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PENGANTAR

Alhamdulilllah, bersamaan dengan bulan Ramadhan 1435 H/ 
2014 M Berita Resmi Muhammadiyah dapat kembali terbit dan 
hadir dihadapan keluarga Persyarikatan di seluruh penjuru tanah 
air.

Edisi ini khusus menampilkan hasil keputusan Musyawarah 
Nasional Tarjih ke-27 yang diselenggarakan di Malang Jawa 
Timur pada tahun 2010 yang telah ditanfidzkan oleh Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah pada tanggal 04 Ramadhan 1435 H / 01 Juli 
2014 M. Hasil-hasil keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 
tersebut tentu sangat ditunggu oleh segenap warga Persyarikatan 
meskipun sebelum ditanfidz oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
beberapa bagian keputusan Munas tersebut sudah disosialisasikan 
oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Insya-Allah 
keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 tahun 2010 ini akan 
bermanfaat.

Selamat membaca.   

Yogyakarta, Juli 2014  
Redaksi
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PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT 
MUHAMMADIYAH

NOMOR 138/KEP/I.0/B/2014
TENTANG

TANFIDZ KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXVII

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

Memperhatikan :  Surat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah nomor 001/I.I/B/2014 
tanggal 4 Rabiulawal 1435 H/6 Januari 2014 
M perihal permohonan Tanfidz Musyawarah 
Nasional Tarjih XXVII Tahun 2010 di Malang 
Jawa Timur;

Menimbang       :  a.  bahwa Musyawarah Nasional Tarjih 
XXVII telah dilangsungkan sesuai 
ketentuan yang berlaku serta keputusn-
keputusannya diambil sesuai dengan tata-
tertib musyawarah, sehingga tidak ada 
halangan untuk ditanfidzkan;

  b. bahwa materi keputusan musyawarah 
sebagian merupakan penyempurnaan 
dari keputusan yang sudah berjalan, oleh 
karenanya perlu segera dipergunakan 
untuk memperbaiki atau menyempurnakan 
tuntunan yang sudah ada, dan sebagian 
yang lain merupakan keputusan baru;
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  c. agar supaya keputusan Musyawarah 
Nasional Tarjih XXVII dapat segera 
dituntunkan kepada warga Muhammadiyah 
khususnya dan masyarakat pada umumnya 
perlu segera ditanfidzkan;

Mengingat        :  1.  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga Muhammadiyah;

                              2.  Qa`idah Majelis Tarjih dan Tajdid 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah;

Berdasar        :  Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah tanggal 7 Februari 
2014 dan 22 Februari 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MU-
HAMMADIYAH TENTANG TANFIDZ 
KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIO-
NAL TARJIH XXVII.

Pertama     : Menanfidzkan Keputusan Musyawarah 
Nasional Tarjih XXVII, yang telah 
dilangsungkan pada tangal 16-19 Rabiul Akhir 
1431 H bertepatan dengan tanggal 1- 4 April 
2010 M di Malang Jawa Timur, meliputi:

  1. Fikih Tata Kelola (lampiran 1)
  2. Tuntunan Seni Budaya (lampiran 2)
  3. Beberapa Masalah Ibadah dan Muamalat 

(lampiran 3)
  4. Pedoman Hisab (lampiran 4)

Kedua            :  Masalah yang belum dapat ditanfidzkan 
karena masih perlu dikaji adalah:

  a. Fikih Perempuan;
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  b. Fikih Al-Maun
  c. Tajdid Muhammadiyah Abad Kedua dan 

Sub Bab Fikih Tata Kelola Pemerintahan.
Ketiga     : Memerintahkan kepada Majelis Tarjih dan 

Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk 
segera memasyarakatkan dan menuntunkan 
keputusan tersebut kepada seluruh warga 
Muhammadiyah khususnya dan masyarakat 
luas pada umumnya agar dapat dijadikan 
pedoman dan rujukan dalam melaksanakan 
dan mengamalkan ibadahnya.

Keempat       : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan.

Kelima        : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat 
kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan 
ini, akan diperbaiki dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya.

    
Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal  : 04 Ramadhan 1435 H
                         01 Juli            2014 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Ketua Umum Sekretaris Umum

Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM. 563653 NBM. 608658 

Tembusan:
1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta 
2. Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah
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بمس هللا الرمحن الرح�

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH KE-27

Musyawarah Nasional Tarjih Ke-27 yang berlangsung pada 
pada hari Kamis hingga Ahad tanggal 16 –19 Rabiul Akhir 1431 H 
yang bertepatan dengan tanggal 1 – 4 April 2010 M di Universitas 
Muhammadiyah, Malang, Jawa Timur yang dihadiri oleh Anggota 
Tarjih Pusat, setelah:

Mendengarkan : Khutbah Iftitah Ketua Majelis Tarjih dan 
Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Sambutan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Keynote Speech Menteri Agama Republik 
Indonesia.

Menimbang : Keputusan-keputusan Tarjih yang telah ada.

Mempelajari : 1. Ceramah Umum Prof. Dr. Edy Suwandi 
Hamid, Rektor Universitas Islam 
Indonesia.

2. Makalah dan Ceramah Umum Dr. 
Ahmad Norma Permata, “ ”

3. Penyajian dan Naskah “Fikih Tata 
Kelola” yang disusun oleh Tim MTT PP 
Muhammadiyah,

4. Penyajian dan Naskah “Fikih 
Perempuan” yang disusun oleh Tim 
MTT PP Muhammadiyah,

5. Penyajian dan Naskah “Tuntunan Seni 
Budaya Islam” yang disusun oleh Tim 
MTT PP Muhammadiyah,
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6. Penyajian dan Naskah “Pedoman Hisab 
Muhammadiyah” yang disusun oleh 
Tim MTT PP Muhammadiyah,

7. Penyajian tentang “Beberapa Masalah 
Ibadah dan Muamalat” yang disajikan 
oleh Tim MTT PP Muhammadiyah, 

8. Penyajian tentang “Tajdid 
Muhammadiyah” yang disusun oleh 
Tim MTT PWM Jatim dan Jabar.

Mengingat : Pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah.

Memperhatikan : Pembahasan, saran dan usul dari para 
peserta Musyawarah Nasional Tarjih Ke-27, 
baik dalam seminar, sidang-sidang komisi 
maupun sidang pleno.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan hasil sidang tentang:
1. Fikih Tata Kelola, sebagaimana ter-

lampir pada Lampiran 1.
2. Fikih Al-Maun, sebagaimana terlampir 

pada Lampiran 2.
3. Tuntunan Seni Budaya Islam, sebagai-

mana terlampir pada Lampiran 3.
4. Beberapa Masalah Ibadah dan Mua-

malat, sebagaimana terlampir pada 
Lampiran 4. 

5. Pedoman Hisab Muhammadiyah, se-
bagaimana terlampir pada Lampiran  
5.
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Kedua : Menyerahkan Keputusan ini kepada Maje-
lis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Mu-
hammadiyah untuk ditindaklanjuti sesuai 
dengan yang dikehendaki oleh masing-ma-
sing hasil sidang sebagaimana yang dimak-
sud pada diktum pertama Keputusan ini.

Ketiga : Mengamanatkan kepada Majelis Tarjih dan 
Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
untuk menyampaikan hasil Munas 
Tarjih Ke-27 yang telah disempurnakan 
sebagaimana dimaksud pada diktum 
kedua Keputusan ini kepada Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah agar ditanfidzkan 
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal : 18 Rabiul Akhir 1431 H
Bertepatan  dengan tanggal : 3 April 2010 M

Pimpinan Sidang

Ketua,

ttd.

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

Sekretaris,

ttd.

Drs. H. Dahwan, M. Si.



KEPUTUSAN TENTANG
FIKIH TATA KELOLA





11BRM 06/Juli 2014 - Tanfidz Keputusan Munas Tarjih Ke-27

Lampiran 1 

KEPUTUSAN TENTANG FIKIH TATA 
KELOLA

Menerima naskah “Fikih Tata Kelola” dengan perbaikan: 
1. Bab I C, tentang prinsip umum tata kelola, agar prinsip umum 

tatakelola dibedakan menjadi dua: 1) prinsip yang menyangkut 
Sumber Daya Insani; dan 2) prinsip yang menyangkut sistem 

2. Prinsip-prinsip umum tata kelola yang menyangkut Sumber 
Daya Insani adalah: 
a) amanah; 
b) tanggung jawab; 
c) uswatun hasanah; dan 
d) visioner. 

3. Sedangkan prinsip-prinsip umum tata kelola yang menyangkut 
sistem  adalah: 
a) akuntabilitas;
b) transparansi;
c) pengawasan; 
d) syura;
e) menghindari yang tidak perlu; 
f) keadilan (reward and punishment);
g) persamaan; dan 
h) rekrutmen yang sehat. 
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FIKIH TATA KELOLA

BAB I
KONSEP DAN DASAR-DASAR SYAR’I TATA 

KELOLA

A. Fikih Tata Kelola
Tata kelola (احلومكة) adalah suatu cara dan proses terstruktur 

untuk mendayagunakan potensi yang dimiliki, baik materiil, 
sosial, maupun spiritual, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 
bersama. United Nation Development Project (UNDP)  
mendefinisikan governance (tata kelola) sebagai penggunaan 
kewenangan publik , ekonomi dan administratif untuk mengelola 
urusan suatu bangsa pada semua peringkat. Sementara definisi lain 
mengatakan bahwa governance adalah cara bagaimana kekuasaan 
negara digunakan dalam rangka mengelola sumber daya ekonomi 
dan sosial untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat. 
Dua pengertian ini lebih tertuju kepada pengelolaan institusi 
pemerintahan negara. Tata kelola sebenarnya tidak hanya terpusat 
pada pengelolaan organisasi pemerintahan, melainkan lebih luas 
meliputi organisasi perusahaan dan bahkan juga organisasi sosial.

Perlunya adanya tata kelola yang baik terutama dalam 
masyarakat berkembang dipicu oleh kebutuhan percepatan 
peningkatan kesejahteraan secara lebih efektif sebagai suatu 
tujuan sosial yang bersifat universal. Dalam kenyataan sehari-hari, 
masyarakat menyaksikan banyak terjadi salah kelola terhadap 
berbagai potensi dan sumber daya masyarakat terutama sumber 
daya ekonomi, yang diakibatkan oleh maraknya praktik korupsi 
yang tidak hanya merusak ekonomi masyarakat, tetapi juga 
merusak tatanan moral dan budaya. Pada sisi lain juga masyarakat 
menyaksikan proses penegakan hukum yang amat mencederai 
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rasa keadilan akibat praktik mafia hukum dan jual beli keadilan. 
Salah kelola tidak hanya ditemukan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan tetapi juga dalam berbagai entitas perkumpulan baik 
sosial maupun dunia usaha.

Dalam konteks ajaran Islam masalah tata kelola dilihat dalam 
perspektif lebih luas lagi, yaitu dari segi visi dan misi manusia 
sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dalam al-Quran ditemukan bahwa 
visi manusia adalah bahwa kehidupan manusia merupakan ibadah 
[Q. 51: 56], dan misi manusia adalah untuk membangun bumi 
[Q. 11: 62], sedang tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan 
spiritual (aq±m a¡-¡al±h), kesejahteraan materiil (wa ±t az-
zak±h) dan ketertiban dan ketenteraman hidup dalam masyarakat 
(ya’mur na bi al-ma‘rū f wa yanhauna ‘an al-munkar) [Q. 22: 41]. 

Dalam konteks visi, misi dan tujuan ini diperlukan adanya 
suatu tata kelola yang baik guna mewujudkan visi, misi, dan 
tujuan tersebut. Dalam khazanah warisan peradaban Islam 
ditemukan kata “tadbir”1 untuk menyebut pengelolaan. Dalam 
kitab tafsir at-Ta¥r³rwaat-Tanw³r ditegaskan bahwa tindak kelola 
termasuk ke dalam kebijaksanaan praktis (hikmah ‘amaliyyah). 
Kebijaksanaan adalah penguasaan pengtahuan dan melakukan 
tindak kelola berdasarkan pengetahuan itu. Kebijaksanaan praktis 
meliputi tiga aspek, yaitu (1) pengelolaan diri (tah©³b an-nafs), 
(2) pengelolaan rumah tangga/keluarga (tah§³b al-‘±’ilah/tadbir
al-manzil), dan (3) pengelolaan umat (tadb³ral-ummah) melalui 
sistem pemerintahan (as-siy±sah al-madaniyyah). Dalam fikih 
kontemporer untuk menyebut tata kelola digunakan istilah al-
¥aukamah,al-¥ukmar-rasy³d,danal-id±rahar-rasy³dah  (احلمك 
دارة الرشيدة ، احلومكة   .(الرشيد ، الإ

Perlu dicatat bahwa obyek pengelolaan yang disebut di atas 
adalah apa yang menjadi pemikiran para sarjana muslim di zaman 
lampau, di mana pengelolaan yang menjadi perhatian mereka 
adalah tiga yang disebut di atas. Sementara itu di zaman sekarang 
obyek-obyek pengelolaan selain dari pemerintahan juga adalah 

1 Kata ini sudah diserap menjadi bahasa Indonesia dan dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia dikatakan ‘tadbir’: perihal mengurus atau mengatur 
(memimpin dan mengelola); pemerintahan; administrasi.
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perusahaan dan persyarikatan (organisasi sosial). Dalam putusan 
ini tata kelola yang dibicarakan meliputi tata kelola pemerintahan 
dan tata kelola persyarikatan sosial. Kemudian dilengkapi dengan 
bab tentang pemberantasan korupsi dalam perspektif Islam.

Dengan fikih tata kelola (احلومكة  dalam putusan ini (فقه 
dimaksudkan sejumlah norma dan prinsip agama Islam 
(syariah) yang menjadi landasan dan pedoman tata kelola dua 
entitas dimaksud dalam rangka melakukan pembangunan guna 
mewujudkan kesejahteraan spiritual, materiil dan ketertiban serta 
ketenteraman hidup dalam masyarakat.   

B. Dasar-dasar Syariah Fikih Tata Kelola
1.  Firman Allah,

ت 65[ وِن  ]الذار�اي
ُ

 ِلَيْعُبد
َّ
َس ِإل

ْ
ن لإِ

ْ
نَّ َوا جِ

ْ
ُت احل

ْ
ق
َ
ل

َ
َوَما خ

 Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia 
melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku [Q. 51: 56].

2.  Firman Allah,

ا ]هود: 26[ َ ْ ِف�اي ُ
ْرِض َواْسَتْعَمَرك

أَ
ل

ْ
ْ ِمَن ا ُ

ك
َ
أ

َ
ش

ْ
ن
َ
ُهَو أ

Artinya: Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan 
menugaskan kamu untuk memakmurkannya … … … [Q. 11: 
62].

3.  Firman Allah,

َمُروا 
َ
 َوأ

َ
ة

َ
ك ُوا الزَّ

َ
 َوَءات

َ
ة
َ
ال اُموا الصَّ

َ
ق
َ
ْرِض أ

أَ
ل

ْ
اي ا ِ

ف
� ْ

ُ
اه نَّ

َّ
 َمك

ْ
فَ ِإن ِذ�اي

َّ
ال

ُموِر ]احلج : 14[
أُ ْ
 ال

ُ
ِ َعاِقَبة

َّ
ِر َوِل

َ
ْنك ُ ْوا َعِن الْ َ َ ْعُروِف َو�ف َ لْ �جِ

 
 Artinya: (Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan 

kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan 
salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma`ruf dan 
mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-
lah kembali segala urusan [Q. 22: 41].
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4.  Firman Allah,

َيا 
ْ
ن

ُّ
 ِمَن الد

َ
ِصيَبك

َ
َس ن

ْ
ن
َ
 ت

َ
 َول

َ
ِخَرة

آ
ل

ْ
اَر ا

َّ
ُ الد  الَّ

َ
ك

َما َءا�تَ َواْبَتِغ ِف�اي

 َ  الَّ
َّ

ْرِض ِإن
أَ
ل

ْ
اي ا ِ

ف
َساَد �

َ
ف
ْ
ْبِغ ال

َ
 ت

َ
 َول

َ
ْيك

َ
ُ ِإل ْحَسَن الَّ

َ
ا أ َ َ

ْحِسْن ك
َ
َوأ

فَ ]القصص: 77[ ِسِد�اي
ْ
ف ُ بُّ الْ ِ

ُ
 �اي

َ
ل

 Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan 
Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 
kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi 
dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 
telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 
kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan [Q. 28: 77].

5.  Firman Allah,

َوُهَو   
ً
ال َ عَ ْحَسُن 

َ
أ  ْ كُ يُّ

َ
أ  ْ ُ

َوك
ُ
ِلَيْبل  

َ
َياة َ

ْ
َواحل  

َ
ْوت َ الْ  

َ
ق

َ
ل

َ
خ ِذي 

َّ
ال

وُر ]امللك: 2[
ُ
ف

َ
غ

ْ
فُ ال َعِز�اي

ْ
ال

 Artinya: Yang menciptakan mati dan hidup, supaya Dia 
menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik 
tindakannya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun 
[Q. 67: 2].

6. Hadis,

 ُيْتِقَنُه
ْ

ن
َ
 أ

ً
ال َ ْ عَ ُ

ك
ُ

َحد
َ
 أ

َ
ل ِ

َ
 ع

َ
بُّ ِإذا ِ

ُ
 هللَا �اي

َّ
ِإن

 Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang 
melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik [HR 
IbnSa‘d,AbYa’l±,a¯-°abar±n³,al-Baihaq³danIsm±‘³lIbn
Ja‘far].2

2 Ibn Sa‘d, Kit±b a¯-°abaq±t al-Kab³r (Kairo: Maktabah al-Khanj³, 
1421/2001), I: 119;  AbYa‘l±,MusnadAb³Ya‘l±(Damaskus: D±ral-Ma’mn
liat-Tur±£, 1404/1984), VII: 349, hadis no. 4386; a¯-°abar±n³,al-Mu‘jamal-
Ausa¯ (Kairo: D±ral-¦aramain, 1415 H), I: 275. Hadis riwayat a¯-°abar±n³ 
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Ayat pertama menjelaskan visi tentang kehidupan manusia, 
yaitu sebagai ibadah dan ini terkait dengan kedudukan manusia 
sebagai hamba Allah (‘abd). Ayat kedua menjelaskan misi 
manusia, yaitu membangun dan memakmurkan bumi, dan ini 
terkait dengan kedudukan manusia sebagai khalifah. Ayat ketiga 
menjelaskan tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan 
kesejahteraan spiritual, materiil dan ketertiban serta ketenteraman 
hidup di tengah masyarakat. Ayat keempat menegaskan bahwa 
dunia harus dikelola untuk mewujudkan kesejahteraan ukhrawi 
dan duniawi. Ayat ke lima dan hadis menegaskan bahwa setiap 
tindakan termasuk tindak kelola harus dilakukan dengan baik. 
Oleh karena itu harus diwujudkan suatu tata kelola yang baik.

C.  Beberapa Prinsip Umum Tata Kelola
Para ahli mengakui bahwa tidak ada suatu kriteria universal 

bagi sutau tata kelola yang baik, karena masalahnya akan sangat 
tergantung kepada kondisi masing-masing entitas. Apa yang tepat 
bagi suatu tempat dan dalam suatu kondisi tidak selalu demikian di 
tempat dan dalam kondisi lain. Namun demikian tetap ada prinsip-
prinsip umum yang dapat menjadi patokan universal bagi suatu 
tata kelola yang baik. Dalam agama Islam prinsip-prinsip tersebut 
dapat disarikan meliputi dua sisi, yaitu prinsip-prinsip menyagkut 
sumber daya insani, yakni para fungsionaris pelaksana kelola, dan 
prinsip-prinsip menyangkut sistem.

Prinsip-prinsip umum tata kelola yang menyangkut Sumber 
Daya Insani meliputi empat butir, yaitu (1) amanah, (2) tanggung 
jawab, (3) uswatun hasanah, dan (4) visioner. Sedangkan 
prinsip-prinsip umum tata kelola menyangkut sistem meliputi 
(1) akuntabilitas, (2) transparansi (3) pengawasan (4) syura 
(5) menghindari yang tidak perlu, (6) keadilan (reward and 
punishment), (7) persamaan, dan (8) rekrutmen yang sehat. 

Prinsip umum menyangkut sumber daya insani penjelasannya 
adalah sebagai berikut:

di dalam sanadnya terdapat Mu¡‘ab Ibn ¤±bit, oleh kebanyakan ahli hadis 
dinyatakan daif, akan tetapi oleh Ibn¦ibb±n dinyatakan £iqah.   



