat sejumlah Sahabat 
yang Iainnya sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Dari sini 
dapat disimpulkan bahwa pemyataan menggenapkan 30 hari dalam 
riwayat Ibn 'Umar ini bukan asli lafal Nabi saw yang diriwayatkan Ibn 
'Umar, melainkan adalah penafsiran para rawi yang diwayatkanriya 
secara makna sebagai hadis. Lafal asli Nabi saw adalah sebagaimana 
dalam riwayat Ibn 'Umar yang banyak itu, yaitu "estimasikanlah" 
tanpa menyebut penggenapan 30  hari. Tidak mustahil pula bahwa 
penyebutan istikmal 30 hari dalam hadis-hadis Abii Hurairah dan Ibn 
'Abba adalah juga riwayat dengan makna yang merupakan hasil 
interpretasi para rawi sesuai pandangannya, Ibn 'Umar adalah 
Sahabat yang lebih lama menyertai Nabi saw dan saat Rasulullah saw 
wafat ia berusia lebih 20 tahun. Ia meninggal tahun 73 H.~' Ia 
termasuk penganut Islam yang awal dan berhjrah ke Madinah bersama 
kaum Muhajirin. Jadi dengan demikian kebersamaannya dengan 
Rasulullah amat panjang. Oleh sebab itu ia tentu pernah mendengar 
langsung sabda Nabi saw tentang estimasi, dan memang dalam 
beberapa riwayat seperti hadisnya di muka terdapat pernyataannya 
bahwa ia mendengar Nabi bersabda seperti hadis yang dikutip di atas. 

29 Muslim, Sah$ Musbm, I: 480, hadis no. 4 dan 5 [1080]. 

30 Ibn Hajar, Tahib at-~ahiib, 11: 390. 
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Adapun Abi Hurairah baru masuk Islam pada tahun 7 H,31 sehingga 
lrebersamaannya dengan Rasulullah iidak terlalu lama. Sementara Ibn 
'AbbSis lahir tahun 3 SH dan saat Nabi saw meninggal, ia berusia 13 
t a h ~ n . ~ '  Ayahnya k e f i  Nabi saw ibehijrah ke Madinah tidak ikut 
berhijrah bersama Nabi saw. Dia baru hijrah beberapa waktu 
menjelang penaklukah Mekah.33 Mungkin ini mengapa dalam hadis 
Abii Hurairah dan Ibn 'Abbis tidak ada pernyataan samak 
(mendengar langsung) dari Nabi saw. 

E. Kecimpulan 
Dari uraian yang dikemukakan di atas dapat disarikan beberapa 

butir penting berikut, 
1. Realitas alam mengharuskan kita beralih kepada hisab demi 

menyatukan jatuhnya hari ibadah kita di seluruh dunia, demi 
mewujudkan kalender Islam pe'mersatu yang menjadi hutang 
peradaban selama hampir 1500 tahun, dan agar kita dapat 
memastikan tanggal jauh hari sebelumnya. 

2. Peralihan kepada hisab tidak menyalahi hadis-hadis Nabi saw yang 
memerintahkan rukyat, melainkan hanyalah menarjih salah satu 
maknanya yang mungkin dan memperluas cakupan makna 
tersebut. 

3.Peralihan itu juga didukung keabsahannya oleh metode-metode 
usul fikih seperti metode kausasi yang menganalisis iIat perintah 
rukyat dan oleh kaidah perubahan hukum yang membenarkan 

31 Ibn Hajar, /bid, IV: 602. 
32 Ibn al-Asir, Usd &-Gabah R Ma Mat asSahabah, edisi 'Ai M&ammad 
Mu'awwad dan 'Adil &mad 'Abd al-Mauj0d (Beirut: D a  al-Kutub al-'Ilmiyyah, 
1417/1996), 111: 294; Ibn 'Abd al-Barr, at-Tamha (Maroko: W k a t  'Urnam al- 
AuqEif wa asySyui0n al-Islamiyyah, 1387 H), 111: 934. 
" Ibn Hajar, a/-Igbah fi Tamyh asSahdbah (Beirut: D& al-Kutub al-'Ilmiyyah, 
t.t.), IV: 30, no. 4498. 
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perubahan hukum bilaman syarat-syarat perubahan terpenuhi. 
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HISAB HAKIKI DAN WUJUDUL HILAL 
Oman Fathurohman SW 

A. Pengantar 

Setiap kali terbif maklumat Pimpinan Pusat Muharnmadiyah 
tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah dalam 
diktumnya selalu mencantumkan pernyataan "berdasarkan hisab 
hakiki wujudul-hilal", kemudian disusul dengan penjelasan lainnya 
yang menjelaskan tentang kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan, 1 
Syawal, dan 1 atau 10  Zulhijah. Dalam pernyataan itu ada dua  istilah 
penting untul.. diketahui, yaitu pertama istilah hisab hakiki dan kedua 
istilah wujudul-hilal. Kedua istilah tersebut penting karena penentuan 
kapan tanggal 1 dari ketiga bulan tersebut mengacu kepada keduanya. 
 ole!^ karena itu diperlukan penjelasan apa yang dimaksud dengan 
hisab hakiki dan apa pula yang dimaksud dengan wujudul-hilal. 

B. Hisab dan Iimu Hisab 

Kata "hisab" yang kerap kali oleh masyarakat dijadikan sebagai 
julukan atau label bagi Muhammadiyah sebagai ahli (pendukung) 
hisab berasal dari kata Arab a/-hfisa>b yang arti harfiahnya adalah 
~ e r h i t u n g a n ~ ~  atau pemeriksaan. Dalam al-Qur'an kata hisab atau 
turunannya banyak disebut, dan secara umum dipakai dalam arti 
perhitungan, seperti dalam surat Ga>fir (40) ayat 17. Dalam al-Qur'an 
juga disebut beberapa kali kata-kata yaum a/-h)isa> 6, yang berarti 
hari perhitungan, salah satu contohnya adalah surat S)a>d (38) ayat 
26. Kata-kata a/-h)isa>b dalam al-Qur'an yang mengandung arti 

perhitungan waktu terdapat dalam Yu>nus (10) ayat 5. Kata aJ- 

%hat Kamus Besar Bahasa hdonesia Pusat Bahasa, cetakan pertama edisi 
keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 503, kata 'hisab'. 
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b)isa>b dalam ayat ini jelas menunjukkan pada pengertian 
perhitungan waktu karena dirangkaikan dengan ungkapan lifa ?amu> 

'adad as-sini>n yang berarti bilangan tahun. Pengertian yang sama 
terdapat pula dalam surat aJ-ha>' (17) ayat 12, dimana kata al- 
b)isa>b dalam ayat itu dirangkaikan dengan ungkapan lifa'lamu> 

Dalam teks hadis Nabi saw kata hisab lebih banyak digunakan 
dalam pengertian perhitungan pada 'hari kemudian', hari akhirat. 
Turunan dari kata aJ-b)isa>b, yakni kata kerja nab)subu terdapat 
dalam salah satu teks hadis Nabi saw yang mengandung pengertian 
perhitungan gerak Bulan dan Matahari untuk menentukan waktu, yaitu 
hisab untuk menentukan bulan kamariah. Teks hadis tersebut 
berbunyi: 

Artinya: Dari /bn 'Umar, dari Nabi saw fdiwartakan j bah wa 
behu bersabda: Sesungguhnya kami adaJah urnat yang urnink 
kami tidak bisa menuJis dan tidak bisa melakukan hisab, &Jan itu 
adaJab demikian-demikan. Maksudnya adaJab kadang-kadang dua 
puluh sembi'an bar4 dan kadang-kadang &a puJuh hari [HR al- 
Bukh2i dan ~ u s l i m ]  .35 

Penggunaan kata hisab oleh para ahli fikih, sebagaimana terdapat 
dalam kitab-kitab fikih, sejauh bersangkut paut dengan pelaksanaan 

%Al-~ukharri>, S{ah)i>h) a/-Bukha>ri> (ttp.: Da>r al-Fikr, 199411414), 11: 
281, hadis no. 1913, "Kita>b as)-S{aum" dari Ibn 'Umar. Muslim, S{ah)i>h) 
Musiim (Beirut: Da>r al-Fikr, 199211412), I: 482, hadis no. 1080: 15, "Kita>b 

as)S{iya>m" dari Ibn 'Umar. 
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ibadah, lebih banyak digunakan dalam pengertian perhitungan waktu 
dan arah tempat, seperti penentuan waktu-waktu salat, wakh puasa 
terutama puasa Ramadan, waktu idulfitri, waktu ibadah haji terutama 
terkait dengan ibadah puasa 'arafah dan iduladha, dan waktu gerhana 
terkait dengan salat gerhana. Perhitungan arah tempat berhubungan 
dengan penentuan arah kiblat, yakni arah menuju Kakbah ketika 
orang menunaikan salat yang merupakan salah satu syarat sahnya 
salat. Penentuan waktu-waktu tersebut dilakukan dengan perhitungan 
terhadap posisi geometris benda-benda langit khususnya Matahari dan 
Bulan. Penentuan awal waktu salat fardu yang lima (Zuhur, 'Asar, 
Magrib, 'Isya', dan Subuh), salat Duha, dan terbit Matahari (syuruq) 

sebagai tanda berakhimya waktu salat Subuh dilakukan dengan cara 
menghitung posisi atau kedudukan Matahari di langit selarna dalam 
perjalanan hariannya dari timur ke barat dilihat dari tempat salat di 
Bumi. Ayat-ayat al-Qur'an mengisyaratkan waktu-waktu salat fardu 
dengan mengaitkannya pada fenomena MaI~ihar i .~~ Demikian pula 
hadis-hadis Nabi saw menegaskan waktu-waktu salat dengan mengacu 
kepada fenomena M a t a h ~ i . ~ ~  

Penentuan waktu puasa Ramadan, ldul Fitri, puasa 'Arafah, dan 
Idul Adha dilakukan dengan cara menghitung posisi atau kedudukan 
Bulan di langit dalam perjalanannya mengitari Bumi selama sebulan 
sekali dan bersama-sama Bumi mengitari Matahari selama setahun 
sekali. Meskipun masih terdapat di kalangan muslim yang mengaitkan 
penentuan waktu ibadah-ibadah tersebut dengan terlihabya hilal 
(Bulan sabit) yang merupakan salah bentuk (fase) Bulan yang nampak 
dari Bumi, namun pada hakikatnya hilal itu sendiri terbentuk salat 
satunya berhubungan erat dengan posisi atau kedudukan Bulan 

36Al-Isra>' (17) ayat 78. Hu>d (11) ayat 114. T(a> Ha> (20) ayat 130. 
"Miialnya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari 'Abdulla>h ibn 'Amr. Ibn 
Hibba>n dari Ja>bir. Abu> Da>wud dari Ibn 'Abba>s. 
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terhadap Matahari dan Bumi. Berbeda dengan mereka, para ahli hisab 
dalam menentukan waktu-waktu ibadah tersebut memarldang cukup 
dengan menentukan posisi atau kedudukan Bulan di langit tidak 
diperlukan melihat Bulan tersebut secara langsung. Menurut para ahli 
hisab, sepanjang kriteria yang disyaratkan untuk memasuki waktu- 
waktu ibadah tersebut telah terpenuhi maka waktu-waktu ibadah itu 
sudah masuk atau sudah harus dimulai. Misalnya, untuk menentukan 
puasa Ramadan, apabila sebelum terbenam Matahari posisi Bulan 
sudah mencapai ijtimak (konjungsi) dan pada saat terbenam Matahari 
itu Bulan belum terbenam maka mulai saat terbenam Matahari itu 
sudah mulai masuk bulan Ramadan. 

Penentuan waktu salat gerhana dilakukan seiring dengan peristiwa 
terjadinya gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. 
Penentuan waktu dan tempat terjadinya gerhana dilakukan dengan 
cara menghitung posisi Bulan dan Matahari. Dengan diketahui posisi 
Bulan dan Matahari, diketahui pula saat terjadinya gerhana termasuk 
tempat-tempat yang dilalui gerhana tersebut. 