17BRM 06/Juli 2014 - Tanfidz Keputusan Munas Tarjih Ke-27

1. Prinsip amanah
Pelaksanaan tata kelola harus dilandaskan kepada prinsip 

amanah, yaitu suatu tanggung jawab yang dipercayakan oleh 
pemberi amanah untuk dijalankan oleh pengemban amanah 
sebagaimana mestinya dan dengan cara sebaik-baiknya. Hal ini 
berdasarkan firman Allah,

فَ  ْ
ْ َب�اي �تُ ْ ا َحكَ

َ
ْهِلَها َوِإذ

َ
 أ

َ
ِت ِإل

َما�فَ
أَ
ل

ْ
وا ا دُّ

َ
ؤ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ْ أ ُ

ُمُرك
أْ َ �ايَ  الَّ

َّ
ِإن

 
َ

ن
َ

َ ك  الَّ
َّ

ْ ِبِه ِإن كُ
ُ

ا َيِعظ َ ِنِعمَّ  الَّ
َّ

ِل ِإن
ْ

َعد
ْ
ل وا �جِ ُ كُ ْ  �تَ

ْ
ن

َ
اِس أ النَّ

ا ]النساء : 58[ ً يًعا َبِص�اي َسِ

 Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 
kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat [Q. 4: 58].
 

 ْ �تُ
ْ
ن
َ
ْ َوأ ِتكُ

َما�فَ
َ
وا أ

ُ
ون

فُ  َو�تَ
َ

ُسول وا هللَا َوالرَّ
ُ
ون

فُ  �تَ
َ
فَ آَمُنوا ل ِذ�اي

َّ
ا ال َ �ايُّ

َ
�ايَ أ

نفال: 27[ .
أ
 ]ال

َ
ون ُ ْعلَ

َ
ت

 Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) 
janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui [QSal-
Anf±l (8):27]
 
Dalam prinsip amanah terkandung dua unsur penting, yaitu 

adanya kepercayaan dari stakeholders (pemberi amanah), dan 
adanya komitmen dari pengemban amanah untuk melaksanakannya 
secara seksama. Tanpa dua hal ini tidak terwujud amanah dan 
karenanya tidak atau kurang terwujud tata kelola yang baik.



18 BRM 06/Juli 2014 - Tanfidz Keputusan Munas Tarjih Ke-27

2.  Prinsip tanggung jawab
Tata kelola yang baik mengharuskan pelaksanaan pengelolaan 

suatu entitas didasarkan kepada adanya rasa tanggung jawab pada 
pengemban amanah atas amanah yang dipercayakan kepadanya.
a.  Firman Allah,

 ]املؤمنون : 115[
َ

َجُعون ْ  �تُ
َ
ْيَنا ل

َ
ْ ِإل كُ

َّ
ن
َ
ا َوأ

ً
ْ َعَبث ُ

َناك
ْ
ق
َ
ل

َ
ا خ َ َّ �ف

َ
ْ أ ِسْب�تُ َ َ �ف

َ
أ

 Artinya: Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya 
Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa 
kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? [Q. 23: 115]

b.  HR. al-Bukhari dan Muslim,

 هللُا 
َّ

 هللِا َصل
َ

َع َرُسول ُه َسِ
َّ
ن
َ
َما أ ُ ْ اي هللُا َع�ف َر َر�فِ َ ِ عُ

ف َعْن َعْبِد هللِا �جْ

َماُم َراٍع َوُهَو  لإِ
ْ
ا
َ
ِتِه ف  َعْن َرِعيَّ

ٌ
ول

ُ
ْ َراٍع َوَمْسئ كُ

ُّ ُ
 ك

ُ
ول

ُ
َ َيق ْيِه َوَسلَّ

َ
َعل

ِتِه   َعْن َرِعيَّ
ٌ

ول
ُ
ْهِلِ َراٍع َوُهَو َمْسئ

َ
اي أ ِ

ف
� 

ُ
ُجل ِتِه َوالرَّ  َعْن َرِعيَّ

ٌ
ول

ُ
َمْسئ

اِدُم  فَ
ْ

ا َواحل َ �تِ  َعْن َرِعيَّ
تٌ ولَ

ُ
َ َمْسئ  َوِهاي

ٌ
ا َراِعَية َ ْو�جِ

َ
اي َبْيِت ز ِ

ف
� 

ُ
ة
َ
ْرأ َ َوالْ

ِتِه ... )رواه البخاري   َعْن َرِعيَّ
ٌ

ول
ُ
ِدِه َراٍع َوُهَو َمْسئ اي َماِل َسّيِ ِ

ف
�

و مسل(

 Artinya: Dari Abdillah bin Umar r.a. (diriwayatkan bahwa) 
sesungguhnya ia telah mendengar Rasulullah saw bersabda: 
Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas 
kepemimpinannya, setiap imam adalah pemimpin dan 
bertanggungjawab atas kepemimpinannya, setiap lelaki 
dalam keluarga adalah pemimpin dan bertanggungjawab 
atas kepemimpinannya, setiap perempuan di rumah 
suaminya adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas 
kepemimpinannya, setiap pembantu rumah tangga adalah 
pemimpin atas harta tuannya dan bertanggungjawab atas 
kepemimpinannya… [HRal-Bukh±r³danMuslim]. 
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3.  Uswatun hasanah
Fungsionaris yang mengemban amanah dalam suatu sistem 

tata kelola yang baik harus mempu menjadi teladan dalam 
pelaksanaan tanggung jawabnya sehingga ia berwibawa dan 
mampu menyatukan berbagai elemen dalam rangka mencapai 
tujuan bersama. Ini dicontohkan oleh Nabi saw yang dilukiskan 
dalam al-Quran sebagai suri taulada yang baik.

 َ الَّ ُجو  ْ �ايَ  
َ

ن
َ

ك ْن  ِلَ  
ٌ
َحَسَنة  

ٌ
ْسَوة

ُ
أ  ِ

َّ
ال َرُسوِل  اي  ِ

ف
�  ْ كُ

َ
ل  

َ
ن

َ
ك  

ْ
د

َ
ق
َ
ل

حزاب : 21[
أ
ا ]ال ً ِث�اي

َ
َ ك َر الَّ

َ
ك

َ
ِخَر َوذ

آ
ل

ْ
َيْوَم ا

ْ
َوال

 Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah 
itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 
mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan 
dia banyak menyebut Allah [Q. 33: 21].

4.  Visioner
Fungsionaris pengemban amanah mengelola suatu entititas 

harus memiliki wawasan yang visioner, yaitu mempunyai arah 
yang jelas dalam pengembangan masa depan.

وا 
ُ
ق
َّ
ٍد َوات

َ
َمْت ِلغ

َّ
د

َ
ٌس َما ق

ْ
ف
َ
ْر ن

ُ
َتْنظ

ْ
َ َول وا الَّ

ُ
ق
َّ
فَ َءاَمُنوا ات ِذ�اي

َّ
ا ال َ �ايُّ

َ
أ �ايَ

  ]احل�رش : 18[
َ

ون
ُ
ْعَمل

َ
ا ت َ

ٌ �جِ ِب�اي
َ

َ خ  الَّ
َّ

َ ِإن الَّ

 Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 
Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang 
telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan [Q. 59: 18].

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik menyangkut sistem 
meliputi 8 butir berukut, yaitu:
1.  Akuntabilitas
 Pengelolaan suatu entitas harus dilaksanakan dengan 

penetapan secara jelas fungsi, kegiatan dan tugas yang harus 
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dijalankan, sesuai dengan arah dan tujuan yang hendak 
dicapai. Semua fungsi dan tugas harus ditangani oleh orang 
yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dan ia 
harus bekerja dengan fungsi dan tugas yang ditentukan.
1)  Firman Allah,

 
ً
َسِبيال ى 

َ
ْهد

َ
أ ُهَو  ْن  َ

ُ �جِ ْعلَ
َ
أ  ْ كُ بُّ َر

َ
ف ِتِه 

َ
ِك ا

َ
 ش

َ
 َعل

ُ
َيْعَمل  

ٌّ ُ
 ك

ْ
ل

ُ
ق

رساء :84[ ]الإ

 Artinya: Katakanlah: Tiap-tiap orang berbuat menurut 
keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui 
siapa yang lebih benar jalannya. 

2)  Sabda Nabi saw,

 ]روا البخاري[
َ
اَعة َتِظِر السَّ

ْ
ان

َ
ْهِلِ ف

َ
ِ أ

�ايْ
َ
ْمُر إل غ

أَ
ل

ْ
 ا

َ
د إذا ُوّسِ

 Artinya: Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan 
kewenangannya, maka tunggu saat kehancurannya [HRal-
Bukh±r³].

2.  Transparansi
 Pengelolaan suatu entitas harus dilakukan secara transparan 

dan kebijakan-kebijakan harus diambil dengan mengacu 
kepada kepentingan sebagaimana mestinya. Proses kelola 
yang tidak transparan akan menjadi sumber maraknya korupsi 
dan kolusi. Di dalam al-Quran dan Sunnah Nabi saw terdapat 
isyarat-isyarat yang tegas agar berkata dan bertindak jujur dan 
transparan dengan mengungkapkan kenyataan sebagaimana 
adanya tanpa ada yang disembunyikan.
a.  Firman Allah,

حزاب 
أ
ا ]ال

ً
 َسِديد

ً
ْول

َ
وا ق

ُ
ول

ُ
َ َوق وا الَّ

ُ
ق
َّ
فَ َءاَمُنوا ات ِذ�اي

َّ
ا ال َ �ايُّ

َ
أ �ايَ

]70 :
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 Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 
kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang 
benar [Q. 33: 70].

b.  Nabi saw bersabda, 

َما  �تَ
َ
 ك

ْ
َما َوِإن اي َبْيِعِ ِ

ف
َما � ُ  لَ

َ
َنا ُبوِرك ا َوَبيَّ

َ
ق

َ
 َصد

ْ
ِإن

َ
... ... ... ف

َما ]رواه البخاري[ .  َبْيِعِ
ُ
ة

َ
ك َ ْت �جَ

َ
ق ِ

ُ
�جَ م

َ
ذ

َ
َوك

 Artinya: … … … Jika mereka berdua jujur dan 
transparan, kepada keduanya diberikan barakah dalam 
akad jual belinya; dan apabila mereka berdua tidak 
transparan dan berbohong, maka

  Ayat 70 surat al-Ahzab di atas memerintahkan 
mengatakan yang benar sebagaimana kenyataannya tanpa ada 
yang ditutup-tutupi. Sedangkan hadis Nabi saw menyatakan 
bahwa para pihak yang bertransaksi secara transparan akan 
diberi berkah atas usaha mereka. Konsep transparan dalam 
transaksi ini hanyalah sebagai salah satu contoh kasus di 
mana orang harus jujur dan mengungkapkan kebenaran 
sebagaimana adanya yang berlaku dalam berbagai aspek 
kehidupan, termasuk dalam pengelolaan berbagai oraganisasi 
yang melibatkan kepentingan orang banya. 

3.  Pengawasan
 Dalam suatu tata kelola yang baik harus ada sistem pengawasan 

yang efektif agar jalannya roda organisasi terpantau 
dengan baik. Pengawasan harus mensinergikan tiga aspek 
pengawasan seperti diajarkan dalam Islam (QS al-Taubah [9]: 
105), yaitu pengawasan nurani, pengawasan institusional, 
dan pengawasan masyarakat. Ketiga aspek pengawasan ini 
tidak dapat dipisahkan satu sama lain, di mana satu aspek 
tidak akan efektif tanpa yang lain. Pengawasan oleh institusi 
formal tidak banyak maknanya tanpa adanya pengawasan 
masyarakat dan terutama sekali pengawasan Allah melalui 
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hati nurani. Problem pengelolaan kepemerintahan di Indonesia 
di antaranya disebabkan oleh pelaksanaan pengelolaan yang 
tidak berhati nurani, yaitu tidak melihat posisi dan tugas yang 
diemban sebagai sebuah amanah yang harus dipertanggung 
jawabkan kepada Tuhan, melainkan hanya sebagai sebuah 
peluang yang dapat membawa keuntungan diri sendiri.

  Konsep pengawasan dalam Islam dapat disarikan dari 
firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 105 yang berbunyi,

 
َ

 ِإل
َ

ون دُّ َ  َوَس�تُ
َ

ِمُنون
ْ
ؤ ُ ُ َوالْ ْ َوَرُسولُ كُ

َ
ل َ

َ
ُ ع ى الَّ َ َس�ايَ

َ
وا ف

ُ
ل َ

ْ
ِل اع

ُ
َوق

 ]التوبة : 105[
َ

ون
ُ
ْعَمل

َ
ْ ت ْن�تُ

ُ
ا ك َ

ْ �جِ كُ
ُ
ئ ّبِ

َ
ُين

َ
اَدِة ف َ َّ ْيِب َوال�رش

َ
غ

ْ
َعاِلِ ال

 Artinya: Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah 
dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pe-
kerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 
Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu dibe-
ritakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. 

  Kata ‘melihat’ dalam ayat ini tidak hanya difahami 
sebagai semata ‘menonton’ melainkan ‘mengawasi’. Ada 
tiga pengawasan dalam ayat ini, yaitu (1) pengawasan Allah, 
(2) pengawasan Rasul saw, dan (3) pengwasan orang-orang 
beriman. Allah adalah Zat yang tidak hadir secara fisik dalam 
dunia konkret, melainkan hadir dalam kesadaran nurani 
setiap orang yang beriman kepada-Nya. Oleh karena itu 
pengawasan Allah adalah pengawasan melalui hati nurani 
itu sendiri. Sedangkan pengawasan Rasul saw berwujud 
ketentuan-ketentuan syariah yang dibawanya yang dapat 
diinstitusionalisasikan dalam bentuk badan-badan yang 
dibentuk berdasarkan dan untuk tujuan melakukan fungsi 
pengawasan berdassarkan prinsip syariah. Sedangkan 
pengawasan oleh orang beriman adalah pengawasan umum 
yang dilakukan oleh masyarakat secara umum.
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4.  Prinsip syura 
 Keputusan dan kebijakan harus diambil berdasarkan prinsip 

musyawarat dan melalui mekanisme dan aturan main yang 
jelas serta melibatkan aspirasi masyarakat banyak.

ا  ْم َوِمَّ ُ َ وَرى َبْي�ف
ُ

ْ ش
ُ

ْمُره
َ
 َوأ

َ
ة
َ
ال اُموا الصَّ

َ
ق
َ
ْم َوأ ِ ِ

ّ فَ اْسَتَجاُبوا ِلَر�ج ِذ�اي
َّ
َوال

َ
ون

ُ
ْ ُيْنِفق

ُ
َناه

ْ
ق
َ

َرز

 Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) 
seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan 
mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan 
mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan 
kepada mereka [Q. 42: 38].

5.  Prinsip menghindari yang tidak perlu
 Dalam melaksanakan pengelolaan harus meninggalkan yang 

tidak perlu. Dengan kata lain harus ada efisiensi, kesesuaian 
hasil dari suatu proses dengan apa yang telah digariskan 
dengan menggunakan sumber daya menurut keperluannya 
dan tidak melakukan pemborosan.

 هللا صل هللا عليه وسل قال 
َ

اِلٍب ان َرُسول
َ
اي ط ف أ�جِ  �ج

ِ
َعْن َعِلايّ

 َيْعِنيِه ]رواه مالك[
َ
ُه َما ل

ُ
ك ْ ْرِء �تَ َ ِم الْ

َ
ِمْن ُحْسِن ِإْسال

 Artinya: dari ‘Ali Ibn Ab³ °±lib diriwayatkan bahwa 
Rasulullah saw bersabda: Sebaik-baik keislaman seseorang 
adalah meninggalakan hal yang tidak perlu [HR Malik].

6.  Prinsip keadilan dan berdasar hukum serta aturan yang 
jelas

 Dalam pengelolaan suatu entitas yang melibatkan kepentingan 
masyarakat harus berkedilan dan berdasarkan hukum serta 
aturan yang jelas termasuk tidak boleh melanggar ketentuan 
syariah.
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a.  Firman Allah,

 ْ �تُ ْ ا َحكَ
َ
ْهِلَها َوِإذ

َ
 أ

َ
ِت ِإل

َما�فَ
أَ
ل

ْ
وا ا دُّ

َ
ؤ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ْ أ ُ

ُمُرك
أْ  هللَا �ايَ

َّ
ِإن

ِل ]النساء : 58[
ْ

َعد
ْ
ل وا �جِ ُ كُ ْ  �تَ

ْ
ن

َ
اِس أ فَ النَّ ْ

َب�اي

 Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, 
dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

b.  Firman Allah,

ِ ]النساء 
َّ

اَء ِل
َ

د َ ُ ِقْسِط �رش
ْ
ل فَ �جِ اِم�اي وَّ

َ
وا ق

ُ
ون

ُ
فَ َءاَمُنوا ك ِذ�اي

َّ
ا ال َ �ايُّ

َ
أ �ايَ

]135 :

 Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu 
orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi 
karena Allah …

c.  Firman Allah,

 
َ
َول ِقْسِط 

ْ
ل �جِ اَء 

َ
د َ ُ �رش  ِ

َّ
ِل فَ  اِم�اي وَّ

َ
ق وا 

ُ
ون

ُ
ك آَمُنوا  فَ  ِذ�اي

َّ
ال ا  َ �ايُّ

َ
أ �ايَ

َرُب 
ْ
ق
َ
أ ُهَو  وا 

ُ
اْعِدل وا 

ُ
ْعِدل

َ
ت  

َّ
ل

َ
أ  

َ
َعل ْوٍم 

َ
ق  

ُ
َنآن

َ
ش  ْ كُ ِرَمنَّ ْ ج

َ
�اي

َوى ]املائدة : 8[
ْ
ق ِللتَّ

 Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah 
kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan 
(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 
kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
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7.  Prinsip persamaan
 Pengelolaan suatu entitas berdasarkan kepada prinsip 

persamaan hak dan kewajiban. Firman Allah,

 
ً
َحَياة ُه  ُنْحِيَينَّ

َ
ل
َ
ف ِمٌن 

ْ
ُمؤ َوُهَو   

َ �رش
ْ
ن
ُ
أ ْو 

َ
أ ٍر 

َ
ك

َ
ذ ِمْن  ا  َصاِلً  

َ
ل ِ

َ
ع َمْن 

 ]النحل : 97[ 
َ

ون
ُ
وا َيْعَمل

ُ
ن

َ
ْحَسِن َما ك

أَ
ْ �جِ

ُ
ْجَره

َ
ْم أ ُ َّ َي�ف َنْجِز

َ
 َول

ً
َبة ّيِ

َ
ط

.
 Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik 

laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 
sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan 
yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada 
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 
mereka kerjakan.

9.  Rekrutmen yang sehat
 Tata kelola yang baik harus didasarkan kepada sistem 

rekrutmen fungsionaris yang sehat. Dengan rekrutmen 
yang baik dimaksudkan adalah bahwa dalam proses 
pengisian posisi-posisi atau jabatan dalam organisasi, baik 
organisasi pemerintahan atau lainnya termasuk organisasi 
politik, perusahaan dan sosial, harus bebas dari praktik-
praktik bernuansa transaksional dan beraroma investif di 
mana seseorang menempati posisi tertentu bukan terutama 
karena kapabilitas dan potensi serta kredibilitas moral 
yang dimilikinya. Salah satu akar permasalahan dalam 
pengelolaan pemerintahan kita adalah karena praktik-praktik 
transaksional dan investif yang marak sebagaimana kita 
semua mendengarnya. Firman Allah,

ِويُّ 
َ
ق
ْ
 ال

َ
َجْرت

ْ
َ َمِن اْسَتأ �ايْ

َ
 خ

َّ
ِجْرُه ِإن

ْ
َبِت اْسَتأ

َ
أ ا �ايَ َ

ُ
اه

َ
ْت ِإْحد

َ
ال

َ
ق

فُ ]القصص : 26[ . ِم�اي
أَ ْ
ال

 Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya 
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), 
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karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu 
ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi 
dapat dipercaya [Q. 28: 26].

 Dari Nabi saw dirwayatkan,

ما َعْن َرُسْوِل هللا صل هللا عليه  اي هللا ع�ف
ٍس ر�ف

َّ
ِ َعبا

ف َعِن ا�جْ

 
َ

ْول
َ
ْم أ ِ

ْ  ِف�اي
َّ

ن
َ
ُ أ فَ َوُهِو َيْعلَ ْ

�اي ُلْسِلِ
ْ
 ِمَن ا

ً
ِمال

َ
 عا

َ
وسل َمِن اْسَتْعَمل

 هللا َوَرُسْوِلِ 
َ

ن
َ
 خا

ْ
د

َ
ق
َ
ِه ف ِبّيِ

َ
ن ِة  ِب هللا َوٍسنَّ

َ
ُ ِبِكتا ْعلَ

َ
 ِمْنُه َوأ

َ
ِلك

َ
ِبذ

 ] اي
�ت فَ ]رواه الب�اي ْ

�اي ُلْسِلِ
ْ
 ا

ِ
ْيع ِ َومحجَ

 Artinya: Dari Ibn ‘Abbas r.a., dari Rasulullah saw 
(diriwayatkan bahwa beliau bersabda): Barang siapa 
mengangkat pejabat (fungsionaris) sedang dia tahu bahwa 
ada orang yang lebih layak untuk jabatan itu daripadanya 
dan lebih memahami kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya, maka 
orang itu telah berkhianat kepada Allah dan Rasil-Nya, dan 
semua orang beriman HRal-Baihaq³).
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BAB II
TATA KELOLA PERSYARIKATAN 

A.  Pendahuluan
Sebagai gerakan Islam dakwah amar makruf nahi mungkar 

dan tajdid (yang) bersumber kepada al-Quran dan as-Sunnah 
[ps. 4 ayat (1) Anggaran Dasar (AD)], Muhammadiyah harus 
mampu melakukan suatu proses pengelolaan diri yang baik (¦usn 
at-tadb³r) agar mampu merealisasikan tujuannya sebagaimana 
tertuang dalam pasal 6 AD, “menegakkan dan menjunjung tinggi 
Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-
benarnya.” Agar pengelolaan persyarikatan dapat dijalankan 
dengan baik, dibutuhkan pedoman tata kelola persyarikatan yang 
disusun sesuai dengan karakteristik organisasi persyarikatan 
Muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang 
berasas Islam dan bersumber kepada al-Quran dan as-Sunnah. 

Pedoman tata kelola harus menjadi dasar operasional 
aktifitas persyarikatan Muhammadiyah, dari tingkat ranting 
hingga Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar jalannya organisasi 
persyarikatan Muhammadiyah tidak menyimpang dari arah dan 
tujuan yang telah ditetapkan akibat berbagai pengaruh kepentingan 
yang tidak sesuai dengan nilai, arah dan tujuan persyarikatan 
Muhammadiyah. Tata kelola yang baik diartikan sebagai suatu 
proses dan terstruktur yang digunakan oleh persyarikatan untuk 
mendorong pengembangan, pengelolaan sumber daya dan risiko 
secara lebih efisien dan efektif, serta pertanggungjawaban kepada 
ummat, sesuai dengan kaidah dan nilai-nilai syariah.

Selanjutnya, pengertian prinsip-prinsip tata kelola 
persyarikatan dijabarkan sebagai berikut :
1. Tata Kelola persyarikatan berperan sebagai  pedoman yang 

mengatur pengelolaan persyarikatan agar berjalan sesuai 
dengan arah dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah.
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2. Dalam menerapkan tata kelola, semua unsur dalam 
persyarikatan baik yang bersifat pribadi maupun lembaga 
harus tunduk pada pedoman tata kelola persyarikatan.

3. Sebagai sebuah pedoman, dalam penerapan tata kelola 
persyarikatan harus bersifat fleksibel, dan selalu disesuaikan 
dengan perubahan dan perkembangan yang terus menerus 
terjadi, dengan tanpa meninggalkan nilai dan prinsip dasar 
organisasi Persyarikatan Muhammadiyah.

4. Pedoman tata kelola persyarikatan harus dibuat dalam 
bentuk tertulis dan ditetapkan serta diberlakukan berdasarkan 
Surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta 
disosialisasikan secara luas kepada seluruh organ Persyarikatan 
Muhammadiyah dan insan Persyarikatan Muhammadiyah.

5. Pedoman tatakelola dalam penerapan lebih lanjut harus 
dilengkapi dengan aturan teknis pelaksanaan dalam bentuk 
prosedur pelaksanaan (SOP=standard operating procedure).

B.  Kaidah dan Prinsip-prinsip Tata Kelola Persyarikatan  
Tata Kelola Persyarikatan harus dapat diimplementasikan 

secara efektif sehingga semua prinsip-prinsip tatakelola tersebut 
menjadi dasar kebijakan, pola pikir, landasan bertindak, dasar 
bersikap dan berperilaku, serta menjadi pedoman kerja bagi 
seluruh organisasi persyarikatan Muhammadiyah. 

Selanjutnya, penerapan prinsip–prinsip Tata Kelola Yang Baik 
harus didasarkan kepada penerapan Standar Etika dan Perilaku 
yang tinggi dari Persyarikatan Muhammadiyah.

1. Prinsip-prinsip Tata Kelola Persyarikatan. 
Prinsip tata kelola persyarikatan berdasarkan nkepada prinsip 

umum agama Islam tentang tata kelola yang telah dikemukakan 
pada Bab I C di muka, yang meliputi:
a. Amanah (مانة

أ
(ال

 Persyarikatan harus dikelola berdasarkan prinsip amanah, 
yaitu kesadaran fungsionaris bahwa tugas yang diembannya 
adalah suatu kepercayaan dari stakeholders (pemberi amanah) 
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yang harus diikuti dengan komitmen dari pihak pengemban 
amanah untuk melaksanakannya secara seksama. 

b. Tanggungjawab (املسئولية)
 Di balik amanah yang diemban oleh seorang fungsionaris 

Muhammadiyah ada tanggung jawab tidak saja kepada 
pemberi amanah (stakesholders, warga Muhammadiyah), 
tetapi lebih-lebih tanggung jawab kepada Allah SWT. 
Oleh karena itu setiap keputusan dan tindakan harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan umat. 
Pertanggung jawaban Persyarikatan Muhammadiyah 
diterapkan dalam bentuk pengelolaan Persyarikatan 
Muhammadiyah berdasarkan prinsip bahwa setiap aktifitas 
telah dilaksanakan sesuai dengan kemaslahatan ummat dan  
peraturan yang berlaku serta telah didokumentasikan dengan 
baik. Prinsip ini menjamin semua aktifitas persyarikatan 
sesuai dan berdasarkan kepatuhan  terhadap ketentuan dan 
peraturan yang berlaku serta berdasarkan prinsip-prinsip 
pengelolaan yang sehat. 

c. Akuntabilitas ( (قابلية للساءلت
 Kejelasan fungsi, kompetensi, kewenangan dalam 

pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban Persyarikatan 
Muhammadiyah, harus ditetapkan dengan jelas secara 
tertulis. Pengelolaan Persyarikatan Muhammadiyah harus 
dilaksanakan dengan penetapan secara jelas fungsi, kegiatan 
dan tugas yang harus dijalankan, sesuai dengan arah dan 
tujuan pendirian Persyarikatan Muhammadiyah. Semua 
fungsi dan tugas harus ditangani oleh orang yang memiliki 
keahlian dan kompetensi yang sesuai. Dalam penataan tugas 
dan wewenang harus dipisahkan fungsi otorisasi, pencatatan, 
dan penyimpanan. 

  Setiap aktifitas dalam pengelolaan kekayaan 
Persyarikatan Muhammadiyah harus dilakukan pencatatan 
secara lengkap dan memadai. Penerapan prinsip akuntabilitas 
ini juga harus disertai dengan penerapan sistem kontrol dan 
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pengawasan, di samping sistem penilaian kinerja bagi semua 
jajaran Persyarikatan Muhammadiyah.

   
d. Transparansi (الشفافية)
 Persyarikatan Muhammadiyah harus menerapkan 

keterbukaan dan transparansi dalam semua penyampaian 
dan pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai 
Persyarikatan dan kegiatannya secara tepat waktu, memadai, 
jelas, dapat dipercaya. Para Stakeholders harus diberikan 
kemudahan untuk dapat mengakses informasi tentang 
Persyarikatan. Persyarikatan Muhammadiyah juga terbuka 
untuk menerima semua pendapat, usul serta saran yang 
disampaikan oleh stakeholders. Prinsip keterbukaan ini akan 
mendorong upaya saling menjaga dalam berbuat kebajikan 
dan saling mencegah dari perbuatan kerusakan, sebagaimana 
difirmankan Allah SWT.  

  Semua kebijakan Persyarikatan Muhammadiyah harus 
ditetapkan dalam bentuk tertulis, dan dikomunikasikan kepada 
pihak yang berkepentingan (Stakeholders) yang berhak 
untuk memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. 
Secara internal, Persyarikatan Muhammadiyah menerapkan 
keterbukaan dan transparansi dalam  proses pengambilan 
keputusan, dan dengan demikian diperoleh jaminan, bahwa 
semua Keputusan diambil berdasarkan informasi dan data 
yang menunjangnya.

  Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi keharusan 
Persyarikatan Muhammadiyah untuk memenuhi peraturan 
dan ketentuan tentang kerahasiaan, yang berlaku bagi 
informasi atau keterangan yang karena sifatnya atau sesuai 
dengan ketentuan undang-undang, harus dirahasiakan.

e. Syura (الشورى)
 Keputusan dan kebijakan dalam pengelolaan persyarikatan 

harus dilakukan dengan melibatkan aspirasi warga 
Muhammadiyah secara luas, sehingga tidak ada kebijakan 
siluman yang hanya diketahui segelintir kecil orang.
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f. Menghindari yang tidak perlu (الفعالية)
 Persyarikatan harus dikelola secara efisien, yaitu kesesuaian 

hasil dari suatu proses dengan apa yang telah digariskan 
dengan menggunakan sumber daya persyarikatan yang 
tersedia.  

 
g. Kemandirian (الستقاللية)
 Persyarikatan Muhammadiyah dikelola secara profesional, 

tanpa benturan dan pertentangan kepentingan serta pengaruh/
tekanan dari pihak mana pun juga, yang tidak sesuai dan/atau 
menyimpang dari prinsip pergerakan Muhammadiyah serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterikatan 
dalam menetapkan tindakan hanya terikat pada ketentuan 
Allah SWT dan Rasul-Nya. Persyarikatan Muhammadiyah 
menyadari bahwa pengelolaan Persyarikatan Muhammadiyah 
merupakan tanggungjawab kolektif semua jajaran 
Persyarikatan. Kunci dari keberhasilan kegiatan bersama 
tersebut adalah adanya kemandirian untuk masing-masing 
fungsi dan penanggunjawabnya, sehingga tidak terjadi 
adanya paksaan, tekanan dan pengaruh dari pihak lain dalam 
pelaksanaan kegiatan 

h. Kesetaraan / Kewajaran (  (املساواة والعدالت
 Prinsip keadilan dan kesetaraan diterapkan dalam memenuhi 

hak-hak  stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua pihak 
yang berkepentingan dengan Persyarikatan Muhammadiyah 
(stakeholders) harus memperoleh perlakuan dan perhatian 
yang sama dan wajar. Semua masukan, usul dan saran 
stakeholders secara terbuka harus diterima oleh Persyarikatan 
Muhammadiyah. Semua stakeholders  harus diperlakukan 
sama dan semua mempunyai hak yang sama untuk 
mendapatkan tanggapan dan tindaklanjut.

    
i. Kepatuhan terhadap Syariah (يعة ل�رش ام �ج ف .(الل�ت
 Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang berlandaskan 
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nilai-nilai islam, Persyarikatan Muhammadiyah harus dikelola 
dengan dasar-dasar-dasar nilai keislaman. Setiap keputusan 
dan tindakan dilakukan dengan mengacu kepada nilai-niai al-
Quran dan as-Sunnah.

2. Etika dan Perilaku
Di samping pemenuhan semua prinsip–prinsip tata kelola, 

penerapan tata kelola tidak akan dapat berjalan secara efektif, 
tanpa didasari oleh terpenuhinya standar Perilaku dan Etika yang 
prima dari seluruh jajaran Persyarikatan Muhammadiyah dan 
semua jajaran pada pihak yang terkait.

Pengelolaan Persyarikatan Muhammadiyah harus ditunjang 
oleh Akhlak dan Moral yang baik, kepatuhan terhadap norma-norma 
Hukum yang berlaku, norma-norma kepatutan dan kepantasan, 
pencegahan terjadinya benturan kepentingan dan berpegang teguh 
pada kejujuran.  Dalam kaitan ini, pemenuhan standar Perilaku 
dan Etika dari para Pimpinan, Pejabat, dan Pekerja Persyarikatan 
Muhammadiyah mutlak harus ditetapkan dalam bentuk penetapan 
dan penerapan Pedoman / Kebijakan Kode Etik yang mengikat. 

Dalam rangka mencapai tujuan pendirian Persyarikatan 
Muhammadiyah serta mewujudkan Visi dan misi Persyarikatan 
Muhammadiyah maka Persyarikatan Muhammadiyah harus 
memiliki komitmen untuk menetapkan dan menerapkan serta 
mencapai standar tata kelola yang tinggi. 

Untuk dapat mewujudkan komitmen tersebut, maka perlu 
untuk menetapkan dan memberlakukan pedoman-pedoman 
serta batasan-batasan pokok tentang prinsip-prinsip tata kelola 
Persyarikatan Muhammadiyah secara menyeluruh bagi semua 
insan Persyarikatan Muhammadiyah, dalam bentuk sebuah 
pedoman penerapan tata kelola yang baik. Dokumen Kebijakan 
Penerapan Tata Kelola Yang Baik ini merupakan induk dari semua 
Kebijakan yang digunakan sebagai dasar pedoman pengelolaan 
kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah, dan ditetapkan berlakunya 
berdasarkan keputusan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kebijakan Penerapan tata kelola menjabarkan prinsip-prinsip 
dasar pedoman tata kelola bagi Persyarikatan Muhammadiyah, 
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sebagaimana juga berlaku sebagai pedoman tata kelola badan 
usaha atau lembaga lainnya. Bagi semua insan Persyarikatan 
Muhammadiyah, prinsip-prinsip dalam Kebijakan Penerapan 
tata kelola ini merupakan standar persyaratan dan kualitas tata 
kelola kegiatan yang harus selalu menjadi pegangan dan pedoman 
pelaksanaan tugas sehari-hari.

Hasil usaha dan keberhasilan serta kelancaran dan 
kelangsungan pelaksanaan kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah 
sangat tergantung pada terselenggaranya tata kelola yang baik, 
yang dijalankan dan dilaksanakan, serta dibina terus menerus oleh 
seluruh jajaran Persyarikatan Muhammadiyah. Untuk itu, semua 
jajaran pejabat serta insan Persyarikatan Muhammadiyah harus 
selalu terikat pada keharusan untuk bersama-sama melaksanakan 
penyelenggaraan tata kelola yang baik dan memenuhi  standar  
tingkat  keamanan dan  keberhasilan  yang  terukur dan dalam 
batas-batas yang wajar, sebagaimana digariskan di dalam pedoman 
penerapan tata kelola.

Dengan diterapkannya pedoman penerapan tata kelola, semua 
insan Persyarikatan Muhammadiyah diharapkan akan :
 Memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa Persyarikatan 

Muhammadiyah harus dikelola secara terencana, terbuka, 
jujur, dan menerapkan sistem pengawasan yang teratur. 

 Mengetahui dan memahami batasan-batasan tata kelola bagi 
masing-masing, sehingga akan tercipta lingkungan kerja yang 
baik dengan hubungan kewenangan serta tanggung jawab 
yang baku dan terbuka.

 Menyadari, memahami dan menghormati keberadaan, 
fungsi dan kedudukan serta peranan masing-masing secara 
lebih tepat, sehingga dapat menjalin dan memelihara serta 
mempertahankan hubungan kerja yang baik dan harmonis dan 
saling mendukung.

 Memahami bahwa pelaksanaan dan komitmen tinggi terhadap 
pedoman penerapan tata kelola yang baik ini dapat menjadi 
perisai yang baik sebagai perlindungan dan pencegahan 
terjadinya hal-hal yang madharat.
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Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman penerapan 
tata kelola ini dapat berakibat madharat bagi Persyarikatan 
Muhammadiyah, baik jangka pendek mapun jangka panjang, 
dan oleh karena itu dalam hal-hal tertentu akan berakibat pada 
dikenakannya sanksi dan tindakan administratif atau dalam hal 
tertentu dapat mengakibatkan dikenakannya tuntutan pidana.

C.  Tujuan Penetapan Kebijakan Penerapan Tata Kelola  
Yang Baik
Secara umum, tujuan diterapkannya prinsip-prinsip tata 

kelola di Persyarikatan Muhammadiyah  adalah guna mencapai 
dan mempertahankan terpenuhinya maksud dan tujuan pendirian 
Persyarikatan Muhammadiyah, melalui penetapan Visi dan Misi 
Persyarikatan Muhammadiyah . Pencapaian tujuan Persyarikatan 
Muhammadiyah yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Visi, 
Misi Persyarikatan Muhammadiyah harus dilakukan melalui 
pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang dan bagian 
secara baik, dengan menerapkan Prinsip kehati-hatian serta 
penerapan Kebijakan tata kelola secara konsisten.

Dengan demikian, Persyarikatan Muhammadiyah dan jajaran 
Persyarikatan Muhammadiyah terikat dan berkewajiban untuk 
selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan memenuhi 
standar kepatutan dan kepatutan terhadap prinsip-prinsip Pedoman 
Penerapan Tata Kelola Yang Baik, yang ditetapkan.

Lebih lanjut, tujuan penetapan Pedoman/Kebijakan Penerapan 
Tata Kelola  tersebut antara lain terperinci sebagai berikut :
1. Memberikan pedoman bagi Pimpinan dan warga 

Persyarikatan Muhammadiyah dalam melaksanakan tugas 
dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan masing- masing

2. Memberikan keyakinan kepada para stakeholders bahwa 
pengelolaan Persyarikatan Muhammadiyah selalu dijalankan 
secara profesional, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan 
kegiatan yang sehat (Sesuai prinsip-prinsip Syariah).

3. Menciptakan iklim kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah 
yang kondusif untuk memaksimalkan tercapainya 
kemaslahatan ummat.
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4. Pengelolaan sumber daya Persyarikatan Muhammadiyah 
secara lebih efisien dan efektif dan bertanggungjawab.

5. Mengurangi potensi benturan kepentingan yang merugikan 
diantara unsur Persyarikatan Muhammadiyah, Pemerintah 
dan pihak lainnya. 

6. Membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan 
sumberdaya persyarikatan secara umum sebagian bagian dari 
pembangunan nasional. 

7. Meningkatkan kontribusi serta efektifitas pelaksanaan fungsi 
dan peranan Persyarikatan Muhammadiyah dalam kemajuan 
ummat Islam.

D.  Penjabaran Kebijakan Penerapan Tata Kelola Yang Baik
Pedoman penerapan tata kelola dijabarkan kedalam pokok-

pokok tata kelola yang merupakan sistem dasar tata kelola 
Persyarikatan Muhammadiyah dan Pedoman dasar tata kelola 
Persyarikatan Muhammadiyah, sebagai berikut :

1. Sistem Dasar Tata Kelola Persyarikatan Muhammadiyah
a. Sistem Regulasi dan Kebijakan Peraturan  
 Pengelolaan Persyarikatan Muhammadiyah dilakukan 

berdasarkan legitimasi dan pedoman yang teratur serta 
batasan perundang-undangan yang umum. Secara umum 
pelaksanaan kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah selalu 
berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 
Muhammadiyah, termasuk ketentuan dalam peraturan lainnya 
yang dibuat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

b. Sistem Perencanaan
 Sistem perencanaan kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah 

dilaksanakan dalam bentuk dan penjabaran mekanisme yang 
baku, dalam hirarkhi dan tatacara sebagai berikut :
1) Secara umum perencanaan kegiatan Persyarikatan 

Muhammadiyah didasarkan pada Tujuan pendirian 
Persyarikatan Muhammadiyah yang ditetapkan di 
dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
Persyarikatan Muhammadiyah.
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2) Setiap tahun disusun Program kerja Persyarikatan 
Muhammadiyah yang dijabarkan kedalam kegiatan dan  
anggaran tahunan.

3) Penetapan struktur organisasi, sistem dan prosedur 
pelaksanaan kegiatan yang menyeluruh dan disesuaikan 
dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, 
efektifitas dan efisiensi yang maksimal.

 Setiap kegiatan harus tertencana dan tertata rapih.

c. Sistem Kewenangan Dan Tanggung Jawab
 Segenap pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah memiliki 

kewenangan dan tanggungjawab tertentu, yang kesemuanya 
didasarkan dan dimaksudkan untuk pencapaian hasil Tata 
Kelola yang optimal.
1) Tanggung jawab Pimpinan adalah untuk menjalankan 

dan melakukan tugas dan tanggungjawab Persyarikatan 
Muhammadiyah sehari-hari dengan mengutamakan 
kepentingan Persyarikatan Muhammadiyah dan 
stakeholdernya dalam rangka meningkatkan dan 
mengembangkan Persyarikatan Muhammadiyah dan 
pemenuhan tujuan persyarikatan. 