Penentuan arah kiblat dilakukan dengan cara menentukan posisi 
atau letak Kakbah dari tempat salat melalui kaidah-kaidah ilmu ukur 
bola mengingat Kakbah dan tempat salat berada di muka Bumi yang 
bentuknya bulat bola (mirip bola). 

Dalam hazanah ilmu pengetahuan, pengkajian mengenai posisi 
geometris benda-benda langit guna menentukan penjadwalan waktu 
di muka Bumi merupakan bagian dari apa yang dalam peradaban 
Islam disebut dengan %mu al-haiah yang merupakan padanan bagi 
istilah Yunani Astronomi. llmu haiah sering juga disebut dengan istilah 
ilmu falak, namun dalam sejarah Islam klasik istilah ilmu haiah lebih 
populer dari pada istilah ilmu falak. Di zaman modern seperti sekarang 
ini justru sebaliknya, istilah ilmu falak lebih dikenal dari pada istilah 



ilmu haiah, bahkan istilah ilmu haiah sudah tidak terdengar lagi dalam 
wacana keilmuan. 

Ilmu falak sebagai istilah pengganti ilmu haiah yang identik dengan 
astronomi sesungguhnya cakupannya lebih luas dari hanya sekedar 
ilmu yang mempelajari posisi geometris benda-benda langit untuk 
kepentingan praktis penentuan waktu-waktu ibadah dalam Islam. Ilmu 
tentang penentuan waktu-waktu tersebut hanya merupakan bagian 
saja dari ilmu falak yang cakupannya luas. Ilmu tentang penentuan 
waktu tersebut oleh ulama zaman tengah disebut dengan istilah 'l'm a/- 

mawa>qi>t (ilmu tentang waktu). Dapat dikatakan bahwa Ym a/- 
mawa>qi>t merupakan cabang dari ilmu falak yang luas. Untuk 
membedakan ilrnu falak dalam arti astronomi yang cakupannya luas 
dengan ilmu falak yang khusus mengkaji gerak benda-benda langit 
khusunya Matahari dan Bulan untuk menentukan waktu-waktu ibadah 
dan arah kiblat, maka ilmu falak yang terakhir ini disebut dengan 
istilah ilmu falak syar'i. 

Di kalangan muslim istilah ilmu falak syar'i tidak begitu dikenal, 
istilah yang lebih dikenal untuk ilmu tersebut adaiah ilmu hisab. 
Sebutan ilmu hisab lebih populer dari pada ilmu falak syar'i, bahkan 
istilah yang terakhir ini jarang terdengar. Istilah ilmu hisab untuk 
menyebut ilmu yang mengkaji gerak Matahari dan Bulan untuk 
menentukan waktu-waktu ibadah adalah mudah diterima karena yang 
dominan dalam ilmu ini adalah berupa perhitungan-perhitungan 
(hisab artinya perhitungan). Dalam literatur-literatur yang menyajikan 
pembahasan mengenai kajian gerak dan posisi Matahari dan Bulan 
untuk menentukan waktu-waktu ibadah banyak menggunakan istilah 
hisab, misainya hisab awal bulan, hisab arah kiblat, hisab awal waktu 
salat, dan hisab gerhana. 



Dalam hazanah ilmu pengetahuan Islam secara umum, terutama di 
lingkungan para pengkaji sains islam di masa lampau, ilmu hisab 
bukan ilmu falak, melainkan ilmu hitung (aritmatika), yaitu suatu 
cabang pengetahuan yang mengkaji tentang bilangan melalui 
penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya 
serta penggunaannya untuk berbagai keperluan dalam kehidupan 
sehari-hari. Di kalangan ahli fikih menggunakan ilmu ini untuk 
melakukan perhitungan faraid (pembagian waris) dan wasiat. 

Begitu dominannya perhitungan dalam ilmu falak, dan begitu 
lekatnya istilah ilmu falak dan ilmu hisab dalam benak masyarakat 
muslim maka kedua istilah sering digunakan secara bergantian tanpa 
terasa lagi adanya perbedaan di antara keduanya. Ketika disebut ilmu 
falak berarti ilmu hisab, dan ketika disebut ilmu hisab berarti ilrnu 
falak. 

C. Hisab Hakiki 

Penggunaan istilah hisab hakiki dimaksudkan untuk 
membedakannya dengan hisab 'urfi. Hisab sebagai metode dalam ,. 

penentuan awal bulan kamariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, 
dan Zulhijah, atau penyusunan kalender kamanah, secara umum 
dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama hisab 'urfi dan 
kedua hisab hakiki. Hisab 'urfi, yang kadang-kadang disebut juga 
dengan hisab 'adadi atau hisab 'alamah, adalah metode perhitungan 
untuk penentuan awal bulan dengan berpatokan tidak kepada gerak 
atau posisi Bulan yang sebenarnya yang terjadi di langit. Akan tetapi 
perhitungan itu didasarkan pada rata-rata gerak Bulan yang dalam 
ilmu falak atau astronomi dikatakan 29 hari 12 jam 44 menit dan 2,8 
detik. Penentuan awal bulan atau penyusunan kalender dilakukan 
dengan cara mendistribusikan jumlah hari tersebut ke dalam bulan 
secara berselang-seling antara bulan bernomor urut ganjil 30 hari dan 
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bulan bernomor urut genap 29  hari dengan kaidah-kaidah tertentu. 
Dengan cara demikian satu bulan umurnya rata-rata 29  hari 12 jam. 
Untuk menyelesaikan kelebihan 44 menit dalam setiap bulan, maka 
diadakanlah tahun panjang (kabisat) dan tahun pendek (basitah). 
Selain itu dibuat pula aturan siklus bulan atau tahun, yaitu satu siklus 
selama 360 bulan atau 30  tahun. Kelebihan 44 menit dalam setiap 
bulan menjadi 11 hari dalam jangka waktu 360 bulan atau 30  tahun. 
Iiulah sebabnya satu siklus atau daur ditetapkan 30 tahun lamanya. 
Dalam setiap siklus 30 tahunan itu terdapat 11 tahun kabisat dan 19 
tahun basitah. Jumlah hari dalam satu tahun basitah 354 hari sedang 
dalam tahun kabisat 355 hari. Jadi jumlah hari dalam satu siklus 
10631 hari, diperoleh dari 19 x 354 hari ditambah 11 x 355 hari. 
Tidak ada kesepakatan dalam menentukan tahun keberapa saja dalam 
setiap siklus itu yang termasuk tahun kabisat, namun yang umum 
digunakan adalah tahun ke 2 , 5 ,  7 ,10 ,13 ,  16, 18 ,21 ,24 ,26 ,  dan 29, 
selain itu termasuk tahun basitah. Tambahan satu hari dalam tahun 
kabisat dimasukkan dalam bulan Zulhijah yang dalam tahun basitah 
umurnya 29 hari menjadi 3 0  hari. Kelebihan 2,8 detii dalam setiap 
bulan belum terpecahkan. Kelebihan ini akan menjadi satu hari setelah 
melewati 30857 bulan atau 2571 tahun. Tanggal 1 Muharam 1 H 
ditetapkan pada hari Kamis bertepatan dengan tanggal 15 Juli 622 M, 
namun ada juga yang menetapkan hari Jum'at bertepatan dengan 
tanggal 16 Juli 622 M. Perbedaan penetapan tanggal 1 Muharam 1 H 
ini jelas menyebabkan dalam penyusunan penanggalan Hijriah 'urfi 
hingga saat ini. Kecenderungan para ahli hisab menggunakan yang 
pertama yaitu Kamis tanggal 15 Juli 622 M. Tanggal-tanggal 
berikutnya sangat tergantung pada tanggal permulaan ini. Dengan 
perkataan lain, hisab 'urfi adalah metode perhitungan bulan kamariah 
dengan menjumlahkan seluruh hari sejak tanggal 1 Muharam 1 H 



hingga tanggal yang dihitung berdasarkan kaidah-kaidah yang 
disebutkan di atas. 

Konsekuensi dari metode penetapan bulan kamariah dengan hisab 
'urfi adalah bahwa mulai bulan kamariah tidak selalu sejalan dengan 
kemunculan Bulan di langit, melainkan bisa mendahului atau 
bersamaan atau sebaliknya bisa terlambat dari kemunculan Bulan 
yang sebenarnya di langit. Dalam hisab 'urfi umur bulan Ramadan 
selalu 30 hari karena merupakan urutan bulan bernomor ganjil (bulan 
kesembilan), padahal bulan Ramadan berdasarkan kemunculan Bulan 
yang sebenarnya di langit bisa saja berumur 29 hari. 

Berbagai kelemahan dari hisab 'urfi yang menyebabkan tidak 
dapat dipergunakan sebagai ukuran untuk penentuan waktu-waktu 
ibadah adalah: 

1.Tidak ada lqepastian tentang tanggal 1 Muharam 1 H padahal 
titik star tanggal ini akan berpengaruh terhadap penetapan 
tanggal-tanggal bulan baru atau awal-awal bulan berikutnya, 
walaupun umur setiap bulan secara konsisten ditetapkan secara 
bergantian 30 hari dan 29 hari. 

2.Urutan letak tahun kabisat dalam setiap siklus tidak ada 
kesepakatan di antara para ahli hisab, sehingga akan berakibat 
perbedaan dalam perhitungan dan memulai bulan baru 
kamariah. 

3. Hisab 'urfi dapat menyebabkan mulai bulan baru sebelum Bulan 
di langit lahir atau sebaliknya bisa terjadi bulan baru belum mulai 
padahal Bulan di langit sudah lahir sebelumnya atau sudah 
kelihatan dengan jelas. Ini disebabkan karena mulai dan 
berakhirnya bulan menurut hisab 'urfi tidak selalu sejalan dengan 
gerak faktual Bulan di langit. 



4.Hisab 'urfi menetapkan umur bulan Ramadan selalu 3 0  hari 
karena ia berada pada urutan bulan ganjil yakni bulan 
kesembilan. Hal ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul saw 
tentang puasa Ramadan yang kadang-kadang 2 9  hari atau 30 
hari sesuai dengan gerak dan posisi Bulan yang sebenarnya di 
langit. Rasulullah saw sendiri menunaikan puasa Ramadan 
kebanyakannya 2 9  hari. 

5.Sebagaimana disinggung di muka, dengan rnetode hisab 'urfi 
masih ada sisa waktu yaitu 2,8 detik dalam setiap bulan dan  ini 
akan menjadi satu hari setelah melampaui waktu 2571 tahun. 
Kalender hijriyah 'wrfi harus dikoreksi lagi kalau sudah melewati 
tahun ke 2571, dengan cara menambahkan satu hari. 

6.Angka rata-rata gerak Bulan 29 hari 12  jam 44 menit 2,8 detA 
yang menjadi standar baku untuk menyusun umur bulan dalam 
setiap tahun sebagaimana diutarakan di atas sesunggunya bukan 
merupakan waktu yang senyatanya yang dialami Bulan dalam 
gerak bulanannya, karena intewal waktu tersebut selalu berubah- 
ubah. Untuk tahun 1435 H interval terbesar mencapai 29 hari 16 
jam 01 menit 0 3  detik (untuk bulan Zulkaidah 1435 H) dan 
interval terpendek hanya 29 hari 10 jam 21 merit 12  detik (untuk 
budan Rabiulalrhir 1435 H).38 Dengan demikian bisa saja umur 
bulan itu 2 bulan berturut-turut 30 hari atau bisa juga 2 bulan 
berturut-turut 2 9  hari. 

Kelebihan dari kalender yang disusun dengan metode 'urfi i r ~ i  

adalah dapat memenuhi salah satu tuntutan kalender unifikasi, yaitu 

38~iolah dari h a d  perhitungan saat ijtimak Bulan-Matahari (new moon) yang 
dilakukan oleh Majelii Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk 
tahun 1435 H. 
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satu tanggal dalam satu hari atau dalam satu hari hanya ada satu 
tanggal untuk seluruh dunia. 

Berbeda dengan hisab 'urfi, dalam hisab hakiki yany dihitung 
adalah gerak faktual dari Bulan di langit untuk mendapatkan posisi 
atau kedudukan yang sebenarnya dan setepat-tepatnya, sehingga 
bermula dan berakhimya bulan kamariah mengacu pada posisi atau 
kedudukan Bulan yang senyatanya. Bagaimana proses 
perhitungannya untuk mengetahui posisi atau kedudukan Bulan 
tersebut, termasuk data dan rumus-rumus yang digunakan dapat 
dilihat dalam buku Pedornan Hsab Muhammadiyah. 