2) Peran dan fungsi Majelis, lembaga dan ortom dijabarkan 
dalam keputusan Muktamar Muhammadiyah. 

3) Rincian tugas dan tanggung jawab Pimpinan persyarikatan 
dijabarkan dalam dokumen Kebijakan Organisasi dan 
Tata kerja. 

d. Sistem Pengawasan dan Pengendalian.
 Pengelolaan Persyarikatan Muhammadiyah dilakukan 

dengan penerapan pengawasan dan pengendalian yang 
melekat dalam prosedur kegiatan. Pengawasan terhadap 
Persyarikatan Muhammadiyah dilakukan oleh Dewan 
Pengawas. Pengawasan juga dilakukan oleh Lembaga yang 
dibentukk untuk membantu tugas Pimpinan Pusat yaitu 
Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan yang dibentuk 
dari tingkat Pusat hingga tingkat Wilayah.
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  Lebih lanjut, Sistem Kontrol dan Pengawasan 
Persyarikatan Muhammadiyah dilaksanakan sebagai berikut :
1) Pengawasan atas ketaatan dan pemenuhan serta 

pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran.
2)  Evaluasi terhadap kinerja organisasi, sistem dan prosedur, 

sumber daya manusia serta pengelolaan sumberdaya 
milik Persyarikatan. 

3) Pembinaan dan Pengawasan oleh lembaga Pemnida dan 
pengawas Keuangan dilakukan baik melalui laporan 
berkala yang meliputi semua kegiatan Persyarikatan 
Muhammadiyah, maupun dengan pelaksanaan 
pemeriksaan langsung apabila dianggap perlu.

4) Dalam kaitan dengan kontrol dari stakeholders, 
Persyarikatan Muhammadiyah  memberikan kebebasan 
bagi seluruh stakeholders untuk mendapatkan 
informasi yang akurat tentang perkembangan kegiatan 
Persyarikatan Muhammadiyah, dan menyampaikan 
saran/usul atau pendapat tentang keegiatan Persyarikatan 
Muhammadiyah.

e. Sistem Pencatatan dan Laporan
 Seluruh kekayaan adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah 

yang pengelolaannya diserahkan kepada pimpinan 
persyarikatan dengan penuh tanggungjawab. Untuk memenuhi 
aspek pertanggungjawaban yang baik maka pimpinan 
persyarikatan dari semua tingkatan wajib melakukan sistim 
pencatatan dan pelaporan yang memadai secara berkala.
1) Sistem Akuntansi pengelolaan kekayaan persyarikatan 

harus benar-benar baik, dapat dipercaya dan memiliki 
tingkat keakuratan yang tinggi, serta tepat waktu.

2) Pencatatan dalam bentuk dokumen, filing, arsip dan 
catatan lainnya harus dibuat dan dipelihara serta disimpan 
sesuai dengan kebutuhan (masa retensi).

3) Penggunaan informasi dan data untuk keperluan internal, 
dalam rangka pengambilan keputusan dan tindakan, 
harus tersedia dengan memadai, akurat, tepat waktu dan 
dapat dipercaya.
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E. Pedoman Dasar Tata Kelola Persyarikatan 
Muhammadiyah
Di samping penetapan Sistem Dasar Tata Kelola, penerapan 

Tata kelola dijabarkan ke dalam berbagai Pedoman, yang 
selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan 
penetapkan Prosedur Kerja pada masing-masing tingkatan 
persyarikatan. Pedoman dan kebijakan tersebut harus dibuat 
dan ditegaskan secara tertulis oleh Pimpinan Persyarikatan 
Muhammadiyah dalam bentuk penetapan Pedoman, yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dan rincian pelaksanaan serta 
penerapan dari Kebijakan Penerapan Tata Kelola Yang Baik.

Pedoman yang harus ditetapkan oleh Pimpinan Persyarikatan 
Muhammadiyah tersebut antara lain terdiri dari 13 (tigabelas) 
Pedoman tata kelola, dan jika dipandang perlu dan sesuai dengan 
perkembangan yang terjadi, pimpinan Persyarikatan dapat 
menambah atau mengurangi pedoman tata kelola yang ada. 
Ketigabelas belas pedoman tata kelola tersebut meliputi:
1) pedoman tentang sistim pengendalian internal,
2) pedoman tentang kode etik,
3) pedoman tentang sumber pendapatan dan belanja,
4) pedoman tentang penyusunan rencana kerja & anggaran, 
5) pedoman tentang organisasi dan tata kerja,
6) pedoman tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran,
7) pedoman tentang pencatatan & pelaporan,
8) pedoman tentang pengadaan barang dan Jasa,
9) pedoman tentang penghapusan aktiva, 
10) pedoman tentang perekrutan pegawai,
11) pedoman tentang pengarsipan dan surat-menyurat,
12) pedoman tentang hubungan dengan persyarikatan diatas dan 

dibawahnya,
13) pedoman tentang hubungan dengan amal usaha.
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BAB III
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM

PERSPEKTIF ISLAM 

A.  Pendahuluan 
Salah satu problem terbesar yang dihadapi oleh bangsa 

Indonesia sampai saat ini adalah masalah korupsi. Fakta 
menyebutkan bahwa kondisi bangsa Indonesia setelah lama 
terjebak dalam krisis akibat korupsi belum juga mengalami 
perbaikan. Saat ini kita bisa merasakan dampak buruk yang 
ditimbulkan oleh korupsi dalam hampir seluruh aspek kehidupan. 

Dalam bidang ekonomi, dampak dari korupsi adalah 
pemusatan ekonomi pada elite kekuasaan, diskriminasi kebijakan, 
pembangunan yang tidak transparan, terhambatnya pertumbuhan 
dan biaya yang tinggi dalam aktivitas perekonomian. Dalam 
bidang kesejahteran rakyat dan pegawai dampak dari korupsi 
adalah munculnya kesenjangan pendapatan antara elit birokrasi 
dan pegawai rendahan. Selain itu, pemerintah tidak mampu 
menggaji para pegawai secara layak. 

Korupsi dalam bidang kesehatan berdampak tidak hanya 
membuat biaya kesehatan menjadi tinggi sehingga orang miskin 
tidak mendapat jaminan kesehatan yang memadai, tetapi akibat 
lebih jauh adalah banyaknya jumlah masyarakat yang tidak sehat 
dan bahkan kekurangan gizi. Dalam bidang pendidikan, korupsi 
telah membuat biaya pendidikan menjadi mahal sehingga orang 
miskin sulit untuk menyekolahkan anaknya dan banyaknya angka 
putus sekolah. Akibat lebih jauhnya adalah tingginya angka buta 
huruf dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. 

Dampak paling nyata dari korupsi adalah munculnya 
perubahan moral masyarakat. Bagaimana korupsi mampu merubah 
pandangan hidup masyarakat yang penuh semangat gotong royong 
dan kekeluargaan menjadi masyarakat yang berpaham kebendaan. 
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Dari masyarakat yang suka menolong menjadi masyarakat yang 
selalu mengharap pamrih atas setiap bantuan yang diberikan. 

Sebagai sebuah permasalahan besar, korupsi telah menjadi 
kejahatan kemanusiaan yang sangat memalukan. Korupsi dengan 
segala macam bentuknya telah merusak cita-cita membangun 
masyarakat yang adil, dan makmur serta diridai Allah Tuhan Yang 
Maha Esa. Karena itu wajar jika korupsi dinyatakan sebagai bagian 
dari kemunkaran yang besar dan dinyatakan sebagai dosa besar.3 

Agama Islam, melalui al-Quran dan Hadis sebagai sumber 
pokok ajaran, telah secara lantang mencegah dan melarang 
keras segala bentuk korupsi serta memberikan ancaman hukum 
yang sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam 
al-Quran dan Hadis dapat ditelusuri dan ditemukan sejumlah 
ketentuan (nas) yang mencegah dan melarang praktik korupsi 
dalam segala bentuknya. 

Dengan melihat kembali secara utuh al-Quran dan Hadis 
yang sarat dengan pesan antikorupsi diharapkan ada gambaran 
yang menyeluruh dan jelas bahwa Islam senantiasa tampil dalam 
posisi yang kukuh sebagai kekuatan pemberantas korupsi. Ini 
satu-satunya langkah yang harus ditempuh, jika Islam masih 
ingin mengidentikkan diri sebagai agama keadilan, kejujuran, dan 
kesejahteraan. Peran Islam dalam pemberantasan kemungkaran, 
seperti korupsi ini, merupakan langkah yang selaras dengan nilai-
nilai kekhalifahan manusia di muka bumi. 

B.  Definisi Korupsi
Korupsi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, 

corruptio atau corruptus yang berarti: merusak, tidak jujur, dapat 
disuap.4 Dalam pemakaian sehari-hari dalam bahasa Inggris, kata 
‘korupsi’ dapat digunakan untuk menyebut kerusakan fisik seperti 
frasa ‘a corrupt manuscript’ (naskah yang rusak) dan dapat juga 

3 Din Syamsuddin, “Kata Pengantar”, dalam Majelis Tarjih dan Tajdid 
PP Muhammadiyah, Fikih Antikorupsi, Perspektif Ulama Muhammadiyah, cet. 
ke-1 (Jakarta: PSAP, 2006), h. vi. 

4 Horby, oxford Advanced Learner’s Dictionary, edisi ke-4 (Oxford: 
Oxford University Press, 1989), h. 266, entri ‘corrupt’.  
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untuk menyebut kerusakan tingkah laku sehingga menyatakan 
pengertian tidak bermoral (immoral) atau tidak jujur atau tidak 
dapat dipercaya (dishonest). Selain itu ‘korupsi’ juga berarti tidak 
bersih (impure) seperti frasa corrupt air yang berarti impure air 
(udara tidak bersih). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, korupsi berarti: buruk, rusak, busuk, suka memakai 
barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok 
(melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).5 

Dalam kajian-kajian mengenai korupsi ada beberapa definisi 
yang dikemukakan oleh para ahli menyangkut terminologi 
korupsi. Jeremy Pope memberikan definisi yang simple bahwa 
korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan/kepercayaan untuk 
kepentingan pribadi.6 Syeh Hussein Alatas mendefinisikan 
korupsi sebagai “pencurian melalui penipuan dalam situasi yang 
mengkhianati kepercayaan’.7 Dalam perundangan-undangan 
Indonesia, menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik 
Indonesia No. 31/1999, korupsi adalah perbuatan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi ini diperkuat 
lagi pada pasal 3 bahwa korupsi adalah setiap tindakan dengan 
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.8

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
dalam buku Fikih Anti Korupsi, Perspektif Ulama Muhammadiyah 
mendefinisikan korupsi sebagai menyalahgunakan kewenangan, 

5 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 596.

6 Jeremy Pope, Strategi Pemberantasan Korupsi (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 1981), h. 80.

7 Hussein Alatas, Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi, alih bahasa Nitworno 
(Jakarta: LP3ES, 1987), h. Viii. 

8 Presiden dan DPR RI, Kumpulan Perundang-undangan Anti KKN 
(Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005), h. 41.  
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jabatan, atau amanah (trust) secara melawan hukum untuk 
memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok 
tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.9 

Berangkat dari pengertian-pengertian yang dikutip di atas, 
dapat dikemukakan unsur-unsur yang melekat pada korupsi. 
Pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan 
harta atau masyarakat (public), dan juga perusahaan. Kedua, 
melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Ketiga, 
penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada 
pada dirinya. Keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, 
atau orang dan korporasi (lembaga) tertentu. Kelima, merugikan 
pihak lain, baik masyarakat atau negara.10 

C.  Motif Korupsi 
Secara umum, munculnya perbuatan korupsi didorong oleh 

dua motivasi. Pertama, motivasi intrinsik, yaitu adanya dorongan 
memperoleh kepuasaan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. 
Dalam hal ini, pelaku merasa mendapatkan kepuasaan dan 
kenyamanan tersendiri ketika berhasil melakukannya. Pada tahap 
selanjutnya korupsi menjadi gaya hidup, kebiasaan, dan tradisi/
budaya yang lumrah. Kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan 
korupsi dari luar diri perilaku yang tidak menjadi bagian melekat 
dari perilaku itu sendiri.11 Motivasi kedua ini misalnya, melakukan 
korupsi karena alasan ekonomi, ambisi untuk mencapai suatu 
jabatan tertentu, atau obsesi meningkatkan taraf hidup atau karir 
jabatan secara jalan pintas. 

Secara agak rinci, penyebab terjadinya korupsi antara 
lain: pertama, rendahnya pengamalan nilai-nilai agama dalam 
kehidupan sehari-hari. Hal ini dipengaruhi banyak faktor, misalnya 
pendidikan agama yang terlalu menekankan aspek kognitif dan 
melupakan aspek afektif dan psikomotorik; atau bertambahnya 

9 Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Op. Cit., h. 12.
10 Ibid., h. 12.
11 Hasil Diskusi Kelompok I dalam Halaqah Majelis Tarjih Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah, Solo, 19-21 Agutus 2005. 
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ilmu pengetahuan agama tanpa dibarengi dengan peningkatan 
pengalaman. 

Kedua, struktur pemerintahan atau kepemimpinan organisasi 
(baik profit maupun non-profit) yang bersifat tertutup (tidak 
transparan) dan cenderung otoriter. Dalam kondisi demikian, 
kecenderungan terjadi penyelewengan kekuasaan sangat tinggi. 
Ini menjadi lahan subur tumbuhnya korupsi dan suap-menyuap. 

Ketiga, kurang berfungsinya lembaga perwakilan rakyat 
(DPR, DPD, dan DPRD) sebagai kekuatan penyeimbang bagi 
eksekutif (presiden, gubernur, bupatim walikota, dan lain-lain). 
Biasanya, hal ini diawali dengan cara yang tidak sah dalam 
memperoleh kekuasaan (jabatan publik) dengan money politics, 
manipulasi surat suara, atau politik dagang sapi. Jika rekrutmen 
politiknya bermasalah, maka pada gilirannya, kekuasaan hanya 
dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok. 

Keempat, tidak berfungsinya lembaga pengawasan dan 
penegak hukum, serta sanksi yang tidak menjerakan bagi pelaku 
koruptor. Sebuah kepemimpinan atau pemerintahan yang tidak 
dibarengi dengan pengawasan yang ketat cenderung bertindak 
korup. Begitu pula, jika pengawasan dan penegakan hukum telah 
berjalan dengan baik, tetapi tidak ditunjang dengan hukuman atau 
sanksi yang berat dan tegas, maka korupsi akan tetap berlangsung. 

Kelima, minimnya keteladanan pemimpin atau pejabat dalam 
kehidupan sehari-hari. Sulit mencari pemimpin yang sederhana, 
hemat, qona’ah (menerima dan menikmati rahmat yang sudah 
ada), wara’ (menjaga diri dari hal-hal yang remang-remang, 
syubhat), dermawan, dan tidak bermental rakus. Sebaliknya, 
banyak pemimpin yang justru hidup bermewah-mewah, boros, 
pelit, sombong dan rakus. 

Keenam, rendahnya upah pegawai/karyawan yang berakibat 
rendahnya tingkat kesejahteraan. Kenyataan sering menunjukkan, 
jika penghasilan sangat kecil atau di bawah standar sehingga tidak 
cukup menutupi kebutuhan pokok akan memicu terjadinya korupsi. 
Di sinilah letak pentingnya memperhatikan dan meningkatkan 
kesejahteraan pegawai/karyawan dalam bidang kerja apapun. 
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D.  Korupsi dalam Pandangan Islam 
Jika mengacu pada khazanah hukum Islam agaknya sulit 

untuk mendefinisikan korupsi secara persis sebagaimana 
dimaksud istilah korupsi saat ini. Hal ini disebabkan istilah korupsi 
merupakan produk istilah modern yang tidak dijumpai padanannya 
secara tepat dalam fikih atau hukum Islam. Sungguhpun demikian, 
karena nyatanya korupsi merupakan sebuah kata yang mengacu 
kepada beberapa praktik kecurangan dalam transaksi antara 
manusia, kata ini dapat dilacak perbandingannya dalam beberapa 
ekspresi tindakan curang yang dilarang dalam hukum Islam. 

Berikut ini beberapa istilah yang terdapat dalam al-Quran 
dan Hadis sebagai bentuk ekspresi yang mengandung unsur-unsur 
korupsi: 

1. Ghulul
Konsep atau terminologi yang sering dihubungkan dengan 

korupsi karena melihatnya sebagai pengkhianatan atas amanat 
yang seharusnya dijaga ialah ghulul. Ghulul secara bahasa berarti 
“akhdzu al-syai wa dassuhu fi mata’ihi” (mengambil sesuatu dan 
menyembunyikannya dalam hartanya).12 Pada mulanya ghulul 
merupakan istilah bagi penggelapan harta rampasan perang 
sebelum dibagikan. Oleh karena itu Ibnu Hajar al-Asqalani 
mendefinisikannya dengan “al-khiyanah fi al-maghnam”  
(pengkhianatan pada harta rampasan perang).13 Lebih lanjut, Ibnu 
Qutaybah menjelaskan bahwa perbuatan khianat tersebut dikatakan 
ghulul karena orang yang mengambilnya menyembunyikannya 
pada harta miliknya.14 Tindakan kejahatan ini disebutkan dalam 
QS. Ali Imran: 161 yang hanya menjelaskan jenis sanksi di akhirat 
tanpa memberkan sanksi yang jelas di dunia. 

12 Muhammad Rawas Qala’arji dan Hamid Shadiq Qunaybi, Mu’jam 
Lughat al-Fuqaha, (Beirut: Dar al-Nafis, 1985), h. 334. 

13 Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari, (Kairo: 
Dar Dywan al-Turast, tt.), h. 117.

14 Muhammad ibn Abd al-Baqi ibn Yusuf al-Zarqani, Syarh al-Zarqani 
‘ala Muwatha’ al-Imam al-Malik, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.), III: 37.  
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 Artinya: Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam 
urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat 
dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat 
ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; 
kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa 
yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang 
mereka tidak dianiaya.

Menurut penelurusan yang sejauh ini dapat dilakukan, ghulul 
muncul pertama kali pada peristiwa Perang Uhud yang terjadi 
pada tahun ke-3 H. Dalam Perang Uhud, strategi Nabi Saw adalah 
menempatkan pasukan pemanah pada posisi di atas bukit di 
belakang pasukan Rasulullah dan pasukan pemanah itu bertugas 
melindungi pasukan Rasulullah di bawah bukit dari serangan 
pasukan Musyrikin dari belakang. Pada awalnya kaum muslimin 
berhasil mengalahkan pasukan Musyrikin hingga mereka lari 
kocar-kacir. Melihat kemenangan itu pasukan pemanah Muslim 
meninggalkan posisi mereka untuk berebut rampasan perang. 
Ketika melihat mereka, Nabi berkata: Bukankah saya sudah 
perintahkan kepada kalian agar tidak meninggalkan posisi sampai 
ada perintah saya. Mereka menjawab: Masih ada beberapa teman 
kita di sana. Pada waktu itu Nabi berkata: Sebenarnya kalian pasti 
mengira bahwa kami melakukan ghulul dan tidak memberikan 
rampasan perang untuk kalian.15 Untuk menyanggah anggapan itu, 
maka turunlah ayat “wa ma kana linabiyyin an yaghull,,,’ yang  
oleh al-Thabari ditafsirkan, “Bukankah sifat para Nabi untuk 
melakukan ghulul dan orang yang melakukan ghulul bukanlah 
Nabi.”16 

15 Syihabuddin Abu al-Fadl, al-‘Ijab fi Bayan al-Sabab, (Damam: Dar Ibn 
al-Jauzi, 1997), I: 211 dan 274; as-Sayuti, Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul 
(Beirut: Dar Ihya’ al-‘Ulum, t.t.), h. 228.

16 Al-Thabari, Tafsir al-Tabari, (Beirut: Darul Fikr, 1405 H.), IV: 157.
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Dari ungkapan Nabi Saw, “kalian pasti mengira rampasan 
perang melakukan ghulul dan tidak memberikan rampasan pe-
rang untuk kalian,” terlihat bahwa pengertian ghulul adalah ke-
bijakan pembagian ghanimah yang tidak sebagaimana mestinya, 
menyimpang dari ketentuan yang ada. Lebih jauh lagi sepanjang 
menyangkut ayat 161 di atas, Ibn Hisyam dalam syarahnya mem-
berikan pengertian ghulul sebagai menyembunyikan informasi ki-
tab suci dan ajaran agama.17 Dengan kata lain ghulul di sini adalah 
korupsi informasi dan bersikap tidak transparan. Jadi ayat 161 itu 
menegaskan bahwa Nabi tidak akan menyembunyikan apa yang 
diwahyukan kepadanya. Artinya beliau tidak akan melakukan ko-
rupsi informasi atau tidak akan bersikap tidak transparan. 

Namun, kemudian Rasulullah dalam Hadisnya memperjelas 
makna ghulul pada beberapa bentuk: 
a. Komisi: tindakan seseorang yang mengambil sesuatu/

penghasilan di luar gajinya yang telah ditetapkan. 
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 “Siapa saja yang telah aku angkat sebagai pekerja dalam 
satu jabatan kemudian aku berikan gaji, maka sesuatu yang 
diterima di luar gajinya adalah korupsi (ghulul).” (HR. Abu 
Dawud) 

b. Hadiah: orang yang mendapatkan hadiah karena jabatan yang 
melekat pada dirinya. Hadis menyebutkan,
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 “Bahwasanya Rasulullah bersabda: hadiah yang diterima 
para pejabat adalah korupsi.” (HR. Ahmad)

17 Ibn Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyah, (Beirut: dar al-Jil, 1411 H.), I: 171.
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 “Sesungguhnya Rasulullah mengangkat seorang karyawan. 
Ketika karyawan itu selesai dari pekerjaannya dia 
mendatangi Rasulullah dan dia berkata: Wahai Rasulullah 
ini buat Baginda dan ini dihadiahkan untuk saya. Lalu Rasul 
berkata kepadanya: Tidakkah (sebaiknya) engkau duduk saja 
di rumah ayah ibumu, lalu engkau tungguh apakah engkau 
diberi hadiah atau tidak. Lalu Rasulullah menyampaikan 
khotbah malam hari setelah salat. Beliau mengucapkan 
syahadat, memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya 
lalu beliau berkata: Bagaimana perilaku seorang karyawan 
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yang kami angkat lalu dia datang padaku kemudian dia 
mengucapkan: Ini dari pekerjaanmu dan ini dihadiahkan 
buatku. Tidakkah dia duduk (saja) di rumah ayah—ibunya 
lalu dia tunggu apakah ia diberi hadiah atau tidak. Demi 
jiwa Muhammad yang ada di dalam genggamannya, tidaklah 
seorang melakukan korupsi kecuali pasti dia akan datang 
pada hari kiamat sambil mengalungkan barang yang ia 
korupsi di lehernya. Jika yang dikorup unta maka ia akan 
membawa suara unta, dan jika yang ia korup sapi betina 
maka ia akan membawa suara lenguhannya, dan jika yang 
ia korup kambing maka pada hari kiamat ia akan membawa 
embikannya. Sungguh aku telah menyampaikan. Lalu 
Abu Humaid berkata  kemudian Rasulullah mengangkat 
tangannya sampai kami melihat bulu kedua ketiaknya. 
Berkata Abu Humaid: Sungguh Zaid bin Tsabit mendengar 
pesan itu bersamaku, maka tanyakanlah kepadanya.” (HR. 
Bukhari)

c. Penggelapan, dalam hadis disebutkan:
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 “Dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa seorang Sahabat 
Nabi Saw meninggal pada waktu penaklukan Khaibar, maka 
para  Sahabat melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah 
Saw lalu bersabda: “Salatkanlah kawanmu itu.” Maka 
berubahlah wajah orang-orang karena sabda tersebut. 
Kemudian Rasulullah Saw bersabda: “Rekanmu itu telah 
melakukan ghulul dalam perang.” Maka kamipun memeriksa 
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barang-barangnya, lalu kami temukan manik-manik orang 
Yahudi yang harganya tidak mencapai dua dirham. (HR. Abu 
Dawud) 
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 “Dari Abu Hurairah bahwa ia berkata: kami keluar bersama 
Rasulullah Saw pada waktu penaklukan Khaibar. Kami tidak 
memperoleh rampasan perang berupa emas dan perak. Yang 
kami peroleh benda tak bergerak, pakaian dan barang-barang, 
dan seorang laki-laki dari Bani  al-Dubaib, bernama Rafi’ah 
bin Zaid menghadiahi seorang budak bernama Mid’am. 
Rasulullah Saw berangkat menuju Wadi al-Qura, sehingga 
ketika ia sampai di Wadi al-Qura itu pada saat Mid’am 
menurunkan barang-barang Rasulullah Saw tiba-tiba panah 
misterius (mengenai Mid’am) sehingga menyebabkan ia 
meninggal. Maka orang-orang yang meninggal mengatakan: 
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semoga ia masuk surga. Maka Rasulullah Saw bersabda: 
Tidak! Demi Tuhan yang diriku di tangan-Nya, sesungguhnya 
mantel yang diambilnya pada waktu penaklukan Khaibar 
dari rampasan perang yang belum dibagi akan menyulut 
api neraka yang akan membakarnya. Ketika oarng-orang 
mendengar pernyataan Rasulullah itu, seseorang lelaki 
datang kepada kepada Nabi Saw membawa seutas tali sepatu 
atau dua utas tali sepatu (keraguan dari rawi). Nabi Saw lalu 
mengatakan: Seutas tali sepatu sekalipun akan menjadi api 
neraka atau dua utas tali sepatu akan menjadi api neraka 
(seandainya tidak dikembalikan). (HR. Bukhari).   

  Dua Hadis di atas merekam dua kasus korupsi. Kasus 
pertama adalah sebuah kasus korupsi kecil yang dilakukan 
oleh salah seorang sahabat yang ikut dalam penaklukan 
Khaibar. Ia melakukan korupsi terhadap rampasan perang 
Khaibar dengan cara melakukan penggelapan. Jumlahnya 
tidak mencapai dua dirham-suatu jumlah yang kecil. Mata 
uang dirham di zaman Nabi Saw nilainya sama dengan 
sepersepuluh dinar. Satu dinar adalah 4,25 gram emas murni. 
Jadi dua dirham berarti 2 x 0,425 gram emas = 0,85 gram. 
Apabila dirupiahkan dengan mengasumsikan harga emas per 
gram adalah Rp. 400.000,- maka korupsi di Khaibar tersebut 
hanya sekitar Rp. 340.000,- 

  Kasus kedua dari korupsi Khaibar adalah korupsi mantel 
dan korupsi tali sepatu. Korupsi mantel dilakukan oleh 
Mi’dam, seorang budak yang mengikuti perjalanan Nabi Saw 
ke Wadi al-Qura beberapa waktu setelah penaklukan Khaibar. 
Ia terkena tembakan anak panah misterius di Wadi al-Qura 
ketika hendak menurunkan barang-barang bawaan Rasulullah 
dari untanya sehingga ia meninggal dunia. Para Sahabat yang 
melihat kejadian itu mengatakan “Semoga ia masuk surga”. 
Namun Nabi Saw menyanggah dan menerangkan bahwa ia 
pernah melakukan korupsi mantel pada waktu penaklukan 
Khaibar dan mantel yang dikorupsi itu akan membakarnya 
di neraka kelak. Korupsi tali sepatu pada waktu penaklukan 



51BRM 06/Juli 2014 - Tanfidz Keputusan Munas Tarjih Ke-27

Khaibar dilakukan oleh salah seorang yang ikut dalam 
perjalanan ke Wadi al-Qura tersebut. Identitasnya secara 
jelas tidak ada informasinya. Ketika mendengar pernyataan 
Rasulullah Saw mengenai mantel yang dikorupsi oleh Mi’dam 
dapat menjadi penyebab ia masuk neraka, lelaki itu buru-buru 
memberikan tali pengikat sepatu yang dikorupsinya pada 
waktu penaklukan Khaibar kepada Rasulullah Saw.

d. Pemanfaatan Secara Tidak Sah Kekayaan Publik, dalam hadis 
disebutkan:   

ِ -صل هللا عليه وسل- 
َّ

 ال
ُ

ِ َرُسول
�ف
َ
 َبَعث

َ
ال

َ
ِ َجَبٍل ق

ف َعْن ُمَعاِذ �جْ

ِرى ِلَ 
ْ

د
َ
ت
َ
  أ

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

ُ
ُرِدْدت

َ
ِى ف

َ �رش
َ
ِ أ

ف
� 

َ
ْرَسل

َ
 أ

ُ
ت ا رِسْ َّ لَ

َ
َيَمِن ف

ْ
 ال

َ
ِإل

 
ْ

ل
ُ
ل
ْ
َيغ َوَمْن   

ٌ
ول

ُ
ل
ُ
غ ُه 

َّ
ِإن

َ
ف  ِ

�ف
ْ
ِإذ  ِ

�ايْ
َ
ِبغ ا 

ً
ْيئ

َ
ش فَّ  َ

ِصي�ج
ُ
ت  

َ
ل  

َ
ْيك

َ
ِإل ُت 

ْ
َبَعث

َ
اْمِض ِلَعَمِلك

َ
 ف

َ
ك

ُ
ا َدَعْوت

َ
ذ ِقَياَمِة ِلَ

ْ
 َيْوَم ال

َّ
ل

َ
ا غ َ

ِت �جِ
أْ �ايَ

 “Dari Muadz bin Jabal (diriwayatkan bahwa) ia berkata: 
Rasulullah Saw mengutus saya ke Yaman. Ketika saya baru 
berangkat, ia mengirim seseorang untuk memanggil saya 
kembali, maka saya pun kembali. Maka beliau bersabda: 
Apakah engkau tahu mengapa saya mengirim orang untuk 
menyuruhmu kembali? Jangankan kamu mengambil sesuatu 
apapun tanpa izin saya, karena hal itu adalah ghulul, dan 
barang siapa melakukan ghulul, maka ia akan membawa 
barang yang di-ghulul itu pada hari kiamat. Untuk itulah 
saya memanggilmu. Sekarang berangkatlah untuk tugasmu. 
(HR. at-Tirmidzi).

  Dalam Hadis ini pengertian ghulul tidak lagi dibatasi 
pada korupsi harta rampasan perang, melainkan sudah 
diperluas mencakup semua apa saja kekayaan publik yang 
diambil oleh seorang pejabat secara tidak sah. Dalam 
Hadis ini, terlihat Rasulullah Saw memperingatkan Mu’adz 
yang beliau angkat sebagai gubernur di Yaman agar tidak 
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mengambil sesuatu apapun dari kekayaan Negara yang ada di 
bawah kekuasaannya tanpa izin Rasulullah Saw (dalam artian 
tanpa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku). Bilamana 
hal seperti itu dilakukan, maka itu disebut ghulul.

e. Melindungi Perbuatan Korupsi adalah Korupsi, dalam hadis 
disebutkan: 

ِ -صل هللا 
َّ

 ال
ُ

 َرُسول
َ

ن
َ

 َوك
ُ

ا َبْعد مَّ
َ
 أ

َ
ال

َ
ٍب ق

ُ
ِ ُجْند

ف  �جْ
َ
َرة َعْن َسُ

ُ )رواه أبو داود واللفظ  لُ
ْ
ُه ِمث

َّ
ِإن

َ
 ف

ًّ
ال

َ
َ غ �تَ

َ
 َمْن ك

ُ
ول

ُ
عليه وسل- َيق

) اي
ا�ف ل و الط�ج

 “Dari Samurah bin Jundub (diriwayatkan bahwa) ia berkata: 
Adapun selanjutnya, Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa 
menyembunyikan koruptor, maka ia sama dengannya.” (HR 
Abu Dawud dan at-Tabrani).  

  Dalam Hadis ini dinyatakan bahwa orang yang melindungi 
koruptor adalah koruptor, begitu pula perbuatan melindungi 
koruptor itu adalah perbuatan korupsi. Melindungi dilakukan 
dengan cara menyembunyikan atau dengan cara memanipulasi 
hukum sehingga koruptor itu terbebas dari jeratan hukum. 

f. Melumpuhkan Beroperasinya Sistem Hukum, dalam hadis 
disebutkan: 

 َجاَء 
َ
ال

َ
ما ق ِ ر�ف هللا ع�ف

ّ ِ
َه�ف ُ ج

ْ
اِلٍد احل

َ
ِ خ

ف ْيِد �جْ
َ

 َوز
َ
ة َ �جِ ُهَر�ايْ

َ
َعْن أ

ْصُمُه 
َ

اَم خ
َ
ق
َ
ِ . ف

َّ
َنا ِبِكَتاِب ال

َ
ِض َبْين

ْ
ِ اق

َّ
 ال

َ
 �ايَ َرُسول

َ
ال

َ
ق
َ
ٌّ ف

ْعَرا�جِ
َ
أ

 ِ
 اْب�ف

َّ
ُّ ِإن

ْعَرا�جِ
أَ
 ال

َ
ال

َ
ق
َ
ِ . ف

َّ
َنا ِبِكَتاِب ال

َ
ِض َبْين

ْ
 ، اق

َ
ق

َ
 َصد

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 ُ
ْ �ج  الرَّ

َ
 اْبِنك

َ
وا ِل َعل

ُ
ال

َ
ق
َ
ِتِه ، ف

َ
ْمَرأ  �جِ

َز�فَ
َ
ا ، ف

َ
 َهذ

َ
ا َعل

ً
 َعِسيف

َ
ن

َ
ك

 ِ
ْ

ِعل
ْ
 ال

َ
ْهل

َ
ُت أ

ْ
ل
َ
َّ َسأ ُ ٍة ، �رش

َ
ِ َوَوِليد

َ �ف
َ
غ

ْ
ٍة ِمَن ال

َ
ائ ِ ِ ِمْنُه �جِ

ْيُت اْب�ف
َ

د
َ
ف
َ
. ف
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 - ُّ
�جِ  النَّ

َ
ال

َ
ق
َ
يُب َعاٍم . ف ِر

ْ
غ

َ
ٍة َوت

َ
 ِمائ

ُ
د

ْ
 َجل

َ
 اْبِنك

َ
ا َعل َ َّ وا ِإ�ف

ُ
ال

َ
ق
َ
، ف

 
ُ
ة

َ
َوِليد

ْ
ا ال مَّ

َ
ِ ، أ

َّ
ا ِبِكَتاِب ال َ فَّ َبْيَنكُ َ

ِض�اي
ْ
ق
أَ
صل هللا عليه وسل -  ل

 ... َعاٍم  يُب  ِر
ْ
غ

َ
َوت ٍة 

َ
ِمائ  

ُ
د

ْ
َجل  

َ
اْبِنك  

َ
َوَعل  ،  

َ
ْيك

َ
َعل َردٌّ 

َ
ف  ُ َ �ف

َ
غ

ْ
َوال

)رواه البخاري(

 “Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani Ra. 
(diriwayatkan bahwa) mereka berkata: Seorang Arab 
pedalaman datang kepada nabi dan berkata: Wahai 
Rasulullah, berilah keputusan kepada kami berdasarkan kitab 
Allah (hukum syariah). Lalu lawan perkaranya berdiri dan 
berkata: Benar beri keputusan di antara kami berdasarkan 
kitab Allah. Orang Arab pedalaman tadi berkata: Anak 
lelaki saya adalah pekerja di rumah keluarga orang ini 
(lawan perkaranya), lalu berbuat mesum dengan istrinya. 
Masyarakat mengatakan, anak saya harus dirajam. Lalu 
aku menebus dengan 100 ekor kambing dan seorang sahaya 
perempuan. Kemudian aku bertanya kepada para ahli ilmu, 
dan mereka mengatakan: Anakmu harus dihukum cambuk 
(dera) 100 kali cambuk dan dibuang (diasingkan) satu tahun. 
Maka nabi bersabda: Aku akan putuskan di antara kamu 
berdasarkan kitab Allah. Sahaya perempuan dan 100 ekor 
kambing itu dikembalikan kepadamu, dan anakmu harus 
dihukum cambuk 100 cambuk dan diasingkan selama satu 
tahun.  (HR Bukhari)

  Menurut Ibnu Taimiyah (w. 728/1328) perbuatan 
menyogok oleh sang ayah agar anaknya tidak dilaporkan 
kepada yang berwajib oleh orang yang istrinya dizinai oleh 
anaknya (meskipun kemudian dilaporkan juga) adalah korupsi 
juga, meskipun di situ tidak ada kerugian perekonomian 
Negara atau keuangan Negara yang terjadi. Perbuatan itu 
dikatakan korupsi adalah karena perbuatan memberi 100 ekor 
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kambing itu menyebabkan sistem hukum lumpuh dan tidak 
berjalan.18 

 
2. Risywah

Risywah secara bahasa mengacu pada kata rasya-yarsyu-
risywatan yang bermakna al-ju’l yang berarti upah, hadiah, 
pemberian atau komisi. Sedangkan penyuapan (risywah) secara 
istilah adalah tindakan memberikan harta dan yang semisalnya 
untuk membatalkan hak milik lain atau mendapatkan atas hak 
milik pihak lain.19 Al-Shan’ani dalam Subul al-Salam memberikan 
makna terhadap risywah sebagai “upaya memperoleh sesuatu 
dengan memberikan sesuatu”.20 

 َ ِ ا�رش ِ -صل هللا عليه وسل- الرَّ
َّ

 ال
ُ

َعَن َرُسول
َ
 ل

َ
ال

َ
 ق

َ
ن ْو�جَ

َ
َعْن ث

َما )رواه امحد( ُ َ سرشِ َبْي�ف ْ ِذى �ايَ
َّ
ِ ال

 َيْع�ف
َ

اِئش َ َوالرَّ سرشِ
َ
ْرت ُ َوالْ

 “Dari Sauban (diriwayatkan bahwasanya) ia berkata: 
Rasulullah Saw melaknat pelaku, penerima dan perantara 
risywah, yaitu orang yang menjadi penghubung di antara 
keduanya (HR. Ahmad)

Dalam hadis ini penyuapan merupakan perbuatan yang 
dilarang dan dapat dikategorikan korupsi. Pelakunya tidak hanya 
yang menyuap, tetapi juga meliputi penerima suap dan perantara 
antara penyuap dan penerima suap. Penerima suap di sini adalah 
pejabat atau petugas yang melaksanakan pelayan publik. 

3. Aklu Suht (Makan Hasil atau Barang Haram)
Firman Allah,

ْو 
َ
ْم أ ُ َ ْ َبْي�ف اْحكُ

َ
 ف

َ
 َجاُءوك

ْ
ِإن

َ
ْحِت ف  ِللسُّ

َ
ون

ُ
ل

َّ
ك

َ
ِذِب أ

َ
ك

ْ
 ِلل

َ
اُعون َسَّ

18  Ibnu Taimiyah, Fatawa Ibn Taimiyah, (Ttp.: Maktabah Ibn Taimiyah, 
t.t.), XXVII: 202-203. 

19 Rawas Qala’arji, Op. Cit., h. 223.
20 Al-Shan’ani, Subul as-Salam, (Beirut: Dar al-Shadr, tt.), XIV, h. 322. 
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َت  ْ  َحكَ
ْ

ا َوِإن
ً
ْيئ

َ
 ش

َ
وك ُّ ْن َي�فُ

َ
ل
َ
ْم ف ُ ْ  َع�ف

ْ
ْعِرض

ُ
 ت

ْ
ْم َوِإن ُ ْ  َع�ف

ْ
ْعِرض

َ
أ

فَ )املائدة : 24( ِسِط�اي
ْ
ق ُ بُّ الْ ِ

ُ
َ �اي  الَّ

َّ
ِقْسِط ِإن

ْ
ل ْم �جِ ُ َ ْ َبْي�ف اْحكُ

َ
ف

 “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar 
berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka 
(orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), 
maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau 
berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka 
maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit 
pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka 
putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, 
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS. 
al-Maidah: 42)

ْحَت  ِهُم السُّ ِ
ْ

ك
َ
َواِن َوأ

ْ
ُعد

ْ
ِ َوال

ْ �رش إِ
ْ

اي ال ِ
ف

� 
َ

ْم ُيَساِرُعون ُ ْ ا ِم�ف ً ِث�اي
َ
ى ك َ َو�تَ

ُم  ْوِلِ
َ
ْحَباُر َعْن ق

أَ ْ
 َوال

َ
ون ِنيُّ �جَّ ُ الرَّ

ُ
اه َ ْ  َي�ف

َ
ْول

َ
 . ل

َ
ون

ُ
وا َيْعَمل

ُ
ن

َ
َس َما ك

ْ
ِبئ

َ
ل

 )املائدة: 26( 
َ

وا َيْصَنُعون
ُ
ن

َ
َس َما ك

ْ
ِبئ

َ
ْحَت ل ِهُم السُّ ِ

ْ
ك

َ
َ َوأ ْ �رش إِ

ْ
ال

 “Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-
orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan 
memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang 
mereka telah kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim 
mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka 
mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram?. 
Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan 
itu.” (QS. Al-Maidah: 62-63)

Dalam dua ayat ini, rujukan kepada korupsi dilakukan 
dengan menyebut akl al-suht (makan yang haram). Dalam kitab 
tafsir Ahkam al-Quran dikutip definisi Sahabat Ibn Mas’ud (w. 
32/652) tentang al-suht sebagai “menjadi perantara dengan 
menerima imbalan antara seseorang dengan pihak penguasa untuk 
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suatu kepentingan”.21 Khalifah Umar bin Khattab (w. 24/644) 
mengemukakan pengertian yang sama dengan Ibn Mas’ud di mana 
ia menyatakan, “al-Suht adalah bahwa seseorang yang memiliki 
pengaruh di lingkungan sumber kekuasaan menjadi perantara 
dengan menerima imbalan bagi seorang lain yang mempunyai 
kepentingan sehingga penguasa tadi meluluskan keperluan orang 
itu.22 Ini artinya ada unsur penggunaan jabatan atau kekuasaan 
atau kewenangan untuk memperkaya diri atau orang lain atau 
suatu korporasi dengan menerima imbalan dari orang lain atas 
perbuatan itu.  