Dalam hisab hakiki yang dihitung adalah posisi Bulan yang 
sebenarnya untuk menentukan kapan bulan baru dimulai. Hanya saja 
untuk menentukan pada saaat mana dari perjalanan Bulan itu dapat 
dinyatakan sebagai awal bulan, atau dalam keadaan posisi Bulan 
seperti apa sehingga dapat dinyatakan sebagai awal bulan atau bulan 
baru telah mulai. Pertanyaan ini membawa kepada persoalan kriteria 
awal bulan menurut hisab hakiki. Terdapat banyak pandangan 
merrgenai kriteria awal bulan kamariah, lima di antaranya diuraikan 
dalarn buku Pedoman Hjsab M~hammadbah.~' 

Perlama, ijtimak sebelurn fajar; awal bulan kamariah ditandai 
dengan terjadinya ijtimak (konjungsi) bulan dan matahari sebelum 
terbi.t fajar. Kombinasi fenomena ijtimak Bulan-Matahari dan terbit 
fajar merupakan lteadaan yang mer~andai awal bulan baru kamariah 
telah dimulai. Ijtimak Bulan-Matahari yang terjadi sebelum terbit fajar 
inenunjukkan bahwa sejak saat terbit fajar tersebut bulan baru (tanggal 
1bula.n barir) kamariah dimulai. Dengan perkataan lain, awal bulan 

3%ajelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ibid h. 21-14. 
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baru kamariah dimulai sejak terbit fajar yang terjadi menyusul setelah 
terjadinya ijtimak Bulan-Matahari. Sebaliknya, terbit fajar yang terjadi 
menjelang terjadinya ijtimak Bulan-Matahari merupakan hari terakhir 
dari bulan kamariah yang sedang berlangsung. 

Kedua, ijtimak sebelum gurub (terbenam Matahari); awal bulan 
kamariah ditandai dengan terjadinya ijtimak (konjungsi) Bulan dan 
Matahari sebelum terbenam matahari. Kombinasi fenomena ijtimak 
Bulan-Matahari dan terbenam Matahari merupakan tanda dimulainya 
awal bulan baru kamariah. Ijtimak Bulan-Matahari yang terjadi 
sebelum terbenam Matahari menunjukkan bahwa sejak saat terbenam 
Matahari tersebut bulan baru (tanggal 1 bulan baru) kamariah dimulai. 
Dengan perkataan lain, awal bulan baru kamariah dimulai sejak 
terbenam Matahari yang terjadi menyusul setelah terjadinya ijtimak 
Bulan-Matahari. Sebaliknya, terbenam Matahari yang terjadi 
menjelang terjadinya ijtimak Bulan-Matahari merupakan hari terakhir 
dari bulan kamariah yang sedang berlangsung. 

lfeffiga, Bulan terbenam setelah Matahari terbenam; awal bulan 
kamariah ditandai dengan pertama kalinya Matahari terbenam 
sebelum terbenam Bulan, atau pertama kalinya terbenam Bulan 
sesudah terbenam Matahari. Kombinasi fenomena terbenam Matahari 
dan terbenam Bulan merupakan tailda dimulainya bulan baru 
kamariah bagi pandangan ini. Terbenam Matahari yang pertama kali 
terjadi sebelum terbenam Bulan menunjukkan bahwa sejak saat 
terbenam Matahari tersebut bulan baru (tanggal 1 bulan baru) 
kamariah dimulai. Dengan perkataan lain, awal bulan baru kamariah 
dimulai sejak terbenam Matahari yang terjadi sebelum terbenam 
Bulan. Sebaliknya, terbenam Matahari yang terjadi menjelany 
terjadinya sesudah terbenam Bulan menunjukkan awal bulan baru 
kamariah belum dimulai. 



Keempaf, imkanur-rukyat; awal bulan kamariah dimulai sejak 
terbenam Matahari manakala ketinggian Bulan saat itu mencapai 
tingkat sedemikian rupa sehingga dalam keadaan normal tanpa ada 
gangguan hilal (Bulan sabit) mungkin atau bahkan dipastikan dapat 
dilihat. Ukuran ketinggian hilal yang mungkin dapat dilihat tersebut 
oleh pemerintah Indonesia, khususnya oleh Kementerian Agama RI 
ditetapkan 02" di atas ufuk (horizon). Ketinggian Bulan minimum 02" 
dan terbenam Matahari ini merupakan kombinasi fenomena alam 
yang menandai dimulainya awal bulan baru kamariah. Jika pada 
suatu ketika, saat terbenam Matahari ketinggian Bulan minimum 02" 
di atas ufuk, maka saat itu dimulailah tanggal 1 bulan baru kamariah, 
sebaliknya apabila ketinggian Bulan tidak mencapai batas minimum 
tersebut maka awal bulan baru kamariah belum dimulai. 

Kelima, wujudul-hilal; awal bulan baru kamariah dimulai sejak 
terbenam Matahari yang terjadi untuk pertama kalinya setelah terjadi 
ijtimak Bulan-Matahari dan sebelum terbenaln Bulan. Jadi untuk 
dapat ditetapkan tanggal 1 bulan baru kamariah pada saat Matahari 
terbenam tersebut harus terpenuhi tiga syarat secara kumulatif, yaitu 
sudah terjadi ijtimak Bulan-Matahari, ijtimak Bulan-Matahari terjadi 
sebelum terbenam Matahari, dan pada. saat terbenam Matahari Bulan 
belum terbenam. Jika salah satu saja dari tiga syarat tersebut tidak 
terpenuhi maka awal bulan barn kamariah tidak dapat ditetapkan. 

Kriteria awal bulan kamariah sebagaimana diuraikan di atas, 
masih terbatas pada perspektif hisab hakiki, yaitu perhitungan 
terhadap fenomena benda langit secara faktual (menurut yang 
sesungguhnya). Di samping itu, masih ada kriteria lain yang 
dipedomani oleh minoritas kaum muslimin atau dalam metode rukyat. 
Tanda awal bulan kamariah dalam metode rukyat adalah terlihatnya 
!~ilal. 



Seperti terlihat dalam uraian di atas, acuan dalam penetapan awal 
bulan kamariah adalah fenomena Bulan. Meskipun persisnya 
fenomena Bulan yang dijadikan tanda awal bulan tersebut bervariasi 
dan kombinasinya dengan fenomena atau variabel lain berbeda, 
namun tidak dapat dipungkiri bahwa acuan pokok dalam penentuan 
awal bulan kamariah adalah Bulan. Bahkan bukan saja merljadi acuan 
dalam penentuan awal bulan kamariah tetapi juga otomatis menjadi 
acuan dalam kalender kamariah. Itulah sebabnya bdan atau kalender 
dimaksud diberi label 'kamariah' (berasal dari kata Arab 'qamar~yyah' 
dari kata benda 'qamaJ artinya Bulan). Hal ini berbeda dengan bulan 
atau kalender masehi yang acuannya fenomena Matahari, dan oleh 
karenanya dikenal dengan bulan atau kalender 'syamsiah' (berasal 
dari kata Arab 'syams&vaah' dari kata benda 'syams' artinya 
M a t a h ~ i ) . ~ '  

Dalam menentukan awal bulan kamariah, termasuk bulan 
Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, Muhammadiyah menggunakan 
metode hisab hakiki dengan kriteria wujudul-hilal sebagaimana telah 
diuraikan di atas. Lebih tegas hgi kriteria wujudul-hilal itu adalah: 

"%lam kalender syamsiah tidak dikenal adanya penentuan awal bulan, karena 
kalender syarnsiah basis perhitungannya adalah siklus tahunan, rentang waktu 
dalarn satu yang merupakan siklus orbit bumi sekitar matahari, atau siklus 
peredaran semu fahunan matahari. Dari rentang waktu satu tahun ini kemudian 
dibagi dan dikelompokkan menjadi 12 bulan. Setiap bulan diberi jatah hari 
antara 30 dan 31 hari, kecuali bulan Februari 29  hari atau 29 hari. Berbeda 
dengan kalender syarnsiah, kalender kamariah berbasis sikIus bulanan, oleh 
karenanya penentuan awal bulan merupakan hal yang pokok tidak dapat 
diabaikan. Penggabungan 12 kali siklus bulanan menjadi satu siklus tahunan. 
L i a t  Marsito, Kosmografiilmu Binhng2, (Djakarta: PT Pembangunan, 1960), h. 
72-74; Robert H. Baker, Astronomy: A Texbook for Universiify and College 
Sfudenfs, cetakan keempat, edisi kelima (New York: D. Van Nostrand Company, 
1953), h. 64-65. 
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1 .Telah terjadi ijtimak antara Bulan dan Matahari; 
2.ljtimak antara Bulan dan Matahari terjadi sebelum terbenam 

Matahari; dan 
3. Pada saat terbenam Matahari Bulan belum terbenam. 

Pertanyaannya adalah dari mana kriteria itu dirumuskan? Kriteria 
tersebut difahami dari isyarat dalam firman Allah swt pada surat Ya 
Sin ayat 39 dan 40 yang berbunyi, 

Artinya: Dan telah Kami te fapkan bagi Bulan manayah-manzdah, 
sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhirj kembahkh 
dia sebagai bentuk fandan yang ha. Tidakhh mungkn bagi 
rnafahari mendzpatkan Bulan dan malam pun fidak dapat 
rnendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya [ QS . 
Ya S n  (36): 39-40] 

Penyimpulan tiga kriteria di atas dilakukan secara komprehensif 
dan  interkonektif, artinya difahami tidak semata dari ayat 39 dan 40 
surat Ya Sin an sich, melainkan dihubungkan dengan ayat, hadis dan 
konsep fikih lainnya dan dibantu ilmu astronomi. Dalam surat ar- 
R a h r n ~  dan surat Yiinus dijelaskan bahwa Bulan dan matahari dapat 
dihitung geraknya dan perhitungan itu berguna untuk menentukan 
bilangan tahun dan perhitungan waktu. Di antara perhitungan waktu 
itu adalah perhitungan bulan. Pertanyaannya adalah kapan bulan 
baru dimulai? Apa kriterianya? Ayat 39 dan 40 surat E S n  ini dapat 
rnenjadi sumbsr insyirasi untuk menentukan kriteria bulan baru 
tersebut. 



Dalam kedua ayat ini terdapat isyarat mengenai tiga ha1 penting, 
yaitu (I) peristiwa ijtimak, (2) peristiwa pergantian siang ke malam 
(terbenamnya matahari), dan dari balik pergantian siang ke ~nalam itu 
terkait (3) ufuk, karena ferbenamnya matahari artinya berada di  
bawah ufuk. Peristiwa ijtimak diisyaratkan dalam ayat 39 surat Yi 9 n  
dan awal ayat 40. Pada ayat itu ditegaskan bahwa Allah swt telah 
menetapkan posisi-posisi tertentu bagi Bulan dalam perjalanannya. 
Dari astronomi dapat difahami bahwa posisi-posisi itu adalah posisi 
Bulan dalam perjalanannya mengelilingi bumi. Pada posisi akhir saat 
Bulan dapat dilihat dari bumi terakhir kali, Bulan kelihatan seperti 
tandan tua dan ini menggambarkan sabit dari Bulan tua yang terlihat 
di  pagi hari sebelum rnenghilang dari penglihatan. Kemudian dalam 
perjalanan itu Bulan menghilang dari penglihatan dan dari astronomi 
diketahui bahwa pada saat itu Bulan melintas antara matahari dan 
bumi. Saat melintas antara bumi dan matahari itu ketika ia berada 
pada titik terdekat dengan garis lurus antara pusat titik matahari dan 
titik pusat bumi saat apa yang disebut ijtimak (konjungsi). Perlu 
diketahui bahwa Bulan beredar mengelilingi bumi rata-rata selama 29  
hari 12  jam 44 menit 2,s detii (atau 29, 5 hari). Matahari juga, tetapi 
secara semu, berjalan mengelilingi bumi [sesungguhnya Bumi lah yang 
mengelilingi Matahari]. Dalam perjalanan keliling itu Bulan dapat 
mengejar matahari sebanyak 12  kali dalam satu tahun, yaitu saat 
terjadinya ijtimak, saat Bulan berada antara matahari dan bumi. Saat 
terjadinya ijtimak menandai Bulan telah cukup umur satu bulan 
karena ia telah mencapai titik finis dalam perjalanan kelilingnya. Oleh 
karena itu kita dapat memanfaatkannya sebagai kriteria mulainya 
bulan baru. Namun ijtimak saja iidak cukup untuk menjadi kriteria 
bulan baru karena ijtimak bisa terjadi pada sembarang waktu atau 
kapan saja pada hari ke-29: bisa pagi, bisa siang, sore, malam, dini 
hari, subuh, dan seterusnya. Oleh karena itu diperlukan kriteria lain di 



samping kriteria ijtimak. Untuk itu kita mendapat isyarat penting dalam 
ayat 40 surat Yg Sin. 