 
Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Islam 

Dari data tentang kasus korupsi, dapat dilihat bahwa Nabi 
Saw tampaknya tidak melakukan kriminalisasi perbuatan korupsi 
yang terjadi di zamannya. Dalam menangani korupsi Nabi tampak 
lebih banyak melakukan pembinaan moral dengan menanamkan 
kesadaran untuk menghindari perbuatan korupsi dan mengingatkan 
hukuman ukhrowi yang akan ditimpakan kepada pelakunya. 
Namun demikian dalam hukum syariah tidak berarti bahwa 
perbuatan korupsi tidak dapat dipidana. Dalam syariah ada sistem 
pidana takzir, yaitu suatu kewenangan yang diberikan kepada 
pemilik kewenangan untuk melakukan kebijakan kriminalisasi 
terhadap kejahatan yang dalam al-Quran dan Sunnah Nabi tidak 
ditentukan pidananya, seperti kasus korupsi ini. 

Beberapa langkah strategis yang dilakukan Nabi Saw 
dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya korupsi adalah 
melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat seusai menjalankan 
tugas seperti terjadi dalam kasus Abdullah Ibn al-Lutbiyyah (atau 
Ibn al-‘Atbiyyah) yang diangkat oleh Rasulullah Saw sebagai 
pejabat penarik zakat di Distrik Bani Sulaim pada tahun 9 H. 
Setelah kembali dari bertugas ia melaporkan hasil penarikan 
zakat yang diperolehnya dan beberapa yang diklaimnya sebagai 

21  Al-Jashssash, Ahkam al-Quran, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turast al-Arabiy, 
1405 H), IV: 84. 

22  Ibid., IV: 424
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hadiah untuknya sambil berkata, “Ini adalah hasil pungutan zakat 
untukmu (Rasulullah/negara), dan ini dihadiahkan intuk saya.” 
Lalu Rasulullah naik mimbar dan berpidato. Dalam pidato itu 
Rasulullah menjelaskan kasus tersebut dan melarang petugas 
mengambil sesuatu dari pungutan untuk negara yang dilakukan 
oleh petugas itu. Hadis yang melaporkan peristiwa ini adalah: 

ِ - صل هللا 
َّ

 ال
ُ

َرُسول  
َ

اْسَتْعَمل  
َ

ال
َ
ق اِعِدّىِ  السَّ ْيٍد  مُحَ �جِ 

َ
أ َعْن 

ِة ،  َتِبيَّ
ُّ
الل فَ  َع ا�جْ

ْ
ُيد  ٍ

�ايْ
َ
ِ ُسل

اِت َب�ف
َ
ق

َ
 َصد

َ
 َعل

ً
عليه وسل - َرُجال

 ِ
َّ

 ال
ُ

 َرُسول
َ

ال
َ
ق
َ
 . ف

ٌ
ة ا َهِديَّ

َ
ْ َوَهذ كُ

ُ
ا َمال

َ
 َهذ

َ
ال

َ
ا َجاَء َحاَسَبُه ق َّ لَ

َ
ف

 
َ

ك ّمِ
ُ
 َوأ

َ
ِبيك

َ
ِ َبْيِت أ

ف
ْسَت �

َ
 َجل

َّ
ال َ - صل هللا عليه وسل - » �فَ

 
َ

ِمد َ َ �ف َبَنا 
َ
ط

َ
خ  َّ ُ �رش  .  » ا 

ً
َصاِدق ْنَت 

ُ
ك  

ْ
ِإن  

َ
ُتك َهِديَّ  

َ
ِتَيك

أْ �تَ َح�تَّ   ،

 ْ  ِمْنكُ
َ

ُجل  الرَّ
ُ

ْسَتْعِمل
َ
ِ أ

ّ ِإ�ف
َ
 ، ف

ُ
ا َبْعد مَّ

َ
 » أ

َ
ال

َ
َّ ق ُ ْيِه �رش

َ
�فَ َعل

ْ
ث
َ
َ َوأ الَّ

 
ٌ
ة ا َهِديَّ

َ
ْ َوَهذ كُ

ُ
ا َمال

َ
 َهذ

ُ
ول

ُ
َيق

َ
ِ ف

�ت
ْ
َيأ

َ
ُ ، ف ِ الَّ

�ف
َّ
ا َول َعَمِل ِمَّ

ْ
 ال

َ
َعل

ُتُه ،  ِتَيُه َهِديَّ
ْ أ ِه َح�تَّ �تَ ّمِ

ُ
ِبيِه َوأ

َ
ِ َبْيِت أ

ف
َس �

َ
 َجل

َ
ال

َ
ف
َ
ْهِدَيْت ِل . أ

ُ
أ

 ُ ِملُ ْ َ َ �اي َ الَّ ِ
�ت
َ
 ل

َّ
ِه ، ِإل ِ

ّ
ِ َحق

�ايْ
َ
ا ِبغ

ً
ْيئ

َ
ْ ش  ِمْنكُ

ٌ
َحد

َ
 أ

ُ
ذ

ُ
خ

أْ  �ايَ
َ
ِ ل

َّ
َوال

اٌء 
َ
ُ ُرغ ا لَ ً  َبِع�اي

ُ
ِمل ْ َ َ �اي َ الَّ ِ

�ت
َ
ْ ل ا ِمْنكُ

ً
َحد

َ
نَّ أ

َ
ْعِرف

أَ
ال

َ
ِقَياَمِة ، ف

ْ
َيْوَم ال

ْيَعُر )رواه البخاري ومسل ، و 
َ
ت  

ً
اة

َ
ْو ش

َ
َواٌر ، أ

ُ
ا خ َ  لَ

ً
َرة

َ
َبق ْو 

َ
، أ

اللفظ ل( 

 “Dari Abi Humaid as-Sa’idi (diriwayatkan bahwa) ia 
berkata: Rasulullah Saw mengangkat seorang anak lelaki 
dari suku al-Azd bernama Ibn al-Atbiyyah untuk menjadi 
pejabat pemungut zakat di Bani Sulaim. Ketika ia datang 
(menghadap Nabi Saw untuk melaporkan hasil pemungutan 
zakat), beliau memeriksanya. Ia berkata: Ini harta zakatmu 
(Nabi/negara) dan yang ini adalah hadiah (yang diberikan 



58 BRM 06/Juli 2014 - Tanfidz Keputusan Munas Tarjih Ke-27

kepadaku). Lalu Rasulullah berkata: Jika engkau benar, 
maka apakah kalau engkau duduk di rumah ayahmu atau 
di rumah ibumu, hadiah itu datang kepadamu? Kemudian 
Nabi Saw berpidato, mengucapkan tahmid dan memuji Allah, 
lalu berkata: Selanjutnya, saya mengangkat seseorang di 
antaramu untuk melakukan suatu tugas yang merupakan 
bagian dari apa yang telah dibebankan Allah kepadaku. 
Lalu orang itu datang dan berkata: Ini hartamu (Rasulullah/
negara) dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. 
Jika ia memang benar, maka apakah kalau ia duduk saja di 
rumah ayah dan ibunya, hadiah itu datang kepadanya? Demi 
Allah, begitu seseorang mengambil sesuatu dari hadiah 
itu tanpa hak, maka nanti di hari kiamat ia akan menemui 
Allah dengan membawa hadiah (yang diambilnya itu), lalu 
saya akan mengenali seseorang dari kamu ketika menemui 
Allah itu, ia memikul di atas pundaknya unta (yang dulu 
diambilnya) melengkik atau sapi melenguh, atau kambing 
mengembek”(HR al-Bukhari dan Muslim, dan lafal ini adalah 
lafal Muslim).  

Selain itu Rasulullah Saw berupaya menimbulkan suatu efek 
psikologis sedemikian rupa sehingga masyarakat sangat menakuti 
korupsi. Hal ini dilakukan misalnya dengan penolakan Nabi Saw 
untuk menyalatkan janazah koruptor (cukup disalatkan sahabatnya 
saja), koruptor akan masuk neraka meskipun nominalnya kecil, 
pelaku risywah akan mendapat laknat Allah, dan sedekah dan 
infak hasil korupsi tidak diterma Allah. Mengenai yang terakhir 
ini dalam hadis ditegaskan: 

وٍر  ُ ِ طُ
�ايْ
َ
 ِبغ

ٌ
ة
َ
 َصال

ُ
َبل

ْ
ق
ُ
 ت

َ
 هللا ل

َ
ْعُت َرُسْول اي َسِ ِ

ّ  ِإ�ف
َ

ال
َ
َرق َ ِ عُ

ف َعْن ا�جْ

وٍل )رواه مسل( 
ُ
ل
ُ
 ِمْن غ

ٌ
ة

َ
ق

َ
 َصد

َ
َول

 “Dari Ibnu Umar (diriwayatkan bahwa) ia berkata: 
Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: 
Tidak diterima salat tanpa wudlu dan sedekah dari hasil 
korupsi.” (HR Muslim)
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Selain mengacu kepada praktek yang dilakukan nabi dalam 
memberantas korupsi, langkah strategis lain yang dapat dilakukan 
sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
korupsi, antara lain sebagai berikut: 
1. Jalur Kultural. Mencegah terjadinya korupsi melalui jalur ini 

dapat dilakukan diantaranya dengan:
a. Mengikis budaya permisif, hedonistik dan materialistik. 

Perilaku masyarakat yang permisif terhadap segala bentuk 
penyimpangan telah mendorong praktik korupsi semakin 
subur. Begitu juga kehidupan masyarakat yang hedonis 
dan materialistik telah menghilangkan idealisme dalam 
menegakkan nilai-nilai kebajikan. Akibatnya parameter 
yang digunakan bersandar pada kenikmatan duniawi 
dan materi, sehingga pelakunya terdorong melakukan 
penyimpangan/koruptif agar keinginannya terpenuhi.

b. Perlunya  membangun budaya kritis dan akuntabilitas 
pada masyarakat, sehingga tidak memberi ruang bagi 
lahirnya praktik korupsi. Orang akan berfikir panjang 
untuk melakukan korupsi karena masyarakat akan 
bersikap kritis dan sekaligus menuntut akuntabilitas 
terhadap setiap/jabatan kewenangan yang diembannya. 

c. Memberantas dan mengikis budaya kultus dan paternalistik 
yang sudah berlangsung secara turun temurun. Budaya 
ini telah melahirkan sikap ewuh pakewuh atau rikuh 
(sungkan) dalam upaya pemberantasan korupsi atau 
penyimpangan lain yang dilakukan orang tertentu yang 
memiliki kedudukan terhormat di masyarakat. 

d. Memberantas budaya instan yang telah mendorong 
praktik penyimpangan dan korupsi, karena segala sesuatu 
ingin diraih serba singkat dan tanpa bekerja keras. 
Akibatnya etos kerja dikesampingkan karena dipandang 
memperlama proses pencapaian sesuatu yang diinginkan. 

2.  Jalur Pendidikan  
 Jalur pendidikan masih dapat diharapkan menanamkan dan 

menyebarkan nilai-nilai antikorupsi kepada para anak didik, 
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sehingga sejak dini mereka memahami bahwa korupsi itu 
bertentangan dengan norma hukum maupun norma agama. 
Untuk itu upaya pemberantasan korupsi melalui jalur 
pendidikan dapat dilakukan melalui jalur formal, non-formal 
maupun informal, diantaranya dengan: 
a. Merumuskan dan mensosialisasikan mata pelajaran/mata 

kuliah civic education di berbagai lembaga pendidikan, 
sebagai upaya penyadaran bagi peseta didik yang kelak 
dapat melahirkan warga negara yang memiliki komitmen 
akan nilai-nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran. 

b. Membersihkan lembaga-lembaga pendidikan dari 
praktik-praktik korupsi, seperti pungutan berlebihan 
kepada orang tua murid dengan dalih sumbangan gedung, 
seragama sekolah, uang olah raga, praktikum, dan 
sebagainya, yang banyak terjadi di lembaga pendidikan 
negeri maupun swasta. 

c. Dalam lingkup pendidikan keluarga, para keluarga 
hendaknya membiasakan diri menabung dan hidup 
secara produktif (tidak konsumtif) melalui pembudayaan 
sistem manajemen keuangan keluarga secara proposional 
dan profesional. 

3.  Melalui Jalur Keagamaan
 Harapan akan pemberantasan korupsi melalui jalur 

keagamaan ini dapat difahami, mengingat para pelaku korupsi 
adalah orang-orang beragama. Untuk itu, strategi yang dapat 
dilakukan melalui jalur ini adalah: 
a. Mendorong setiap pemeluk agama untuk lebih menghayati 

ajaran agamanya, karena penghayatan agama yang benar 
akan mencegah seseorang dari melakukan tindak pidana 
korupsi maupun kejahatan lainnya. 

b. Membersihkan organisasi kemasyarakatan Islam 
dan institusi-institusi keagamaan (seperti organisasi 
kemasyarakatan, partai politik, lembaga penyelenggara 
haji, yayasan, masjid dan sebagainya) dari unsur-unsur 
dan praktik-praktik korupsi. 



61BRM 06/Juli 2014 - Tanfidz Keputusan Munas Tarjih Ke-27

c. Para takmir masjid kini sudah saatnya menerapkan sistem 
administrasi dan manajemen modern yang kondusif untuk 
mengeliminasi kasus korupsi di tubuh Islam. Budaya 
audit serta sistem pengelolaan infak, zakat, dan sedekah, 
sudah saatnya dibenahi secara accountable, transparan, 
dan amanah.  Sistem manajemen masjid, termasuk 
amal usaha umat Islam lain yang masih menggunakan 
teori ikhlas-traditional yang cenderung bersifat pasif-
konsumtif sudah saatnya ditransformasikan menjadi 
sistem manajemen ikhlas-professional yang aktif-
produktif. 

4. Pendekatan Hukum dan Politik 
 Pemberantasan korupsi di Indonesia hanya bisa dijalankan 

jika hukum dan pelaksanaan hukum dilakukan secara tegas, 
tegak, dan tidak pandang bulu. Untuk itu, pemberantasan 
korupsi melalui jalur hukum dan politik dapat dilakukan 
dengan berbagai cara, misalnya: 
a. Perlunya penyusunan anggaran yang rasional dan 

proporsional dalam setiap mata anggaran bagi pejabat 
negara/pelaksana pemerintahan. Seperti anggaran baju 
dinas pejabat, anggaran kesehatan, dan lain sebagainya. 

b. Mendorong aparat pemerintahan agar mengembangkan 
sistem pemerintahan yang transparan dan responsif 
terhadap berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang, 
serta selalu berupaya agar terwujud sistem birokrasi yang 
memiliki akuntabilitas yang tinggi. 

c. Mempublikaskan berbagai kasus-kasus korupsi dari yang 
paling rendah hingga tindak pidana korupsi tingkat tinggi 
agar diketahui oleh khalayak umum sekaligus membuat 
jera para pelaku koruptor. 

d. Mendorong pemerintah maupun anggota legislatif 
segera merevisi Undang-undang antikorupsi dengan 
mengedepankan “asas pembuktian terbalik” terhadap 
orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. 
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5. Memilih Pemimpin yang Bersih
 Salah satu syarat untuk menghilangkan korupsi dalam 

kehidupan masyarakat adalah memilih pemimpin yang bersih. 
Karena seorang pemimpin dengan kekuasaan yang dimiliki 
sangat menentukan baik buruknya kehidupan suatu bangsa. 

  Seorang pemimpin haruslah bersih dari perbuatan tercela, 
mempunyai moral yang tinggi, takwa, bersih dari perbuatan 
maksiat, tidak tamak dan mencampurkan yang hak dengan 
yang batil, bersih dari sifat zalim dan khianat, bersih dari 
fanatik golongan dan bersih dari arogan. 

  Pemimpin yang bersih jauh dari jiwa ambisius yang 
berorientasi pada kekuasaan, sehingga dalam menjalankan 
tugas yang dipikulnya penuh dengan keikhlasan, tidak untuk 
memperkaya diri dengan melakukan korupsi dan membiarkan 
korupsi dan tidak pula untuk mendapatkan kehormatan. 

6. Keteladanan Pemimpin
 Peranan pimpinan untuk memberikan keteladanan sangat 

strategis untuk memberantas korupsi. Pimpinan harus 
satu kata dalam perbuatan, baik pimpinan formal maupun 
informal. Jika pimpinan menginginkan rakyat, karyawan atau 
bawahan bersikap jujur, disiplin, dan tidak korupsi, maka 
pimpinan, atasan atau pejabat itulah yang harus lebih  dahulu 
mempraktikkan instruksi atau ucapannya. Ini sesuai dengan 
firman Allah dalam QS. al-Shaf: 2-3: 

 ِ
َّ

 ال
َ

ًتا ِعْند
ْ
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َ
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ْ
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ُ
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َّ
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. 
َ

ون
ُ
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ْ
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َ
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َ
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ُ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
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 ”Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan 
apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi 
Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu 
kerjakan.”

  Seorang pemimpin haruslah jujur, amanah dan 
bertanggungjawab. Ia harus dapat mengelola atau 



63BRM 06/Juli 2014 - Tanfidz Keputusan Munas Tarjih Ke-27

mendayagunakan kekayaan Negara secara profesional, tidak 
untuk kepentingan pribadi. Ia harus berfungsi sebagai pelayan 
kepentingan rakyat, bukan sebagai raja yang harus dilayani 
rakyat. Ia harus profesional dalam tugasnya. Karena Nabi 
mengingatkan dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan Imam 
Bukhari:

َ
َتِظِر الَساَعة

ْ
ان

َ
ْهِلِ ف

َ
ِ أ

�ايْ
َ
 غ

َ
ْمُر ِإل

أَ ْ
 ال

َ
ا ُوِسد

َ
ِإذ

 “Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan 
ahlinya maka tunggulah kehancuran”

7. Perbaikan Sistem Upah
 Untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan 

produktivitas kerja, maka kesejahteraan pegawai/karyawan/
buruh harus diperhatikan. Dalam hal ini, pemerintah dan 
pimpinan perusahaan memiliki kepentingan untuk terus 
berupaya agar gaji karyawan dan upah buruh harus selalu 
disesuaikan dengan tingkat yang wajar. Karyawan tidak boleh 
hanya dijadikan faktor produksi yang upahnya dapat ditekan 
serendah mungkin. Nabi mengajarkan dalam sebuah Hadis:  

ف ماجه( ف ا�ج ُه )س�ف
ُ
 َعَرق

َّ
ف جِ

َ
 �اي

ْ
ن

َ
 أ

َ
ْبل

َ
ْجَرُه ق

َ
َ أ ِج�اي

أَ
وا ال

ُ
ْعط

َ
أ

 “Bayarlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” 
(HR. Abu Ya’la)

  Tentang sistem upah bagi karyawan/buruh ini kita dapat 
belajar dari Cina. Di Cina perbandingan sistem penggajian 
antara buruh paling rendah dengan majikan rata-rata 1:7. 
Sedangkan di Indonesia Indonesia bisa sampai 1:100 seperti 
yang terlihat dalam kasus BUMN maupun bank-bank nasional. 
Demikian juga, standar UMR (Upah Minimum Regional) 
harus selalu disesuaikan dengan KHM (Kebutuhan Hidup 
Minimum) hingga meningkat ke standr KHL (Kebutuhan 
Hidup Layak).
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  Selain penetapan gaji yang proposional, aspek perlin-
dungan hukum, masalah kesehatan dan pendidikan keluarga/
karyawan, serta jaminan hidup pasca pensiun maupun pemili-
kan saham bagi karyawan, perlu menjadi perhatian serius bagi 
semua perusahaan, birokrasi pemerintahan maupun lembaga 
swasta. Ini untuk membuat karyawan, pegawai, dan buruh be-
kerja dengan sepenuh hati karena ia dapat menggantungkan 
hidupnya dari lembaga tempat mereka bekerja. 