Pzda bagian tengah ayat 40 itu ditegaskan bahwa malam tidalc 
mungkin mendahului siang, yang berarti bahwa sebaliknya tentu siang 
yang mendahului malam dan malam menyusul siang. Ini artinya 
terjadinya pergantian hari adalah pada saat terbenamnya matahari. 
Saat pergantian siang ke malam atau saat terbenamnya matahari itu 
dalam fikih, menurut pandangan jumhur fukaha, dijadikan sebagai 
batas hari yang satu dengan hari berikutnya. Artinya hari menurut 
konsep fikih, sebagaimana dianut oleh jumhur fukaha (mayoritas ahli 
hukum Islam), adalah jangka waktu sejak terbenamnya matahari 
hingga terbenamnya matahari berikut. Jadi gun76 (terbenamnya 
Matahari) menandai berakhirnya hari sebelumnya dan mulainya hari 
berikutnya. Apabila keadaan itu adalah pada hari terakhir dari suatu 
bulan, maka terbenamnya Matahari sekaligus menandai berakhirnya 
bulan lama dan mulainya bulan baru. Oleh karenanya adalah logis 
bahwa kriteria kedua bulan baru, di samping ijtimak, adalah bahwa 
ijtimak itu terjadi sebelum terbenamnya matahari, yakni sebelum 
berakhirnya hari bersangkutan. Apabila bulan baru dimulai dengan 
ijtimak sesudah terbenamnya matahari, itu berarti memulai bulan baru 
sebelum Bulan di langit menyempurnakan perjalanan kelilingnya, 
artinya sebelum bulan lama cukup usianya. 

Berbicara tenhng terbenamnya matahari, yang menandai 
berakhirnya hari lama dan mulainya hari baru, tidak dapat lepas dari 
ufuk karena terbenamnya matahari itu adalah karena ia telah berada 
di bawah ufuk. Oleh karena itu dalam ayat 40 surat E "an itu 
sesungguhnya tersirat isyarat tentany arti penting ufuk karena 
kaitannya dengan pergantian siang dan malam dan pergantian hari. 
Difahami juga bahwa ufuk tidak hanya ter'kait dengan pergantian 
suatu hari ke hari berikutnya, tetapi juga terkait dengan pergantian 



suatu bulan ke bulan baru beriltutnya pada hari terakhir dari suatu 
bulan. Dalam kaitan ini, ufuk dijadikan garis batas untuk menentukan 
apakah Bulan sudah mendahlui matahari atau belum dalam 
perjalanan keduanya dari arah barat ke timw (perjalanan semu bagi 
matahari). Dengan kata lain ufuk menjadi garis penentu apakah Bulan 

ban1 sudah wujud atau belum. Apabila pada saat terbenamnya 
matahari, Bulan telah mendahului matahari dalam gerak mereka dari 
barat ke timur, artinya saat matahari terbenam Bulan berada di atas 
ufuk, maka itu menandai dimulainya bulan kamariah baru. Akan 
tetapi apabila Bulan belum dapat mendahului rnatahari saat guru'b, 

dengan kata lain Bulan berada di bawah ufuk saat matahari 
tenggelam, maka bulan kamariah baru belum mulai; malam itu dan 
keesokan harjnya masih merupakan hari terakhir dari bulan kamariah 
berjalan. 

Menjadikan keberadaan Bulan di atas ufuk saat matahari 
terbenam sebagai kriteria mulainya bulan baru kamariah juga 
merupakan abstraksi dari perintah-perintah rukyat dan penggenapan 
bulan tiga puluh hari bila hilal tidak terlihat. Hilal tidak mungkin 
terlihat apabila di bawah ufuk. Hilal yang dapat dilihat pasti berada di 
atas ufuk. Apabila Bulan pada hari ke-29 berada di bawah ufuk 
sehingga tidak terlihat, lalu bulan bersangkutan digenapkan 30 hari, 
maka pada sore hari ke-30 itu saai: matahari terbenam untuk kawasan 
normal Bulan sudah pasti berada di atas ufuk. Jadi kadar minimal 
prinsip yang dapat diabstraksikan dari perintah rukyat dan 
penggenapan bulan 30 hari adalah keberadaan Bulan di atas ufuk 
sebagai kriteria memulai bulan baru. Sebagai contoh tinggi Bulan 
jelang 1 Syawal 1448 H pada sore hari ijtimak Senin tanggal 8 Maret 
2027 bertepatan dengan 29 Ramadan 1448 H saat matahari terbenam 
adalah -01° 36' 17,91", artinya Bulan di bawah ufuk dan karena ihl  

mustahil dirukyat, dan oleh sebab itu bulan berjalan (Ramadan 1448 



H) digenapkan 30 hari sehingga 1 Syawal 1448 H jatuh hari Rabu 10 
Maret 2027. Pada sore Selasa (hari ke-30 Ramadan) Bulan berada di 

atas ufuk (tinggi titik pusat Bulan 07O 09' 16"). 

E. Aplikasi Hisab Idakiki Wujudul-Hilal dalam Penentuan 
Ramadan, Syawal, dam Zulhijah 1435 H. 

Telah diuraikan di atas mengenai kriteria wujudul-hilal. 
Berdasarkan kriteria tersebut maka prosedur kerja hisab hakiki untuk 
menentukan awal bulan kamariah adalah sebagai berikut: 

1 .Menghitung kapan terjadinya ijtimak antara Bulan dan Matahari; 

2.Membandingkan antara saat terjadinya ijtimak dengan saat 
tel-benam Matahari mana yang lebih dahulu. Apakah terbenam 
Matahari yang lebih dulu atau ijtimak Bulan dan Matahari yang 
lebih dulu. Jika terbanam Matahari yang lebih dulu maka 
perhitungan berikutnya untuk menentukan kriteria yang ketiga, 
yakni pada saat terbenam Matahari Bulan belum terbenam, 
harus dilakukan pada saat terbenam Matahari hari berikutnya, 
yakni terbenam Matahari yang menyusul terjadinya ijtimak Bulan 
dan Matahari. 

3.Langkah ketiga menentukan apakah pada saat terbenam 
Matahari Bulan belum terbenam atau sebaliknya sudah terbenam 
duluan. Untuk mengetahui apakah Eulan sudah terbenam atau 
belum cukup dengan menghitung posisi atau tinggi tepi piringan 
Bulan bagian atas dari ufuk mar'i (horison). Apabila tepi piringan 
atas Bulan tersebut berada di atas ufuk mar'i maka berarti Bulan 
belum terbenam, lalu ditetapkan rnulai malam itu masuk bulan 
baru kamariah. Sebaliknya jika tepi piringan atas Bulan berada di 
bawah ufuk mar7i maka berarti Bulan sudah terbenam duluan, 
oleh karena demikian maka ditetapkan bahwa malam itu dan 



keesikan harinya belum masuk bulan baru kamariah, melainkan 
masih hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung. 

Berikut adalah hasil perhitungan dengan mer~ggunakan metode 
hisab hakiki dan penyimpulan tentang awal bulan Ramadan, Syawal, 
dan Zulhijah 1435 H sesuai dengan kriteria wujudul-hilal. 

Jelang bulan Ramadan 14-35 tI, ijtimak terjadi pada hari Jum'ai. 
Pahing 27 Juni 2014 M pada pukul 15:10:21 WIB. Terbenam 
Matahari hari itu di Yogyakarta (4 = 07O 48' dan h = 110" 21' BT) 
pukul 17:33:01 WIB. Dari hasil perhitungan ini terlihat bahwa ijtimak 
Bulan dan Matahari telah terjadi sebelun~ terbenam Matahari. Oleh 
sebab itu kriteria pertama dan kedua sudah terpenuhi. Selanjunya 
hasil perhitungan untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya kriteria 
yang ketiga menunjukkan bahwa tinggi Bulan di Yogyakarta pada saat 
terbenam Matahari teisebut adalah 00° 31' 17" di atas ufuk mar'i. Ini 
berarti ketika terbenam Matahari Bulan belum terbenam, dan oleh 
karena itu kriteria ketiga sudah terpenuhi. Dengan demikian, 
disimpukan bahwa awal bulan Ramadan 1435 H dimulai pada saat 
terbenam Matahari hari Jum'at Pahing 27  Juni 2014 M atau 
konversinya dengan kalender Masehi adalah hari Sabtu Pon 221 
Juni 2014 M. 

Jelang bulan Syawal 1435 H, ijtimak terjadi pada hari Ahad Pahing 
2 7  Juli 2014 M pada pukul05:43:39 WIB. Terbenam Matahari hari itu 
di Yogyakarta (4 = 07" 48' dan h = 110" 21' BT) pukul 17:38:59 
WIB. Dari hasil perhitungan ini terlihat bahwa ijtimak Bulan dan 
Matahari telah terjadi sebelum terbenam Matahari. Oleh sebab itu 
kriteria pertama dan kedua sudah terpenuhi. Selanjunya hasil 
perhitungan untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya kriteria yang 
ketiga menunjukkan bahwa tinggi Bulan di Yogyakarta pada saat 
terbenam Matahari tersebut adalah 03" 37' 48" di atas ufuk mar'i. Ini 



berarti ketika terbenarn Matahari Bulan belum terbenarn, dan oleh 
karena itu kriteria ketiga sudah terpenuhi. Dengan demikian, 
disimpulkan bahwa awal bulan Syawal 1435 H dimulai pada saat 
terbenam Mahhari hari Ahad Pahing 27 Juli 2014 M atau konversinya 
dengan kalender Masehi adalah hari Senin Pon 28 Juli 2014 M. 

'Jelang bulan Zulhijah 1435 H, ijtimak terjadi pada hari Rabu Legi 
2 4  September 2014 M pada pukul 13:15r45 WIB. Terbenam Matahari 
hari itu di Yogyakarta (4 = 07" 48' dan h = 110" 21' BT) pukul 
17:35:30 WIB. Dari hasil perhitungan ini terlihat bahwa ijtimak Bulan 
dan  Matahari felah terjadi sebelum terbenam Matahari. Oleh sebab itu 
kriteria pertama dan kedua sudah terpenuhi. Selanjunya hasil 
perhitungan untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya kriteria yang 
ketiga menunjukkan bahwa tinggi Bulan di Yogyakarta pada saat 
terbenam Matahari tersebut adalah 00" 30' 04" di atas ufuk mar'i. Ini 
berarti ketika terbenam Matahari Bulan belum terbenam, dan oleh 
karena itu kriteria ketiga sudah terpenuhi. Dengan demikian, 
disimpulkan bahwa awal bulan Zulhijah 1435 H dimulai pada saat 
terbenam Matahari hari Rabu Legi 2 4  September 2014 M atau 
konversinya dengan kalender Masehi adalah hari Kamis Pahing 25 
September 2014 M. Puasa 'Arafah pada hari Jum'at Kliwoil 3 
Oktober 2014 M dan Idul Adha pada Sabtu Legi 4 Qktober 2014 
M. 