8. Debirokratisasi 
 Melihat masalah birokrasi dari sisi ajaran Islam, maka yang 

paling pokok adalah terealisasinya prinsip kemudahan (al-
yusr) dalam penyelenggaraan administrasi dan manajemen. 
Adagium yang selama ini berlaku dalam birokrasi “kalau bisa 
dipersulit untuk apa dipermudah”, sudah saatnya diakhiri. 
Sebagaimana dimaklumi, penyebab terbesar dari munculnya 
berbagai praktik korupsi di Indonesia adalah karena sistem 
birokrasi pemerintahan yang rumit dan berbelit-belit. Sistem 
pelayanan administrasi satu atap secara lebih efektif dan 
efisien sangat mendesak untuk diwujudkan di semua level 
birokrasi pemerintahan. Demikian pula dari segi singkatnya 
waktu dan murahnya biaya pengurusan surat-menyurat, 
perizinan maupun prosedur administratif lainnya, akan lebih 
memudahkan bagi terjadinya akselerasi pembangunan dan 
kemajuan bangsa di masa depan.

  Prinsip kemudahan dalam birokrasi termasuk prinsip 
dasar dalam syariat Islam. Allah Swt. menurunkan syariat 
Islam dengan prinsip kemudahan. Dalam al-Quran surat al-
Baqarah 185 Allah berfirman:  

ُعْ�َ
ْ
ُ ال  ِبكُ

ُ
يد ِ

 �ايُ
َ

ُيْ�َ َول
ْ
ُ ال ُ ِبكُ  الَّ

ُ
يد ِ

�ايُ

 “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 
menghendaki kesukaran bagimu.”

  Dalam menjalankan dakwah Islam, Nabi juga menitipkan 
pesan agar mempermudah dan tidak mempersulit. 
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وا )رواه البخاري و مسل(  ُ َعّ�ِ
ُ
 ت

َ
وا َول ُ َيّ�ِ

 “Permudahlah orang lain, jangan kamu persulit”.
9.  Partisipasi Masyarakat untuk Mengontrol Kebijakaan Publik
 Menghadapi moralitas penyelenggara negara korup, maka 

kontrol masyarakat terhadap otoritarianisme penguasa 
dan tindak pidana korupsi harus kuat dan kolektif. Adapun 
bentuk keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi 
tersebut, antara lain: 
a. Meminta transparansi dari suatu kebijakan/kegiatan 

yang dilakukan pemerintah, lembaga atau siapa pun 
yang menyangkut tugas yang diembannya, seperti yang 
dicontohkan oleh al-Quran: 

ً
 َسِديد

ً
ْول

َ
وا ق

ُ
ول

ُ
َ َوق وا الَّ

ُ
ق
َّ
َمُنوا ات

َ
فَ آ ِذ�اي

َّ
ا ال َ �ايُّ

َ
�ايَ أ

 “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu 
kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.” 
(QS. Al-Ahzab: 70).

ا  َ َ  �ف
ْ

َعل
ْ
ف
َ
ْ ت  لَ

ْ
 َوِإن

َ
ك ّبِ  ِمْن َر

َ
ْيك

َ
 ِإل

َ
ِل

ف ْ �ف
ُ
 َما أ

ْ
غ ِ

ّ
 َبل

ُ
ُسول ا الرَّ َ �ايُّ

َ
�ايَ أ

ِدي  ْ  �ايَ
َ

َ ل  الَّ
َّ

اِس ِإن  ِمَن النَّ
َ

ُ َيْعِصُمك َتُه َوالَّ
َ
َت ِرَسال

ْ
غ

َّ
َبل

َ ف ِفِر�اي
َ

ك
ْ
ْوَم ال

َ
ق
ْ
ال

 “Hai Rasul, sampaikanlah apa yang di turunkan 
kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan 
(apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak 
menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu 
dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak 
memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”(QS. 
al-Maidah: 67)
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b. Melaporkan setiap orang yang diduga melakukan KKN 
kepada instansi penegak hukum. Dalam hadis diajarkan, 
Allah menganjurkan:

ِبِلَساِنِه 
َ
ْ َيْسَتِطْع ف  لَ

ْ
ِإن

َ
ُه ِبَيِدِه ف ْ

ِ
�ايّ
َ
ُيغ

ْ
ل
َ
ًرا ف

َ
ْ ُمْنك ى ِمْنكُ

َ
َمْن َرأ

اِن َ �اي  الإِ
ُ

ْضَعف
َ
 أ

َ
ِلك

َ
ِبِه َوذ

ْ
ل
َ
ِبق

َ
ْ َيْسَتِطْع ف  لَ

ْ
ِإن

َ
ف

 “Barang siapa yang melihat kemunkaran, maka 
hendaklah ia merubah dengan tangannya (dengan 
kekuatan/kekuasaanya). Jika tidak kuasa, maka 
hendaklah ia merbah dengan lisannya (melalui ceramah/
nasehat). Jika tidak kuasa, maka dengan hatinya. Dan 
yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.” (HR. 
Muslim) 

c. Memantau jalannya proses peradilan dalam penyelesaian 
kasus-kasus korupsi. Hal ini ditegaskan dalam ayat al-
Quran: 

 
َ

ان فَ �اي ِ
ْ
َوامل ِكَتاَب 

ْ
ال ُم  َمَعُ َنا 

ْ
ل َ ف ْ �ف

َ
َوأ َناِت  َبّيِ

ْ
ل �جِ َنا 

َ
ُرُسل َنا 

ْ
ْرَسل

َ
أ  

ْ
د

َ
ق
َ
ل

ِقْسِط 
ْ
ل اُس �جِ وَم النَّ

ُ
ِلَيق

 “Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul Kami 
dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami 
turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) 
supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (QS. al-
Hadid: 25) 

11.  Reward and Punishment (Imbalan dan Hukuman) 
 Sistem reward and punishment memiliki nilai penting dalam 

pembentukan moral, karena akan menumbuhkan kesadaran 
masyarakat untuk mendukung perbuatan baik dan menjauhi 
perbuatan buruk, sebaliknya akan membuat jera para pelaku  
kejahatan. Reward and punishment paralel dengan tugas 
Rasulullah sebagai basyir dan nadzir (QS. al-Baqarah: 
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118), yakni memberi kabar gembira bagi orang mukmin 
yang melakukan amal saleh, surga sebagai imbalannya, dan 
sebaliknya orang yang ingkar terhadap kebenaran maka 
neraka tempatnya. 

Penutup
Dari seluruh uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan 

di atas, tampak bahwa Islam sebenarnya telah menyediakan 
seperangkat doktrin yang dapat ditransformasikan sebagai elemen 
pemberantas korupsi. Doktrin Islam tidak hanya menyediakan 
himbauan moral dan sanksi hukum yang tegas, tetapi juga 
menawarkan beberapa langkah strategis untuk memberantas 
korupsi. 





KEPUTUSAN TENTANG
TUNTUNAN SENI BUDAYA 

ISLAM
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Lampiran 3:

KEPUTUSAN TENTANG
TUNTUNAN SENI BUDAYA ISLAM

1. Visi Seni Budaya Islam
a. Seni merupakan kesadaran estetis yang dikodratkan pada 

manusia dan karenanya melekat pada dirinya sejak lahir, 
karena ia dibekali oleh Allah SWT dengan kemampuan akal 
budi (karsa, cipta dan rasa) yang berujud rasio, nurani, dan 
imajinasi.

b. Karya seni merupakan ekspresi kesadaran estetis tentang 
realitas melalui suatu medium baik berupa kata, gerak, benda 
atau lainnya dan karena itu berkesenian merupakan aktualisasi 
diri manusia.

c. Seni budaya adalah seni yang telah membudaya dalam suatu 
komunitas tertentu dan berkembangnya seni merupakan 
pertanda dari kekayaan dan kelengkapan budaya komunitas 
bersangkutan. 

d. Agama berfungsi sebagai sumber nilai, motivasi dan panduan 
dalam kehidupan berkesenian secara khusus dan dan 
berkebudayaan secara umum.

e. Seni budaya dalam ajaran Islam termasuk wilayah muamalah 
dunyawiah dengan kaidah “pada asasnya segala sesuatu 
itu boleh kecuali ada nas yang mengharamkan”, dan 
dari perspektif makasid syariah merupakan setidaknya 
kebutuhan yang melengkapi dan memperkaya hidup manusia 
(maslahat tahsiniah), dan karena itu agama Islam mendorong 
berkembangnya kesenian.

f. Strategi Kebudayaan Muhammadiyah menyatakan bahwa 
dimensi ajaran kembali kepada al-Qur’an dan As-Sunnah 
dengan dimensi Ijtihad dan Tajdid Sosial keagamaan, 
dilakukan secara organisasi.
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2. Menerima draf Tuntunan Seni dan Budaya Islam, yang 
disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah 
sebagai berikut :

TUNTUNAN SENI BUDAYA ISLAM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Landasan Ideologis/Teologis:
Allah adalah pencipta yang paling baik dan paling indah, 

dan seluruh ciptaan-Nya adalah merupakan puncak-puncak 
keindahan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Mukminun 
ayat 14 tentang penciptaan manusia:

 
َ
ة

َ
ْضغ ُ الْ َنا 

ْ
ق
َ
ل َ ف

َ ف
�  

ً
ة

َ
ُمْضغ  

َ
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َ
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ْ
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ْ
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�  
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َ
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ة
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ْ
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ْ
ق
َ
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َ
خ  َّ ُ �رش

 هللُا 
َ

َتَباَرك
َ
ف  

ۚ
َر 

َ
ا آخ

ً
ق
ْ
ل

َ
ُه خ

�فَ
ْ
أ

َ
ش
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َ
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ك

َ
ف اًما 

َ
ِعظ

فَ اِلِق�اي فَ
ْ

ْحَسُن احل
َ
أ

 Artinya: “Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal 
darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, 
dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu 
tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian 
Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha 
sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.”

Oleh karena itu Nabi Muhammad Saw. menyatakan dalam 
hadis sahih riwayat Muslim:

 
َ
 ل

َ
ال

َ
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اِس ]رواه مسل[  النَّ
ُ

ط ْ ِ َوعفَ
ّ

ق َ ُر احلْ
َ
ُ َبط ِك�جْ

ْ
 ال

َ
َمال َ ج

ْ
بُّ احل ِ

ُ
 �اي

ٌ
يل ِ محجَ

 Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, dari Nabi 
Saw., beliau bersabda: Tidak masuk surga orang  yang dalam 
hatinya ada kesembongonan meski hanya sebasar atom. 
Seorang Sahabat berkata: Sesungguhnya ada seseorang 
yang menyukai baju yang bagus dan sandal yang bagus. 
Nabi Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah Maha Indah dan 
menyukai keindahan. Kesombongan itu menolak kebaikan 
dan merendahkan sesama manusia [HR Muslim].

B. Landasan Operasional:
Kebudayaan merupakan endapan dari kegiatan dan karya 

manusia, sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan kelompok 
orang, dengan mengembangkan potensi yang dimilikinya berupa 
cipta, karsa dan rasa, sebagai anugerah Allah, sang Pencipta 
manusia. Hasil karya dari potensi cipta, karsa dan rasa manusia 
itulah yang kemudian disebut kebudayaan.

Allah menciptakan manusia, sebagai makhluk yang terbaik, 
karena dilengkapi potensi rohani berupa cipta (intelektual), karsa 
(spiritual), dan rasa (emosional), yang tidak diberikan kepada 
makhluk lain. Allah berfirman dalam Q.S. at-Tin ayat 4:

ٍ ِو�اي
ْ
ق
َ
ْحَسِن ت

َ
اي أ ِ

ف
� 

َ
َسان

ْ
ن إِ

ْ
َنا ال

ْ
ق
َ
ل

َ
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ْ
د

َ
ق
َ
ل

 Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia 
dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”

Tiga potensi tersebut adalah merupakan ruh Allah [Al-
Faruqy], sebagaimana tersebut dalam Q.S. al-Hijr ayat 29:

َ ف ُ َساِجِد�اي ُعوا لَ
َ
ق
َ
ُت ِفيِه ِمْن ُروِحاي ف

ْ
خ

َ
ف
َ
ْيُتُه َون ا َسوَّ

َ
ِإذ

َ
ف

 Artinya: “Maka apabila Aku telah menyempurnakan 
kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan)-
Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.”
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Para Malaikat bersujud kepada Adam adalah sebagai 
penghormatan kepada makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Oleh 
karena tiga hal tersebut ujud dari ruh Allah yang ditiupkan kepada 
manusia, maka secara insting, ketiga potensi tersebut harus tunduk 
kepada pemilik-Nya, yaitu Allah. Oleh karenanya pengembangan 
tiga potensi itu harus tunduk kepada Agama, sebagai sistem 
nilai kebudayaan. Tugas manusia sebagai makhluk yang terbaik/
terindah harus berbuat baik/indah sebagaimana Allah telah berbuat 
baik/indah kepada makhluk-Nya. Firman Allah dalam Q.S. al-
Qashas ayat 77:

َيا 
ْ
ن

ُّ
 ِمَن الد

َ
ِصيَبك

َ
َس ن

ْ
ن
َ
 ت

َ
 َول

ۖ
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َ
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ْ
ْبِغ ال

َ
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َ
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ۖ
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ْيك
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َ
ا أ َ َ

ْحِسْن ك
َ
ۖ َوأ

َ ف ِسِد�اي
ْ
ف ُ بُّ الْ ِ

ُ
 �اي

َ
هللَا ل

 Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan 
Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 
kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi 
dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 
Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Dengan potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia 
tersebut, maka manusia dijadikan khalifah (wakil Allah) di dunia, 
dan diperintahkan untuk memakmurkannya, sebagaimana tersebut 
dalam Q.S. Hud ayat 61:

ْيِه 
َ
وُبوا ِإل

ُ
َّ ت ُ ِفُروُه �رش

ْ
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َ
ا ف َ ْ ِف�اي ُ

ْرِض َواْسَتْعَمَرك
أَ ْ
ْ ِمَن ال ُ

ك
َ
أ

َ
ش

ْ
ن
َ
ُهَو أ

يٌب جِ
ُ

يٌب م ِر
َ
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ّ
 َر�ج

َّ
ِإن

 ۚ

 Artinya: “…. Dia telah menciptakan kamu dari bumi 
(tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu 
mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-
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Nya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi 
memperkenankan (doa hamba-Nya).”

Dinul Islam adalah agama yang diperuntukkan bagi manusia, 
maka kebudayaan dan kesenian harus mencerminkan dinul 
Islam. Intelektual atau akal manusia memiliki daya cipta untuk 
menemukan cara hidup yang mudah, dalam bentuk ilmu dan 
teknologi. Adapun karsa atau spiritual manusia memberikan arah 
berujud kemauan untuk mengabdi kepada Allah dan akan kembali 
kepada-Nya, dalam bentuk ibadah dan syari’ah. Karsa inilah yang 
menentukan nilai amal manusia. Sedangkan rasa atau emosional 
manusia memberikan kehidupan manusia itu indah dalam bentuk 
ekspresi kesenian.

Kesenian adalah sebagian dari kebudayaan manusia yang lahir 
dari rasa/emosional manusia dan menjadikan manusia merasakan 
keindahan dalam hidup, sebagaimana ciptaan Allah ini adalah 
indah, sebab Allah sendiri adalah Maha Indah dan menyukai 
keindahan. Oleh karena itu kesenian tidak dapat lepas dari nilai-
nilai agama dan syari’ah, dalam arti tidak boleh meninggalkan 
ketentuan-ketentuan atau nilai-nilai agama. Semua ciptaan Allah 
di alam ini indah dan diperuntukkan bagi manusia seluruhnya, 
sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 29:

َماِء   السَّ
َ

َّ اْسَتَوٰى ِإل ُ يًعا �رش ِ ْرِض محجَ
أَ ْ
اي ال ِ

ف
ْ َما � كُ

َ
 ل

َ
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َ
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َ
ِذي خ

َّ
ُهَو ال

ٌ ٍء َعِل�اي ْ
اي

َ ِ �رش
ّ ُ

 َوُهَو ِبك
ۚ
اَواٍت  اُهنَّ َسْبَع َسَ َسوَّ

َ
ف

 
 Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di 

bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, 
lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui 
segala sesuatu.”

Kesenian dan kebudayaan adalah masalah dunia dan masalah 
manusia, dalam hal hukum terkena ketentuan umum, yaitu 
“baraah ashliyah”, pada dasarnya boleh atau mubah sampai ada 
larangan dari Allah dan Rasul-Nya dalam al-Qur’an dan Sunnah 
Rasulullah. Masalah kesenian banyak disoroti oleh Nabi Saw., 
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seperti seni patung, seni suara, seni tari, dan seni lukis. Peringatan 
Rasul Saw. tersebut dapat dipahami dalam rangka menjaga tauhid 
dan keimanan. Dalam masalah kebudayaan yang bertumpu kepada 
akal atau intelektual harus disadari adanya keterbatasan, tidak ada 
kebebasan mutlak seperti yang dilakukan kaum liberalis, sehingga 
menuhankan akal atau intelektual.

Itulah sebabnya dalam Musyawarah Nasional Tarjih XXIII 
di Banda Aceh tahun 1995, masalah batas-batas kesenian dan 
kebudayaan diangkat untuk dibahas, karena menyadari bahwa 
kesenian dan kebudayaan itulah yang menjadi ciri kehidupan 
manusia, berbeda dengan binatang. Masyarakat Madani adalah 
masyarakat maju dalam berbudaya dapat terwujud apabila manusia 
itu dapat mengembangkan seni dan budaya.

Menjelang Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang, 
dilakukan Seminar Nasional dengan tema “Mengembangkan 
Seni dan Budaya adalah Fardu Kifayah” untuk mempertegas 
betapa pentingnya pengembangan seni dan budaya dalam 
Muhammadiyah. Selanjutnya pada Muktamar Muhammadiyah 
ke-45 di Malang telah diputuskan dan memberikan amanat 
kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyusun “Buku 
Pedoman Seni dan Budaya Islam”. Amanat tersebut oleh Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah ditugaskan kepada Majelis Tarjih dan 
Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk penyusunan buku 
tersebut, pada 24 Desember 2006, telah diselenggarakan diskusi 
terbatas ”Mengkaji Ulang Seni Budaya dalam Islam”.

Oleh karena itu, untuk merealisir amanat dan tugas tersebut, 
Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
menerbitkan surat keputusan No.03/Kep/I.1/B/2008 tertanggal 11 
Pebruari 2008, tentang Penetapan Tim Penyusun Buku Pedoman 
Seni dan Budaya Islam. Berdasarkan hasil pembahasan dalam 
Rapat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
dan dimatangkan dalam rapat-rapat Anggota Tim Penyusun Buku 
Pedoman Seni dan Budaya Islam, disepakati sistematika buku 
tersebut meliputi dan mencakup hal-hal sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Bab II :  Kebudayaan dalam Kehidupan Manusia
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Bab III : Kesenian Sebagai Ekspresi Kebudayaan
Bab IV : Agama Sebagai Sumber Nilai Kebudayaan
Bab V : Konsep Dienul Islam Tentang Kebudayaan dan
  Kesenian
Bab VI : Hukum Islam Tentang Kesenian
Bab VII : Peta Seni dan Budaya Islam di Indonesia
Bab VIII : Strategi Kebudayaan Muhammadiyah
Bab IX : Peran Muhammadiyah Sebagai Gerakan 

Dakwah dan Gerakan Budaya
Bab X : Penutup

BAB II
KEBUDAYAAN DALAM KEHIDUPAN MANUSIA

A. Manusia dan Budaya Masyarakat
Manusia bukanlah semata-mata makhluk individu yang 

disibukkan oleh pemenuhan kebutuhan dirinya saja, tetapi juga 
terlibat dalam kehidupan masyarakatnya yang mempunyai fungsi 
dan status. Perilaku-perilaku manusia di dalam masyarakatpun 
terikat dengan sistem nilai yang sesuai dengan fungsi-fungsi 
dalam masyarakat. Kondisi sosial dan budaya masyarakat 
membawa pengaruh yang kuat dalam membangun perilaku sosial 
dan budaya manusianya. Oleh karena itu, perilaku manusia yang 
berada dalam struktur sosial budaya tertentu secara langsung 
atau tidak ditentukan oleh struktur sosial-budayanya. Sebagai 
contoh sederhana, orang Indonesia melaksanakan salat dengan 
mengenakan sarung, baju takwa, dan peci, sementara orang 
Arab mengenakan gamis panjang dan surban (kafiyeh). Semua 
melaksanakan “ibadah salat” yang sama, tetapi aktualisasi sosial-
budayanya berbeda, dan hal ini semata-mata karena bangunan 
sosial-budaya masing-masing. Mekipun demikian, di sisi lain 
struktur sosial dan budaya yang berada di masyarakat merupakan 
produk dari aktivitas sosial budaya manusia juga. Manusia 
sebagai subjek dari masyarakatnya mempunyai standar-standar 
objektif dalam “menciptakan” struktur sosial dan budaya. Dengan 
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demikian tercipta siklus keterikatan antara manusia-masyarakat-
struktur sosial dan budaya.