TUJUH ALASAN ULAMA lPRA MODERN MENOLAK HlSAB 
DAN JAWABAN TERHADARNYA 

Muhamad Rofiq Muzakkir* 

Pendahuluan 
Hisab sebagai metode untuk menentukan awal bulan hijriyah 

sampai saat ini masih belum dapat diterima seutuhnya oleh sebagian 
besar umat Islam. Harus diakui secara jujur bahwa umat Islam secara 
mayoritas masih terpaku pada metode rukyat. Penolakan terhadap 
hisab sesungguhnya berahr  dari sikap para ulama di masa lalu di 
zarnan pra modern. Oleh karena itu adalah penting untuk mengetahui 
alasan pars ulama tersebut ketika menolak hisab, agar dapat dinilai 
kembali kesesuaiannya pada masa sekarang. 

Berikut jni adalah tujuh alasan penolakan terhadap hisab yang 
diajukan oleh ulama-ulama pra modern disertai dengan jawaban 
terhadapnya. 

Pertama, Rukyat addah Sebab Berpuasa 
Ulama dari lintas mazhab umumnya meyakini bahwa puasa tidak bisa 
dimulai kecuali dengan melakukan rukyah terlebih dahulu. Hal 
demikian karena rukyat dianggap sebagai sebab syari masuknya bulan 
puasa. 
Badruddh al-'Aini (w. 855 H / 1451 M), ulama pensyarah kitab 
Shahi* a/-Pukh2rimisalnya menyatakan: 

"Tidak sah meyakini Ramadan kecuali dengan rukyah kolektif 
dan saksi yang adil, atau dengan menggenapkan bilangan 
menjadi 30 hari. Pendapat ini dipegang oleh rnazhab jumhur 
ulama di wilayah Hijaz, Iraq, Syam dan Maroko. Di antarai~ya 
(yang memegang pendapat ini) adalah Malik, Syafii, Awza'i, 



Tsauri, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya serta umumnya 
ahli hadis, kecuali Al-~mad".~l 

Al-Qar~fi (w. 684 H / 1285 M) dari Mazhab Maliki dalam kitab al- 
Furdq juga menyatakan: 

"Pembuat Syariat (Allah) tidak menjadikan hilal yang bercahaya 
sebagai sebab berpuasa. Alan tetapi rukyat terhadap hilal yang 
bercahaya itulah yang menjadi sebab berpuasa. Apabila rukyah 
belum dilakukan, sebab syarinya belum ada, maka hukumnya 
beIum dapat ditetapka~~".~~ 

Ibnu Tairniyah (w. 728 H / 1327 M), seorang tokoh reformasi Islam 
pada abad pertengahan juga menulis: 

"Puasa Ramadan berkaitan dengan hilal-hilal, tidak diragukan 
lagi. Cara uniuk mengetahui terbitnya hilal hanyalah rukyah, 
bukan yang lain. Dalilnya adalah daiil sam'iy (nas) dan a q l i ~ ' ' . ~  

Jawaban: 
Terkait dengan perintah untuk menentukan awal bulan, 
Rasulullah Saw. bersabda: 

* Anggota Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Dosen 
u rn .  

Al-'Aini, Badr al-DTn AbO Muhammad M&mlid bin &mad. 'Umdafu a/-Qari 
Syarh Shah* a/-Bukhi3ri (Beirut: Di5r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), vol. X, h. 
388. 

Al-Qar&fi, Syihabuddh Abij al-'Abba. Anwa a/-Buniq fi AnwrjS' a/-FurOq. 
Editor: Muhammad &mad Sarraj dan ''A: Jum'ah. (Kairo: Dar al-Salam, 2001), 
vol. 11, h. 624. 
* Ibnu Taimiyah, Taqiyuddln &mad. Majmii' al-Far%& Editor: KhairI Said. 
(Kairo: Maktabah TauEqiyyah, 2008 M), vol. XXV, h. 81. 
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Te/ah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada 
kami Syukbah, t&h menceritakan kepada kami Muhammad bin 
Zyad, ia berkata: aku tebh mendengar Abu Hurairah Ra. berkafa. 
Nabi Saw. bersabda afau Abu a/-Qasim Saw, bersabda: Berpuasalah 
karena melhat hila4 berbukaiah karena mefiat h17d Aka hila/ 
ferhafang mendung bagi kahn maka sempurnakan/ah bilangn 
Syakban menjaa'i 30 hari [ HR Bukhar i] .44 

Dengan memperhatikan secara seksanla hadis mengenai perintah 
melakukan rukyah di atas, kita dapat menyatakan bahwa sungguh 
mustahil rukyah dijadikan oleh Allah sebagai sebab berpuasa. 
Terdapat tiga alasan yang meniscayakan rukyah tidak mungkin 
menjadi sebab berpuasa. 

1. Jika rukyah adalah sebab berpuasa, semestinya pada hari 
ke-30 di bulan Syakban, Nabi juga memerintahkan untuk tetap 
melakukan rukyah, bukan memerintahkan untuk menggenapkan 
bihngan bulan. Karena sesuatu yang menjadi sebab dalam 
beribadah, ia tidak dapat digantikan kedudukannya oleh ha1 
yang lain. Imam Syatibi dalam af-Muw2hqcSt menyatakan 
tentang sebab: 

$ @jq,,&fG&Gb,b , 

Al-Bukhgri, M&ammad bin Isrnii'il. Al-JBmi' aIShahf4 a/-Musnad min Had4 
Rasri/il2h Saw. wa Sunanihi wa AyySmi',i (Shah3 al-WdrD. (Damaskus: Dar 
lbnu Ka*, 2002 M), kitab "al-shaum", bab "qaul al-nabiyy saw. idza raaytum al- 
hilala fashCmG, wa idza raaitum fa aftinl", hadis no. 1909, h. 459-460. 
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''Sesi~atu yang difefapkran sebagai s&b, maka ia adalah sebab 
sehma-Iamanya, ffidk dapa f berga~~ii'!~~ 
Dalam ilmu Usul Fikih, sebab itu sendiri didefinisikan oleh para 
ulama sebagai: "Sesuatu yang dijadikan oleh agama sebagai 
penanda adanya sebuah hukum. Jika sebab itu ada, maka 
hukumnya ada. Jika sebab itu tidak ada, maka hukumnya 
menjadi tidak z ~ d a " . ~ ~  Ketika puasa dikaitkan dengan rukyat 
sebagai sebab, semestinya puasa tidak boleh dilakukan kecuali 
setelah dilakukannya rukyat, termasuk pada hari ke-30 bulan 
Syakban. Namun pada kenyataannya, dalam hadisnya Nabi 
Saw. tetap memberikan altematif yang lain, yaitu menggenapkan 
bilangan bulan. Ini menunjultkan bahwa rukyah bukanlah sebab 
rnasuknya bulan puasa. 
Jika demikian, apa sebenarnya sebab syari berpuasa? Yang 
menjadi sebsb syari berpuasa sebenarnya adalah masuknya 
bulan puasa (dukhilIu syahr %madj&7) itu sendiri. Adapun 
rukyah hanyalah sarana untuk mengetahui masuknya bulan. 
Demikian pula halnya dengan penggenapan (is,%krn&j bilangan 
bulan. Ia bukanlah sebab berpuasa, melainkan sarana yang 
dengannya diperoleh satu keyakinan masuknya bulan baru yang 
menjadi sebab syar'i berpuasa. 
2. Orang yang tidak memungkinkan bagi dirinya untuk 
melakukan rukyah, ia tetap wajib berpuasa. Karena sebab 
wajibnya berpuasa bukanlah karena rukyah itu sendiri, 
melainkan bulan baru telah masuk. Ibnu Daqiq al-'id (w. 702 H I  

- 

45 AlSyatibi, Ibrahim bin Musa. a/-Muw&aqdf 15' Ushljf af-/@jrcirn. (Beirut: D~ al- 
KitFib al-'Ilmiyyah, t.t), vol. I, h. 109. 

Zaidbn, Abdul KaSm. A/- WajEAUsh~filFi~h, (Kairo: D& al-Taw? wa al- 
Nasyra-IGarniyyah, 1414), h. 55. 
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1302 M), seorang fakih bermazhab Sy5fii telah rnerlyatakan ha1 
tersebut dalam kitabnya lhkzmu a/-A3karn : 

"Bukanlah rukyah visual yang menjadi syarat wajibnya 
puasa; karena terdapat kesepakatan di antara ulama bahwa 
orang yang terkurung dalam bunker jika is  mengetahui 
kapan bulan Ramadan dengan menggenapkan bilangan 
atau dengan berijtihad dengan tanta-tanda, wajiblah 
atasnya berpuasa, sekalipun ia tidak melihat hilal dan tidak 
mendapatkan kabar dari orang yang melihatr~ya."~? 

3. Dalil yang menjelaskan tentang sebab masuknya puasa 
sesungguhnya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah: 185. 

. . . barangsiapa di antara kahn menyaksikan &/an, maka 
hendaklah ia berpuasa pada bu/an ifu . . . (al- Baqarah : 185). 
Sebab berpuasa sesuai dengan ayat di atas addah menyaksikan 
bulan (dalam bahasa Inggris witnessing the month bukan seehg 
the moon), yang disebutkan dalam frasa "syahida minkum a/- 
syaht". "Man " dalam "faman syabida " berkedudukan sebagai 
syaraf, "syahda" sebagai fi'il syarat, "a/-spht" sebagai mafiil 
bih, sedangkan '%i&ashurnhu (hendaklah berpuasa) " 
berkedudukan sebagai jawabtr syarat. Ini rnenunjukkan bahwa 
perintah puasa dikaitkan dengan penyaksian bulan. 
Menurut para ulama tafsir, makna rnenyaksikan bulan dalam 
ayat di atas ada dua, yaitu: pertama, hadir pada bulan Ramadan, 
dan kedua, rnengetahui waktu datangnya bulan Ramadan. Tidak 
ada rnakna rukyatul hilal yang terkandung di dalan: ayat 

47 Ibnu Daqiq d-id, Taqiyuddh Abii al-Fa* Muhammad bin '41. &ka'mu al- 

&kam Syarb 'Umdaiu al-Afiksrn. Editor: M@ammad Hamid al-Fiqiy. (Kairo: 
Matba' ah alSunnah al-Muhammadiyah), vol. 11, 1953, h. 4. 
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tersebut. Berikut ini penafsiran beberapa ulama terkait dengan 
ayat "syahida mlnkum a/-syah?' di atas. 
Imam al-Qurthubi (w. 671 H / 1272 M) dalam tafsirnya A/-Ja'mi'h 
Ahka'mi a/-Quran a / - h m  menulis : 

"Ali bin Thalib, Ibnu 'Abbbs, Suwaid bin Ghafalah dan 
Aisyah adalah empat orang sahabat beserta Abii Mijlaz 
b h i q  bin Humaid dan 'Ubaidah al-SalmZni yang 
berpendapat bahwa barangsiapa yang menyaksikan, 
maksudnys hadir pada saat bulan telah masuk, ia berada 
dalam kondisi mukim (tidak berpergian) sejak awal di 
tempat tinygalnya bersama keluarganya, hendaklah ia 
men yempurnakan puasanya.. .barangsiapa Yang 
menjumpai kehadiran, maka hendaklah ia berpua~a".~' 

Imam Ibnu KatGr (w. 774 H / 1372) memiIiki penafsiran yang 
sama terhadap frasa di atas. Dalam tafsirnya ia menulis : 

"Ini adalah kewajiban yang pasti bagi siapa saja yang 
menyaksikan datangnya bulan, yaitu orang yang mukim di 
suatu negeri ketika bulan Ramadan masuk. Untuk 
melakukan puasa ia harus sehat jasadnya, tidak boleh 
tid~ik".~' 

Al-Qarafi (w. 684 H / 1285 M) juga termasuk yang mengakui 
bahwa dalam ayat di atas tidak ada perintah untuk rukyah. 

"Dalam ayat yang mulia (al-Baqarah ayat 185, pen) 
syahida bermakna hadir". Abu Ali berkata: "makna ayat 
yang tersirat adalah barangsiapa yang hadir di antara kalian 

Al-Qurthubi, AbU AbdillEh Muhammad bin Ahmad bin AbT Bakr. A/-JBmi'li 
Ahkarni a/-QurBn a/-Karim. Editor: Abdulliih bin Abdul Muhsn al-Turkiy. (Beirut: 
Muassasah at-Ridah, 2006), vol. III, h. 163. 
49 lbnu Katsir, Abii al-Fid& Ir-niiduddln Ismii'il bin 'Amru. Tafsi- a/-Quran al- 
'Rzh;m. (Giza: Muassasah Qurthuba, 1421 HI2000 M), cet. I, vot II, h. 181. 

56 



pada negeri sendirinya dalam bulan (Ramadan, pen),  maka 
hendaklah ia berpuasa". Hadir di sini maksudnya 
bermukim, tidak sedang berpergian. Karena yang sedang 
berpergian tidak wajib untuk berpuasa. Jika syahida 
dimaknai sebagai hadlara (hadir), bukan bermakna syabada 
dan m3 (keduanya bermakna melihat, pen), maka dalam 
ayat ini tidak terdapat petunjuk untuk melakukan rukyah, 
begitu pula dengan hisab. Karena makna hadir dalam bulan 
Ramadan lebih umum daripada makna menetapkan bulan 
dengan rukyah ataupun hisab" .50 

Oleh karena itu, berdasarkan surat al-Baqarah ayat 185 di atas, 
dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi sebab berpuasa 
adalah menyaksikan datangnya bulan Rainadan. Sedangkan 
rukyatul hilal yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi 
sesungguhnya bukanlah sebab dari berpuasa, melainkan 
hanyalah salah satu sarana untuk mengetahui adanya sebab 
berpuasa, yaitu masuknya bulan Ramadan itu sendiri. 

Kedua, Ada Larangan Nabi lqelakukan Hisab 
1ma.m Yahya bin Syaraf al-Nawzwi (w. 676 H / 1277 M), ulama besar 
dari Mazhab Syafi'i menulis : 

"Barangsiapa yang berpandangan dengan hisab posisi bulan 
maka pendapatnya tertolak oleh sabda Nabi Saw. yang 
tercantum dalam Shahihain: lBah wa kifa addah umat yang umi 
tidak bisa menghifung dm tidak bisa menufis. Bulan i f u  begini 
dan begini " Mayoritas ulama menyatakari bahwa jika hisab 
dibebankan kepada umat, maka akan menyulitkan mereka, 
karena yang mengetahui ilmu ini hanya segelintir orang di 
negeri-negeri yang sudah maju. Yang benar adalah pendapat 

50 Al-Qar&. Up. at, vol. 11, h. 625-6. 
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mayoritas ulama. Selainnya adalah pendapat yang fasid dan 
tertolak oleh kejelasan hadis di a t a ~ ' ' . ~ ~  

Fakih berrnazhab Syafi'i Syihabuddin Ahmad al-RamL (w. 957 H 1 
1550 M) menyebutkan pula: 

"Bahwa syariat tidak mengakui hisab, bahkan menganulirnya 
secara keseluruhan melalui sabda nabi "Ki'fa umaf yang ummi, 
fidak bjsa menufis dan Tidak bisa menghitung. Buh:, ifu begni 
dan begjni".52 

Jawaban : 
Dalam hadis yang berbunyi "Kta umaf yang umml; fjdak bjsa menufis 
dan tidak bisa menghiiizng Bulan itu begini dan kgni"sesungguhnya 
tidak ada larangan Nabi terhadap penggunaan hisab, sebagaimana 
yang diutarakan oleh Imam al-Nawswi dan al-Ramli:. Sama sekali 
tidak ada redaksi larangan (a/-nahy) dan peniadaan (a/-na& dalam 
hadis tersebut. Sungguh mustahil Nabi melarang ilmu hisab yang jelas 
kegunaan dan manfaatnya bagi umat Islam. Lagi pula, kalau ulama 
yang melarang hisab benar-benar konsisien menggunakan hadis 
tersebut, semestinya selain ilmu hisab, tdis menulis juga harus dilarang 
karena lnenjadi bagian yang tak terpisahkan dari larangan dalam 
hadis, Namun, kenyataannya konsekwensi larangan tulis menulis tidak 
pernah diungkap dan disinggung sama sekali oleh ulama yang 
lnenolak hisab. Oleh karena itu, menjadi jelaslah bahwa hadis di atas 
tidak dapat dipahami sebagai larangan, melainkan hanyalah 

51 Al-Nawiiwi, Muhyiddin bin Syaraf. Al-MajmO ' Syarh a/-Muhazzab. Editor: 
Muhammad Bukhait al-Muhi'iy. (Jeddah: Maktabah al-InyZid, t.t.), vol. VI, h. 
276. 
52 Al-Ramli, Syams al-Din Muhammad bin Abi al-'Abbiis. FafSwS al-Ramli: 
Editor: Muhammad Abdus Salam Sy5hin. (Beirut: D8r al-Kutub a1-'llmiyyah, 
1424 H), vol. 11, h. 59. 
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penggambaran Nabi Saw. tentang realitas ( taushijF &d umat Islam 
pada masa beliau yang belum sampai pada taraf memiliki 
kemampuan menulis dan menghitung untuk mengetahui kedatangan 
awal bulan. 
Umat Islam di zaman Nabi selain belum mampu rrlenulis dan 
menghitung, juga belum mengenal seluk beluk astronomi. Seorang 
ilmuwan Itdia, Carlo Nillino yang meneliti sejarah astronorni dalam 
peradaban Islam, sebagairnana dikutip oleh Abdul Amir, 
menggambarkan bahwa peradaban Islam sampai abad kedua masih 
asing terhadap astronomi, matematika dan ilmu alam lainnya. Setiap 
kali ada masalah astronomi yang ingin diketahui, una t  Islam pada 
masa awal umumnya bertanya kepada kalangan Ahli Kitab dan Kaum 
Majusi. Menurut Nillino, umat Islam baru mulai belajar ilmu astronomi 
pada abad ketiga hijriyah, terutama pada periode al-Makmun di 
zaman Abasiyyah di mana terjadi penterjemahan besar,-besaran buku 
berbahasa Yunani ke Bahasa Arab. Di antara buku astronomi yang 
banyak dipelajari oleh generasi awal dulu adalah buku berjudul 
Nmagesf karya P t ~ l e r n ~ . ~ ~  Dalam kondisi ketidakmampuan untuk 
menulis dan menghitung serta ketidakfamiliaran dengan astronomi 
seperti itu mustahil Nabi Saw. membebani umatnya empat belas aba.d 
yang lalu dengan perintah hisab untuk mengetahui awal bulan. Karena 
ha1 tersebut berarti menjadi perintah di luar kemampuan untuk 
dilaksanakan. Sebagai ganti dari hisab, rukyatlah metode alternatif 
yang diberikan oleh Nabi dan sesuai untuk kondisi umat pada 
masanya. 

' 3  Abdul Amir Mukmin. ''Itsbat al-Hila1 baina 'Ashri al-Rasd wa al-'Ashri al- 
HadIs," < htt~://www.ic.oproiect.ord~df/moamen 2001 .&f > akses tanggai 24-5- 
2014 pukui 18:38, h.  7 
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Ketiga, Hisab brtentangan dengan Ijmak UIarna 
Al-Jasshah (w. 370 H / 980 M) ulama Mazhab Hanafi misalnya 
menyatakan bahwa terdapat ijmak di antara ulama-ulama bahwa 
hisab tidak dapat diterima dalam menentukan awal atau akhir bulan 
Ramadan. Ia menulis : 

"Orang yang mengatakan bahwa boleh menggunakan 
(perhitungan) posisi-posisi bulan dan hisab para ahli 
perbintangan telah keluar dari hukum syariah. Bagian ini 
bukanlah bagian yang dapat diijtihadi, karena petunjuk al-Quran, 
Sunah serta ijmak menentanwya".54 

Ijmak sendiri dalam Usul Fikih dimaknai sebagai kesepakatan seluruh 
mujtahid setelah wafatnya Rasul tentang suatu pe rma~a lahan .~~  Dalam 
Usul Fikih suatu perbuatan yang dihukumi dengan ijmak tidak boleh 
diselisihi lagi. 

Jawaban: 
Haim bahwa telah terjadi ijmak di antara para ulama tertolak karena 
satu alasan, yaitu: terdapat sederetan nama ulama, baik ds.ri periode 
salaf (klasik) rnaupun khalaf (modern), yang menyatakan dukungan 
kepada hisab. Adalah tabiin terkensl Mutharrif bin 'AbdullBh bin al- 
Syikkhk (w. 95 H / 713 M) yang dikenal pertama kali membuka jalan 
bsgi penggunaan hisab. Setelah iht penerimaan hisab dilanjutkan oleh 
Abfi al-'Abbas Ahmad bin 'Umar atau dikenal dengan Ibnu Suraij (w. 
306 H / 918) seorang fakih dari Mazhab Syiifi'i,56 kemudian 

54 Al-Jasshash, Abii Bakar bin 'Ali al-Rai. Ahkimu a/-Qurin. Editor: 'Abdus 
Salam Muhammad 'Hli S y a i n .  (Beirut: DBr al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. I, 1415 
W1995), vol. I, h. 498.. 
&hidan. Up. Cjf.., h. 179. 
56 Ibn Rusyd. Biddyat al-Mujfahid wa NihSySt a/-Muqfas5id /Beirut: D3r al-Filu; 

kt), vol. I, h. 207. 
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Taqiyuddin a1SubE (w. 756 H / 1355 M) fakih dari mazhab yang 
~ a r n a . ~ ~  Pada zaman modern jumlah ularna yang mendukung 
penggunaan hisab semakin hari semakin bertarnbah. Mulai dari Rasyrd 
Ridh5 tokoh pembaru Islam yang hidup di awal abad 20 (w. 1353 H / 
1935 M), " Mustafa al-Maraghi (Syaikh al-Azhar 1935-1945 M), 
Syaikh &mad Sydkir (w. 1957 M / 1376 M),59 ahli hukum terkenal 
dan penerima pengharga,an dari Raja Faishal tahun 1990 Syaikh 
Mustafii al-Zarqb (w. 1419 H / 1999 M),60 Syaikh 'Ali Tanthdwi (w. 

1419 H / 1999 M), Dr. Taha J5bir 'Ilwbni (Pendiri Institut Pemikiran 
Islam Interna~ional),~~ Syaikh Faisal Maulawi dari Lebanon62 dan ahli 

57 Al-Subki, Taqiyuddin 'Ali bin Abdul W. Al-Adillah BltshSt al-Ahillah. Editor: 
Samirah Dawud al-&I. (Da al-Fa* li d-Dirmt wa al-Nasyr), h. 114. 
58 Muhammad Ras$d Ridha, "Itsbat Syahri Ramadltin wa Bahs a l . - ' A d  f h i  wa 
Ghairiii bi al-Hisab," Jurnalaf-Mana~ Vol. 28, No. 1 (1345 W1927 M), h. 71- 
73. 
" f V p a d  Syair.  AwaiiafSyu,$~r af- 'Arab~jyah, Hal Y a j m  Syar'an /?batuha 
bil-Hkab al-Fafaki (tanpa identitas buku). Didownload dari 
< http://www.waqfeya.corn/book.php?bid=2084r, akses tanggal 25-5-2014, 
pukul06:25. 

Mustafa al-Zarqa. "Haula Isba al-HiW bi al-HEb al-Falaki fi Hadza al-'Asr" 
dalam al-Xql wa al-Fjqh A Fahm al-Hadis al-Nabawi. (Damaskus: D& al- 
Qalam, dan Beirut: ad-DZn asy-Syamiyyah, 2003), h. 71-97. 
" Taha Jabir 'Ilwani. "Muqaddimah"da1am DzulfiqZu 'Ali Syah. a/-Hidbat al- 
Falakfiyah wa /&bar Syahr Ramadfan Rukyah MaqBshidliyah Fiqhljyah. 
(Werndon: al-Ma'had al-'harniy li al-Fir al-Islamiy, 2009). h. 9-13. 

Faishal Maulawi. "AlSabab alSyar'l li Wujiibi Shiyam RamadIan Hal Huwa 
Dukhiilu alSyahr am Rukyah al-Hild" 
< http://www.islamfeqh.com/NawazeVNawazelItem.aspx?NawazelItemID= 1154 
> , akses tanggal 25-5-2014, pukul07:Ol. 
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hukum kontemporer dari Yordania Syaikh Syaraf a l - Q ~ d h a h . ~ ~  Secara 
kelembagaan, selain Persyarikatan Muhammadiyah, organisasi Islam 
yang sudah menggunakan hisab antara lain adalah Fiqh Council of 
North America (FCNA)64 lembaga fikih tnilik komunitas muslim di 
Arnerika Utara, dan European Council for Fatwa and Research 
(ECFR)65 lembaga fikih milik komunitas muslim di Eropa. 
Dengan melihat daftar nama-nama ulama yang mendukung hisab di 
atas, menjadi jelaslah bahwa dalam masalah ini tidak ada ijmak sama 
sekali yang bersifat mengikat dan tidak boleh diselisihi. Dalam Usul 
Fikih, keberadaan satu orang saja yang berbeda pendapat bisa 
membatalkan ijmak, apalagi jika yang menyelisihi mayoritas ulama 
tersebut jumlahnya tidak sedikit dan semakin lama semakin signifikan. 

Keempat, Hisab Berkaitan dengan Sihir dan Ilmm 
Perbintangan 
Pada rnasa lalu, banyak kecurigaan dari para ulama terhadap ilmu 
hisab. Hisab dipandang sebagai bagian dari ilmu supranatural yang 
bertugas meramal masa depan, bukan sebagai ilmu untuk 
mengeksplorasi fenomena alam. Sebagian ulama tidak membedakan 
antara astronomi yang dianjurkan dengan astrologi yang diharamkan. 
Berikut ini akan dikutip pendapat beberapa orang ulama tentang 
larangan menggunakan hisab. 

Syaraf al-QudhFh. "TsubClt al-Syahr al-Qamariy baina al-Hadist al-Nabawiy 
wa al-'Ilmi al-fjadb", < htto://www.ico~roiect.ord~df/sharaf 1999.pdf > , akses 
tanggal 25-5-2014, pukul06:36. 
@ Muzamrnil Sidqi. "Ramadan & Shawwd 1435 (2014)", c 
http:llwww.fiqhcouncil.org/node/66>, akses tangal 25-5-2014 
65 "d-Bayan al-Khiti3mi li al-Daurah al-Adiyah al-Tasi'ah Asyrata li al-Majlis al- 
urabiy li al-Iftti wa al-Buhas, Qara 3/19, T&d!d Awail al-Syuhlir al-Arabiyyah" 
<http://isIamtodav.net~bohooth/artshow-2-115647.h>, akses tanggal 25-25- 
2014, puku106:50. 
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Ibnu Hajar (w. 852 H / 1448 M), ahli hadis bermazhab Sy~fi ' l  
menyatakan: 

"Perhitungan bintang-bintang tidak dapat diarnbil. Begitu pula 
orang yang mengetahui posisi-posisi bulan sampai batas (edar) 
nya. Pandangan ini ditunjukkan oleh sebuah hadis sahih dari 
Ibnu Umar: "Sesungjuknya kifa aMah crma f yang urnmi, tidak 
bisa menulis dan tidak bisa menghitunfl dan hadis lain yang 
diriwayatkan oleh AbG D5wud dari Ibnu Abbas secara marfu': 
" Tidaklah sseseorang mengutip ilm u tentang perbintangan kecuafi 
ia felah mengufip safu bagian dari i h u  sihir". Dari 'Umar, ia 

berkata: "Pefajarilah ifmu perbinfangan dalam kadar unfuk 
menunjukkan arah di dara t dan di faufan pada saat gelap. Dan 
nrkup sampai di s i ~  saja". Hadis ini diriwayatkan oleh Harb al- 
Karmfini.66 

Ibnu DaqIq a:-'id (guru dari Ibnu Hajar) menyatakan: 
"Pendapatku, sesungguhnya hisab tidak boleh digunakan untuk 
memulai puasa, karena hisab hanyalah membandingkan 
pergerakan bulan dan matahari, sesuai dengan persangkaan para 
ahli nujum. Mereka kadang-kadang memajukan bulan dengan 
jalan hisab, bukan rukyah, sebanyak satu atau dua hari. 
Menggunakan hisab sama dengar) mengadakan tambahan syariat 
yang tidak diizinkan oleh Allah".67 

Muhammad bin Ahmad bin al-Nisy (w. 1299 M / 1881 M) bahkan 
menyatakan pendapat yang jauh lebih serius. Ia menulis: 

"Para ahli hisab yang menghitung perjalanan matahari dan 
bulan, maka bagi semua orang tidak boleh berpuasa dengan 

66 Ibnu Hajar, &mad bin 'Ali al-'Asqalani al-Syai'i. a/-Tdkh& a/-HabS fi Takhr; 
Ahad& a/-R&7i'alalk2bfi (Beirut: DBr al-Kutub aL'llmiyyah, 1419 H/1989 M), 
cet. I, vol. 11, h. 360. 
67 1bid 
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perkataan ahli hisab tersebut dan mereka sendiri tidak boleh 
memeganginya. Haram untuk membenarkan ahli nujum. Ia 
dibunuh tanpa diberi kesenipatan taubat jika percaya secara 
sembunyi-sembunyi pada pengaruh bintang-bintang dan 
bintang-bintang tersebutlah yang menentukan satu takdir. 
Namun jika ia menampakkan keyakinannya dan 
membuktikannya, maka ia menjadi orang yang murtad. Ia diberi 
kesempatan bertaubat. Jika ia tidak bertaubat, ia dibunuh. Jika ia 
tidak meyakini pengaruh bintang-bintang dan tetap yakin bahwa 
Allah lah yang menentukan, namun menjadikan bintang-bintang 
sebagai tanda atas apa yang terjadi di dunia, maka ia disebut 
seorang mukmin yang bermaksiat".68 

Jawaban : 
Terkait dengan pendapat para ulama di atas, maka ada dua 
jawabannya: 

a.  Pendapat para ulama tersebut harus dipahami dalam 
konteks zamannya, di mana ilmu hisab pada masa lalu memang 
banyak digunakan oleh para peramal. Namun, kita yang hidup di 
zaman sekarang tidak dapat mengulang begitu saja pendapat- 
peildapat tersebut. Di masa sekarang kita harus membedakan 
secara proporsional antara ilmu hisab yang dianjurkan oleh al- 
Quran dan ilmu meramal nasib yang diharamkan dan disebut 
sebagai dosa besar. Dengan kata lain, kita harm memisahkan 
antara hisab astronomi dan ranlalan nasib dalam astrologi. 
Astronomi bersifat pasti karena bersandarkan pada fenomella 
peredaran bulan dan matahari yang bersifat k o n s h ,  sedangkan 

'AIky, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Millah a/-JdJ Syarb 
hfukhtashar IlhaIiZ (Beirut: Diir a l -F i ,  t.t.), vol. 11, h .  113-1 14. 
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astrologi bersifat dugaan karena rnerarnalkan peristiwa di masa 
depan yang belum terjadi. 
b. Ilmu hisab sesungguhnya bukan saja dibolehkan, namun 
juga diperintahkan dalam agama Islam. Semangat inilah yang 
tampaknya terabaikan oleh sebagian ulama di masa lalu, 
sehingga menyebabkan segala bentuk perhitungan astronomis 
terhadap benda-benda angkasa digeneralisir dengan 
menghukuminya sebagai perbutan haram. Padahal dalam al- 
Quran surat Yiinus ayat 5 Allah Swt. berfirman : 

Diafah yang menjadikan Ma tabzi beninar dan Bufan bercabaya 
dan ditetapkan-Nya ~nanziiah-manzifah (tempat-tempafl bagi 
peqafan Bufan itit, supaya kamu rnengetahui bihngan tabun dan 
perhifungan wakfu. 

Dalam surat ar-Rahmbn ayat 5 Allah Swt. juga berfiman: 

Ma fahari dan Bufan fberedar) nmenuruf perhifungan. 
Dalam dua ayat di atas, Allah menegaskan bahwa Matahari dan 
Bulan memiliki gerak yang bersifat tetap (konstan) sehingga 
mengakibatkan peredaran keduanya dapat dihitung (dihisab) 
secara tepat. Penegasan kedua ayat tersebut tidak sekedar 
pemyataan informatif belaka, karena dapat dihitungnya Matahari 
dan Bulan bisa diketahui manusia sekalipun tanpa penjelasan 
wahyu. Penegasan tersebut bermakna imperatif (perintah) untuk 
menghitung (mengbisab), memperhatikan $an mempelajari gerak 



benda-benda iangit sehingga kemudian dapat menyusun suatu 
sistem kalender yang baik.69 

Kdima, Ilmu Astrsnomi Tidak Akurat 
Dalam menghitung peredaran Matahari dan fase-fase Bulan, ada pula 
anggapan dari sebagian ulama bahwa Ilmu Hisab tidaklah akurat. Ada 
semacam probabilitas (kemungkinan) kesalahan di dalamnya. Seperti 
diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah: 

"Para ulama syariat sepakat tentang haramnya mengamalkan 
hisab dalam menenktkan hilal. Para ahli hisab yang berakal 
sendiri juga sepakat bahwa mengetahui munculnya hilal tidak 
akan dapat akurat. Oleh karena itu para ahli hisab yang benar- 
benar pakar tidak menggunakannya, bahkan menolaknya". 

Jawaban: 
Apa -yang diktlis oleh Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama lain di masa 
lalu dibangun di atas sebuah asumsi bahwa bahwa hisab hanyalah 
sebuah anggapan semata, bukan sebuatl ilmu pengetahuan yang 
bersifat empirik dan akurat. Di masa sekarang pendapat Ibnu 
Taimiyah tersebut sangat jelas kekeliruannya. Ilmu hisab justru 
sekarang sudah mencapai tingkat akurasi yang tinggi, yang bahkan 
oleh seorang ulama disebutkan kemungkinan salahnya hanya 
1:1000.70 Peristicva konjungsi (ijt;ma"/&firdn) misalnya, dapat diketahui 
bukan hanya pada jam terjadinya, tetapi juga menitnya, bahkan 

69 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pedoman Hisab 
Muhammad~yah. (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 
2009), h. 75. 
'O Dzulfiqar 'Ali Sy*. al-HiGbSt d-Falakljyah wa Ifsbdt Syahr Ramadfan 
R u m  Mag3shid~yyah fiqhlyyh. (Herndon: al-Ma'had al-'&miy li a l - F i  al- 
Islamiy, 2009), h. 20. 
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detiknya. Begitu pula dengan ketinggian bulan (id&' al-hiIsiVmoon 
alfifude), juga dapat diketahrli sampai pada ukuran detiknya. Para 
astronom dengan ilmu hisab juga dapat mengetahui bahwa lama rata- 
rata peredaran bulan mengelilingi Matahari adalah 29 hari 12 jam 44 
menit. Inilah yang mendasari pernyataan ulama besar seperti Ytisuf 
Qaradlawi bahwa hisab bersifat qath iiy (pasti) .'I Di masa lalu, Imam 
4-Subkiy (w. 756 H / 1355 M), tokoh Mazhab Syafi'i juga 
menyatakan ha1 yang sama: 

"Kami telah menelaahnya secara mendalam dan menurut kami 
hisab adalah sesuatu yang pasti, dan berada di atas tingkatan 
dugaan" ." 

Sebaliknya, rukyatlah sarana untuk mengetahui keberadaan hilal yang 
pada zaman sekarang bersifat tidak pasti dan tidak akurat. Praktek 
rukyat terlalu bergantung kepada banyak faktor di luar hilal itu sendiri 
sehingga menyebabkan tidak dapat dipastikan hasilnya. Faktor-faktor 
tersebut antara lain: faktor cuaca (apakah mendung atau cerah), faktor 
optik (kemampuan alat untuk mengobservasj) dan faktor manusia 
(pengalaman dan usia) yang melakukan rukyat. Beberapa data 
mengenai rukyatul hilal justru merlunjukkan bahwa banyak perukyat 
yang mengklaim telah berhasil melihat hilal padahal kenyataannya 
bulan sudah tenggelam di bawah ufuk. Data dari Adnan Qadi 
misalnya menyebut bahwa dari 46 kali Ramadan tahun 1380-1428 
H/1961-2004 M di Arab Saudi terjadi 29 kali penetapan bulan 

Ybuf  Qaradliiwi. Kayfa Naia 2nd ma 'a af-sunnah af-Nabawiyyah. (Herndon: 
al-Ma'had al-'&amiy li al-Fikr al-Islamiy, 1993), h. 146. dan Taysi; a/-Fiqh fir 
Dfaui a/-Qudn wa afSu11nah (Fiqh a/Shiym). (Beirut: Muassasah al-Ridah, 
1993), h. 33. 
72 AlSubki, Taqiyuddin 'Ali bin Abdul KFifi. Fatsws alSubkj. (Beirut: Da al- 
Ma'rifah, t.t.), vol. I, h. 417. 
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Ramadan padahal Bulan masih berada di bawah u f ~ k . ~ ~  Peristiwa 
rulryat yang keliru sesungguhnya pernah terjadi pula di zaman Amirul 
Mukminin 'Umar bin Khattab, seperti dimuat oleh al-Zayla'i (w. 762 H / 
1360 M) ahli hadis bermazhab Hanafi dalam Tabyhuf (-Laqaiq Syarh 

"Bahwa seorang laki-laki mengabarkan kepada Umar Ra. bahwa ia 
melihat hilal. Umar menyingkap bulu alisnya, kemudian bertanya, "di 
mana hilalnya"? Mi-laki tersebut menjawab: "saya tidak melihatnya 
lagi, Wahai Amirul Mukmin". Mi-laki tersebut sadar bahwa bulu alis 
matanya yang melengkung dan ia sangka sebagai hila1".74 
Oleh karena rukyat mengandung unsur spekulasi dan bergantung 
kepada banyak faktor di luar faktor hilal itu sendiri yang kemudian 
mengakibatkan ketidakpastian pada keberhasilan rukyat, maka tidak 
mungkin syariah bersandar kepada sesuatu yang bersifat tidak pasti. 
Syariah hanya dapat disandarkan kepada kepastian. Inilah yang 
diserukan oleh Syaikh %mad Syskir, seorang ahli hadis yang 
beraliran salafi, yaitu agar umat Islam berpindah kepada hisab yang 
pasti. la menyatakan: 

" Qadi, Adnan Abdul Mun'im. "Di&ah Falakiyyah Muqaranah Baina Yaumai 
ad-Dukhnl ar-Rasmi wa al-FalakI li Syahr Ramadlan fi al-Marnlakah al- 
'Arabiyyah asSu'Qdiyyah li al-Fatrah 1380-1425 H," 
< http://www.icoproject.ors/article/gadi~error.html>, akses tanggal 24-5-2014, 
puku120:31. 
74 Al-Zayla7I, Lisman bin 'AIT Fakhruddln. Tabyhul Faqaiq Sysh Kanz a/- 

Daqijiq. (Kairo: Mathba'ah al-KubrS al-Amiriyyah, 1313 H), vol. I, h. 319. 
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"Karena perintah untuk melakukan rukyah saja datang 
berdasarkan kausa yang disebutkan secara eksplisit, yaitu kondisi 
umat !rang ummi alias belum bisa menulis dan menghitung. 
Kausa selalu berjalan beriringan dengan hukum, ada atau tidak 
ada kausa itu. Maka apabila umat telah keluar dari keurnmiannya 
dan telah mampu menulis serta menghitung, artinya sudah ada 
sekumpulan orang dari umat Islam yang menguasai ilmu ini, dan 
manusia, baik yang awam maupun yang khusus, rnungkin untuk 
sampai pada keyakinan dan kepastian dalam perhitungan awal 
bulan, serta mungkin untuk mempercayai hisab sarna seperti 
mempercayai rukyah, atau bahkan lebih lagi, maka wajiblah bagi 
mereka untuk kembali kepada sesuatu yang yakin dan pasti dan 
menggunakan hisab saja dalam penetapan hilal awal bulan, serta 
tidak lagi kembali kepada rukyahV .75 

Keenam, Hisab adalak llmu yang Sulit dan Memberatkan 
Umat 
Muhammad bin Abdul &qi al-Zarqbni (w. 1122 H / 1710 M), seorang 
ahli hadis dari Mazhab Maliki misalnya menulis: 

"Tidak sah jika yang dimaksudkan adalah hisabnya ahli 
perbintangan. Karena jika masyarakat dibebani ha1 tersebut, 
mereka akan merasa kesulitan. Karena yang mengetahui ilmu 
tersebut hanyalah segelintir orang. Syariat hanya membebani 
manusia dengan apa yang dimengerti oleh kebanyakan orang" .76 

75 Ahmad Syakir, Op. Cit., h. 14. 
76 Al-Zarqani, Muhammad bin Abdul Baqi. Syarb al-Zarqdniy 'ald Muwaftha 
MdiiG. (Beirut: DBr a l -Fi ,  t.t.), h. 152. 
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Jawaban : 
Klaim bahwa hisab memberatkan dan menyusahkan umat Islam benar 
jika ditempatkan di konteks masa lalu di mana pengetahuan dan 
perangkat untuk menghitung masih sedikit yang menguasainya, 
apalagi untuk mengetahui peredaran benda-benda angkasa. Namun 
jika ditarik ke zaman sekarang, hisab astronomi sudah jauh lebih 
mudah bagi umat Islam. Di zaman sekarang sudah banyak astronom- 
astronom muslim yang menguasai ilmu hisab dengan baik. Begitu pula 
ilmu astronomi stldah menjadi sedemikian populer di kalangan 
masyarakat. Perguruan Tinggi Umum (seperti ITB) mendirikan jurusan 
khusus untuk stucii astronomi. Mata Kdiah Astronomi juga dipelajari di 
jurusan-jtirusan Fisika di perguruan tinggi umum lainnya. Tidak 
ketinggalan di lembaga pendidikan Islam, seperti UINIIAIN dan 
pesantren-pesantren, ilmu astronomi juga sudah diajarkan dan banyak 
yang mengasainya. Bagi yang awam dengan ilmu astronomi 
sekalipun, untuk kepentingan mengetahui perhitungan awal bulan 
puasa dan hari raya, di zaman sekarang sudah ada software komputer 
yang bisa digunakan secara mudah dan praktis, seperti software 
Accurate Times (Mawaqit Daqlqah) dan S t e l l a r i ~ m . ~ ~  
Tidak ada lagi kesulitan yang berarti untuk menggunakan ilmu hisab 
dalam menentukan waktu-waktu ibadah. Kesulitan justru akan muncul 
jika kita mengabaikannya atau ketika kita tetap menunggu sampai 
detik-detik terakhir di malam hari untuk mengetahui hasil dari rukyatul 
hilal. Dengan rukyah kita tidak akan dapat mengetahui hari puasa 
atau hari id kecuali di hari ke-29 dari bulan Syakban untuk Ramadan 
dan  hari ke-29 bulan Ramadan untuk hari raya. Di Indonesia, ha1 ini 
sering kali menciptakan kesulitan, khisusnya untuk umat Islam yang 

77 Berikut ini link untuk mendownload kedua software tersebut : 
Accurate Times : < http://www.icoproject.org/accut.html?&l=en~ 
Stellarium : <h~tfp:/lwww.stellarium.orgi> 

70 



tinggal di Bagian Timur. Mereka harus menunggu sampai jam 
sembilan malam untuk mengetahuj hasil dari Sidang Isbat yang 
dilakukan di Jakarta. Padahal pada pukul tujuh, mereka harus 
memutuskan untuk melakukan tarawih atau tidak. Begitupula bagi 
umat Islam yang berada di negara yang mayoritas non-muslirn, rukyat 
juga membuat mereka kesulitan, terutama ketika harus mengambil cuti 
libur dari tempat kerja untuk melaksanakan hari pertama bulan 
Ramadan dan hari raya. 

Ketujuh, Menggunakan Illmu Hisab Menyerupai Kaum Yahudi 
Beberapa ulama lsiam menolak hisab dengan alasan menggunakan 
hisab berarti telah menyerupai kaum Yahudi yang juga 
menggunakannya. Ibnu Taimiyah, ulama yang menunjukkan sikap 
penolakan yang sangat keras terhadap hisab, misalnya menyatakan: 

"Para ulama syariat sepakat tentang haramnya mengamalkan 
hisab dalam menentukan hilal. Para ahli hisab yang berakal 
sendiri juga sepakat bahwa mengetahui munculnya hilal tidak 
akan akurat. Oleh karena itu para ahli hisab yang benar-benar 
pakar tidak menggunakannya, bahkan menolaknya. Pendapat 
tersebut hanya disuarakan oleh kalangan mutaakkhirin ahli hisab 
saja, sedangkan ha1 tersebut adalah kesesatan dan merubah 
agama Allah, sama seperti kesesatan orang Yah~di" .~ '  

Jawaban : 
a. Memang benar dan diakui bahwa hisab adalah sarana yang 
digunakan oleh orang Yahudi pada zaman Rasul urltuk 
menentukan awal bulan.?' Namun ha1 tersebut tidal< dapat 
dijadikan alasan untuk menolak hisab. Sebab, bagairnanapun 

- 
'' Ibnu Taimiyah, Op. Ck, vol. VI, h. 590. 
79 Dzulfiqar 'Ali S yiih. Op. Cit., h. 120. 
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hisab adalah ilmu yang bersifat universal, empiris dan positivistik, 
sehingga tidak dapat dikaitkan dengan latar belakang 
keagamaan. llmu hisab sama seperti matematika, fisika, biologi, 
kimia dan ilmu-ilmu alam lainnya yang mekanisme kerjanya 
bersifat terpisah dari keyakinan keagamaan. 
b. Jika kita menolak hisab karena seinata-mata hisab adalah 
metode yang digunakan oleh orang Yahudi, maka akan banyak 
sekali hal-ha1 universal dalam hidup yang harus kita tinggalkan 
karena juga digunakan oleh umat agama lain. Rasul sendiri tidak 
pernah melarang hisab, apalagi kemudian mengkaitkannya 
dengan orang Yahudi. Oleh karena itu, harus kita katakan bahwa 
Ibnu Taimiyah dalam ha1 jni tampak berlebihan dalam 
menyampaikan argumen penolakannya terhadap hisab. 

Fenutup 
Pada hari ini keseluruflan alasan penolakan hisab yang diajukan oleh 
ulama pra modern seperti tergambar di atas tidak bisa kita 

pertaharkan lagi. Karena jelas telah terbukti kekeliruannya, baik secara 
empiris: seperti anggapan bahwa rukyat tidak akurat, menyulitkan 
umat, dan bagian dari ilmu sihir; maupun secara syari: seperti 
pendapat bahwa rukyat adalah sebab syari berpuasa, ada larangan 
Nabi menggunakan hisab, dan terdapat ijmak ulama dalam menolak 
hisab. 
Namun demikian, bagi ulama yang merumuskan ijtihadnya di masa 
lalu, sekalipun zaman telah menunjukkan kekeliruannya, tentu mereka 
tetap mendapatkan pahala dari Allah Swt.. Kita pun harus dapat 
memaklumi sikap para ulama tersebut karena serba kekurangan yai-tg 
meliputi zaman mereka, Akan tetapi, bagi kita yang hidup di zaman 
sekarang, akan menjadi ironi tersendiri jika kita tetap bersikukuh 
menolak hisab. Apalagi dengan mengulang-ngulang logika yang sama 



yang sudah disampaikan oleh para ulama beberapa ratus tahun yang 
lalu. k rena  jika demikian berarti kita menjadi umat yang tidak belajar 
dari masa lalu. 
Umat Islam yang sekarang hidup di zaman modern dituntut untuk 
berfikir maju dan berani berijtihad melampaui para ulama di masa 
lalu, ijtihad dengan hati yang terbuka dan jauh dari fanatisme mazhab. 
Umat Islam sudah saatnya berfikir serius untuk bisa merealisasikan 
jargon fshm shB/ih /i ku//izard?n wa mak& (Islam agama yang sesuai 
untuk seluruh ruang dan waktu). Bersikukuh pada penggunaan rukyat 
sebagai metode menentukan awal bulan sama artinya memenjarakan 
Islam dan meletakkannya jauh dari dinamika peradaban dan 
kemajuan zaman. Apakah yang seperti ini yang diinginkan oleh umat 
Islam ? Wa//3huf Musfa 'rn. 