Tindakan manusia selalu mengacu pada pranata sosial 
dalam kehidupan sehari-hari (paramount) yang melingkupi 
masyarakatnya1. Demikian pula sebaliknya, pranata sosial yang 
ada dalam sebuah masyarakat merupakan hasil dari kreasi manusia. 
Di sini tercipta hubungan timbal balik antara manusia dengan 
masyarakatnya. Dalam batas logika ini manusia merupakan 
subjek yang ada dan membentuk masyarakat, sekalipun dia juga 
dibangun kesadarannya oleh masyarakat. Oleh sebab itu tidaklah 
benar bahwa kesadaran manusia (mind) selamanya dibentuk oleh 
struktur sosialnya (matter), tanpa ada relasi timbal balik2.

Dengan mengacu pada gerak timbal balik relasi antara manusia 
dengan sosial budaya yang melingkupinya yang dikenal kemudian 
menjadi konsep “masyarakat”, maka proses tersebut terurai 
dalam tiga proses melingkar, yaitu eksternalisasi, objektifikasi, 
dan internalisasi3. Dengan eksternalisasi, masyarakat merupakan 
kreasi dari kesadaran manusia sebagai “pembangun dunia” dan 
menjadi sebuah “realitas buatan manusia”. Pada saat yang sama 
masyarakat yang telah “terbangun” itu meniscayakan ruang yang 
terpisah dari manusia, sehingga masyarakat menjadi kenyataan 
yang terpisah dari manusia, dan menjadi kenyataan objektif. 
Secara serta merta masyarakat yang berada “di luar” kesadaran 
manusia melalui pranata sosialnya akan mempengaruhi kesadaran 
manusia kembali, dan inilah proses objektifikasi tersebut. Dalam 
proses ini, hal yang paling mendasar adalah ketika dinamika 
internal di dalam masyarakat itu, termasuk di dalamnya pranata 
sosial –yang merupakan hasil kreasi manusia juga, mempengaruhi 
atau justru mengarahkan tindakan dan perilaku manusia. Dengan 
demikian masyarakat akan membangun kesadaran manusia untuk 
“berperilaku” tertentu sesuai dengan irama perkembangan dan 

1 Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, Tafsir Sosial atas Kenyataan, 
terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990), 29 dst.

2 Ibid, 1-27.
3 Peter L. Berger, Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial, terj. 

Hartono (Jakarta: LP3ES, 1994), bab I, 3 dst.
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dinamika internal masyarakat. Di dalamnya manusia berhadapan 
dengan manusia lainnya, sehingga tercipta sebuah sub-relasi dari 
relasi besar antara manusia dengan masyarakatnya. Keseluruhan 
pola interaksi, dinamika internal, pranata sosial, dan produk-
produk sosial lainnya pada saat yang bersamaan dengan kedua 
proses tersebut (eksternalisasi dan objektifikasi) diserap lagi oleh 
manusia sebagai bagian dari masyarakat, dan proses ini disebut 
dengan internalisasi. Nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat 
secara simultan diterima dan dijalankan oleh manusia kembali. 
Dalam proses ini manusia menjadi kenyataan bagi masyarakatnya, 
sehingga dia tunduk pada pranata sosial. [Amin Abdullah, 
Hermeneutika Islam dan Budaya Populer, 2010]

B. Fungsi Agama dalam Perilaku Masyarakat
Agama memiliki dua fungsi di dalam masyarakat, yakni fungsi 

latent dan manifest. Para penganut agama selalu terikat oleh belief 
(iman) dari agamanya dan berusaha mengungkapkannya dalam 
bentuk practice4. Ungkapan-ungkapan keagamaan itu terkadang 
berakibat pada bentuk-bentuk kongkrit yang secara tidak sadar 
membentuk equilibrium (harmonitas) dalam masyarakat, inilah 
fungsi latent agama. Sedangkan fungsi-fungsi yang disengaja, 
tujuan-tujuannya jelas dan bahkan terbangun dengan rapi disebut 
dengan fungsi manifest agama5. Bagaimanapun bentuk fungsi 
dari agama, keseluruhan agama menuntun pada harmonitas dan 
equilibrium masyarakat, sehingga dalam perspektif Sosiologi 
Fungsionalis agama menjadi sangat penting bagi pembentukan 
karakter masyarakat. Agama berfungsi sebagai value yang 

4 Louis Schneider, Sociological Approach to Religion (New York: John 
Wiley & Sons, Inc., 1970), 22; Vilfredo Pareto, The Mind and Society, vol. I 
(New York: Harcourt, Brace, 1935), 180; Emile Durkheim, The Elementary 
Forms of the Religious Life (London: Allen and Unwin, 1926), 416. 

5  Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure (Glencoe, Ill: The 
Free Press, 1949), terutama bab I; untuk penjalasan teoritis dan variasi referensi 
tentang fungsi-fungsi ini, periksa juga Schneider, Sociological Approach,  bab II, 
45 dst.
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“menentukan/mendeterminasi” perilaku yang pada tahap tertentu 
menjadi bagian internal masyarakat itu sendiri.

Ungkapan-ungkapan belief agama muncul dalam berbagai 
manifestasi (creed) yang dalam Sosiologi Agama dikenal dengan 
pengalaman keagamaan (religious experience). Bentuk penampilan 
pengalaman agama tersebut dalam tiga kenyataan, yakni idea atau 
pemikiran, action, ritual dan peribadatan, dan jamaah/ummat6. 
Ketiganya merupakan bentuk pelembagaan agama dalam arti yang 
lebih umum, artinya, agama telah mengalami proses objektifikasi 
yang membentuk masyarakat. Interpretasi ini merupakan 
keniscayaan bagi sebuah agama, karena apapun bentuk struktur 
agama itu, mau tidak mau akan mengalami proses itu. Lebih jauh 
dari itu, proses ini merupakan akumulasi dari proses-proses yang 
mendahuluinya. Oleh karena itu, terdapat dua faktor yang memacu 
munculnya pelembagaan agama, yakni pertama, meningkatnya 
secara total ‘perubahan batin’; dan kedua, ‘kedalaman dalam 
beragama’ (inner differentiation)7.

C. Manusia dan Kebudyaan 
Kebudayaan sebenarnya melekat dalam kehidupan manusia. 

Lahirnya kebudayaan bersamaan dengan lahir dan berkembangnya 
kehidupan manusia. Kebudayaan merupakan endapan dari 
kegiatan dan karya manusia, yang tidak lagi diartikan semata-mata 
sebagai segala manifestasi kehidupan manusia yang berbudi luhur 
seperti agama, kesenian, filsafat, dan sebagainya.

Dewasa ini, kebudayaan diartikan sebagai manifestasi 
kehidupan setiap orang dan setiap kelompok dalam arti luas. 
Manusia tidak bisa begitu saja hidup di tengah alam, melainkan 
selalu mengubah alam itu, melalui akal budinya (cipta, karsa dan 
rasa) yang telah dibekalkan oleh Allah kepadanya. Manusia tidak 
dapat hidup dengan makanan yang tidak diolah maupun dimasak 
terlebih dahulu. Pakaian dan tempat tinggalnya tidak sekedar 

6  Joachim Wach, The Study of Comparative Religions, ed. by J. M. 
Kitagawa (New York: Columbia University Press, 1956).

7  Thomas F. O’dea, Sosiologi Agama, terj. Team YASOGAMA 
(Jakarta:Raja Grafindo Persada & YASOGAMA, 1995), 90.  
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sebagai alat penahan terpaan cuaca seperti layaknya bulu dan 
sarang bagi binatang, pakaian dan papan bisa bermakna keindahan 
dan kenyamanan (estetis dan etis). Oleh karena itu pengertian 
kebudayaan meliputi segala perbuatan manusia, yang bersifat 
dinamis, bukan yang statis, bukan lagi kata benda tetapi kata kerja. 
Sedangkan yang bersifat benda/materi adalah “hasil” kebudayaan, 
tetapi kadangkala dalam penyebutan sehari-hari kata-kata “hasil” 
dihilangkan.

Konsep kebudayaan telah diperluas, termasuk peradaban dan 
kesenian. Meskipun secara akademik orang sering membedakan 
antara kebudayaan dan peradaban. Tetapi pada dasarnya keduanya 
menyatu dalam pengertian kebudayaan dalam arti luas dan 
dinamis. Demikian juga tentang kesenian. Kalau melihat struktur 
kebudayaan sebagai suatu sistem, maka kebudayaan didukung 
oleh adanya 4 subsistem, yaitu :
1. Subsistem gagasan yang berisi pandangan hidup dan nilai 

budaya.
2. Subsistem normatif yang meliputi moral, adat, hukum, dan 

aturan.
3. Subsistem kelakuan yang berisi sikap, tingkah laku, dan 

keputusan.
4. Subsistem hasil kebudayaan.8 [Makalah Munas Tarjih ke-23, 

Kebudayaan dan Kesenian dalam Perspektif Islam, hal. 2]

Pengertian kebudayaan mengacu kepada subsistem 1 dan 
2, sedang peradaban adalah mengacu kepada subsistem 3 dan 4. 
Kebudayaan merupakan aspirasi, maka peradaban adalah realisasi/
aktualisasinya. Hubungan kebudayaan dan peradaban adalah 
kepaduan dua dunia: rohani dan jasmani, dalam hubungan sebab 
akibat yang senantiasa berkembang. Kebudayaan dan peradaban 
bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang, yang sama dengan 
pengertian kebudayaan dalam arti luas. Aspirasinya ada di 
kebudayaan, bentuk konkretnya adalah peradaban. [Makalah 

8 Tim Majelis Tarjih, “Kebudayaan dan Kesenian dalam Perspektif 
Islam,” Makalah-makalah Munas Tarjih Ke-23,  h. 2.
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Munas Tarjih ke-23, Kebudayaan dan Kesenian dalam Perspektif 
Islam, hal. 2]

Manusia merupakan makhluk yang mendunia (khalifatulllah 
fil-ardl), yang memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah 
untuk meningkatkan dirinya selaku makhluk berakal budi dan 
karenanya manusia selalu mengembangkan kebudayaan. Dengan 
kebudayaan, manusia memperoleh gerak pemanusiaan manusia. Di 
samping itu, kebudayaan manusia merupakan proses humanisasi, 
yaitu peningkatan martabat manusia, yang bermakna spiritual 
bukan fisikal. Kebudayaan adalah khas manusia, ia pelaku aktif 
kebudayaan. Manusia menjalankan kegiatannya untuk mencapai 
sesuatu yang bernilai baginya dan dengan demikian tugas 
kemanusiaannya menjadi lebih nyata, yaitu memakmurkan dunia, 
sebagaimana ditegaskan Allah dalam Q.S. Hud ayat 61:

 ٍ
َٰ

ْ ِمْن ِإل كُ
َ
وا هللَا َما ل

ُ
ْوِم اْعُبد

َ
 �ايَ ق

َ
ال

َ
 ق

ۚ
ا  ْ َصاِلً

ُ
اه

َ
خ

َ
وَد أ ُ َ ٰ �رش َوِإلَ

 َّ ُ �رش ِفُروُه 
ْ
اْسَتغ

َ
ف ا  َ ِف�اي  ْ ُ

َواْسَتْعَمَرك ْرِض 
أَ ْ
ال ِمَن   ْ ُ

ك
َ
أ

َ
ش

ْ
ن
َ
أ ُهَو   

ۖ
ُه  ُ �ايْ

َ
غ

يٌب جِ
ُ

يٌب م ِر
َ
اي ق ِ

ّ
 َر�ج

َّ
 ِإن

ۚ
ْيِه 

َ
وُبوا ِإل

ُ
ت

 Artinya: “Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka 
Shaleh. Shaleh berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, 
sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah 
menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 
pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian 
bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat 
(rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”

BAB III
KESENIAN SEBAGAI EKSPRESI KEBUDAYAAN

Secara teoretis, manusia memiliki tiga kemampuan dasar 
untuk mengembangkan kebudayaannya, yakni rasio untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, imajinasi/
emosi/rasa untuk mengembangkan kemampuan estetika, yang 
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secara kongkrit terwujud dalam seni, serta hati nurani untuk 
mengembangkan kemampuan moralitasnya. Ketiganya kalau 
dijalankan secara optimal akan dapat menumbuhkan dan 
mengembangkan secara optimal pula potensi manusia untuk 
menemukan kebenaran tertinggi, yakni kebenaran Allah Swt., 
sebagai acuan dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. 
[Makalah Munas Tarjih ke-23, Kebudayaan dan Kesenian dalam 
Perspektif Islam, hal. 6]

Kemampuan rasional manusia terwujud dalam nilai-nilai 
kebenaran, kemampuan imajinasi/emosi/rasa terwujud dalam 
nilai-nilai keindahan dan kemampuan hati nurani terwujud dalam 
nilai-nilai kebenaran. Kesenian merupakan salah satu subsistem 
hasil kebudayaan yang sangat penting, sebagai salah satu ekspresi 
kebudayaan. Gejala dan kenyataan dalam kehidupan manusia, 
bahwa manusia itu membutuhkan serta pengembangan kesenian 
tidak dapat diabaikan, sebab kesenian merupakan bagian kodrati 
(fitrah) manusia itu sendiri, sebagai perwujudan nilai keindahan 
manusia. 

Pada awal mula sejarah peradaban manusia, tiga fungsi 
ilmuwan, seniman dan agamawan masih dirangkap oleh satu orang 
yang dianggap paling bijak. Melalui tiga jalur tersebut manusia 
ingin meraih kebenaran tertinggi, tetapi ilmu manusia sangat 
terbatas pada apa yang diukur dan dihitung. Dalam pengalaman 
keindahan, hasil imajinasi/emosi/rasa, manusia dapat merasa 
hanyut oleh keindahan yang dirasakan, tetapi tidak sampai ke akar 
keberadaannya. Pengalaman manusia menatap keindahan semata-
mata, tidak menyebabkan ia mengubah arah hidupnya. Sedangkan 
dalam pengalaman religius/hati nurani, manusia merasa ia harus 
berubah arah hidupnya. Itu dirasakan oleh Umar ibn al-Khathab 
tatkala dia mendengar adiknya membacakan ayat-ayat suci al-
Qur’an yang sangat indah (awal surat Thaha), yang ia belum 
pernah mendengarnya. Oleh sebab itu, dengan dituntun oleh hati 
nuraninya, diputuskan olehnya berikrar menganut agama Islam. 
Dalam pengalaman keindahan, simpul baru diuraikan, tetapi 
dalam pengalaman religius melalui hati nurani, simpul sudah 
terurai. Oleh karena itulah manusia membutuhkan bimbingan dan 
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tuntunan dari penciptanya yaitu Allah Swt.. Petunjuk langsung 
tersebut telah diberikan oleh Allah melalui wahyu kepada manusia, 
sebagai agama. Wahyu tersebut terhimpun dalam kitab suci, yang 
menjadi rujukan kebenaran bagi manusia. Oleh karena itu kitab 
suci agama merupakan sumber nilai kehidupan manusia di dunia 
ini.

Kesenian merupakan salah satu hasil kebudayaan manusia 
dalam rangka menyatakan dan mengekspresikan pengalaman 
keindahannya. Kesenian diciptakan manusia berdasarkan apa yang 
terjadi dan terbentang di alam, yang selanjutnya menumbuhkan 
imajinasi/emosinya. Secara prinsip harus dibedakan antara 
alam dan kesenian, meskipun keduanya mampu menggerakkan 
pengalaman keindahan manusia. Alam adalah ciptaan Allah, 
sementara kesenian adalah upaya manusia untuk mengungkapkan 
apa yang dialaminya dan dihayatinya dalam kehidupan. Meskipun 
dalam arti luas, alam diciptakan oleh Allah tidak semata-
mata sebagai suatu karya untuk dikagumi keindahannya, yang 
bisa mengantarkan kepada Allah sebagai kebenaran mutlak, 
melainkan juga sebagai amanah dalam arti yang luas. Harus diakui 
kekaguman terhadap alam, merupakan salah satu alasan penting 
yang mendasari manusia menciptakan keindahan atau kesenian. 

Kesenian menggunakan lambang-lambang yang dapat 
memberikan rangsangan bagi manusia untuk mampu menikmati 
keindahannya. Dalam hal tertentu, dengan pengertian yang sedikit 
berbeda, agama juga menggunakan lambang-lambang yang dapat 
mendorong manusia menghayati rasa keagamaannya, seperti 
fungsi Kakbah dalam membangun keberagamaan umat Islam.9 
Tidak sedikit para jamaah haji atau umrah ketika berada di Masjidil 
Haram, memasuki gerbang masjid menatap Kakbah Baitullah, 
ada kekuatan yang menggetarkan hati pada saat itu, tiada sesuatu 
yang diungkapkan, hanya air mata yang menetes membasahi 
pipinya. Pengalaman tersebut menggambarkan manusia merasa 
berhadapan dengan sesuatu yang luar biasa, sekaligus menarik, 
memikat, mempesona, dengan daya tarik yang kuat. Manusia 

9  Ibid.,  h.7- 9.
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berhadapan dengan awal dan akhir kehidupannya. Kepekaan 
terhadap lambang atau simbol tersebut merupakan syarat agar 
manusia dapat menikmati keseniannya, sama halnya dalam 
beragama, untuk dapat berlaku khusyuk, manusia dituntut untuk 
peka terhadap lambang-lambang agama [Makalah Munas Tarjih 
ke-23, Kebudayaan dan Kesenian dalam Perspektif Islam, hal. 
9], nama Allah dalam tulisan al-Quran sebenarnya juga simbol, 
demikian juga seluruh firman Allah dalam al-Quran, yang dapat 
menggetarkan hati manusia, sebagaimana tersebut dalam Q.S. al-
Anfaal ayat 2 dan Q.S. al-Hajj ayat 35:

ِلَيْت 
ُ
ت ا 

َ
َوِإذ ْم  ُ و�جُ

ُ
ل
ُ
ق ْت 

َ
َوِجل هللُا  ِكَر 

ُ
ذ ا 

َ
ِإذ فَ  ِذ�اي

َّ
ال  

َ
ِمُنون

ْ
ؤ ُ الْ ا  َ َّ ِإ�ف

َ
ون

ُ َّ
ْم َيَتَوك ِ ِ

ّ ٰ َر�ج  َوَعلَ
ا�فً َ ْم ِإ�اي ُ اَد�تْ

َ
ُه ز

ُ
ت ْم آ�ايَ ِ

ْ �اي
َ
َعل

 Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah 
mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, 
dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman 
mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka 
bertawakkal.” (Q.S. al-Anfaal: 2)

ْم  ُ َصا�جَ
َ
أ َما   ٰ َعلَ فَ  �اي ِ ا�جِ َوالصَّ ْم  ُ و�جُ

ُ
ل
ُ
ق ْت 

َ
َوِجل هللُا  ِكَر 

ُ
ذ ا 

َ
ِإذ فَ  ِذ�اي

َّ
ال

َ
ون

ُ
ْ ُيْنِفق

ُ
َناه

ْ
ق
َ

ا َرز ِة َوِمَّ
َ

ال ِقيِماي الصَّ ُ َوالْ

 Artinya: “(yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama 
Allah gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar 
terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang 
mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menafkahkan 
sebagian dari apa yang telah kami rezkikan kepada mereka.” 
(Q.S. al- Hajj: 35)
          
Sudah barang tentu bagi manusia yang peka dalam arti 

terbuka akal, rasa dan kalbunya, sebagaimana Imam al-Ghazali 
mengisyaratkan dalam kitab Adab Tilawah al-Quran, bahwa 
“Allah berfirman kepada manusia, melalui lambang-lambang dan 
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bahasa yang dapat diserap atau ditangkap oleh manusia, tentu 
saja bagi manusia yang peka dalam arti terbuka akal, rasa dan 
kalbunya”. 

Kesenian dapat memainkan peranan penting dalam 
kebudayaan modern. Dewasa ini hampir semua orang merasa 
heran dengan kecanggihan komputer yang dalam waktu relatif 
singkat menyimpan dan mengolah data. Orang pada umumnya 
mengagumi kecanggihan alat-alat komunikasi dan pengolah data 
elektronik buatan manusia, sehingga kehilangan kemampuan 
untuk melihat kenyataan yang tersembunyi di balik alat tersebut. 
Kesenian dapat dipakai sebagai sarana proses penyadaran manusia 
bahwa hidup dan kehidupan ini tidak semata-mata merupakan 
kenyataan matematis, tetapi juga romantis.10 Manusia adalah 
ciptaaan terbaik Allah sebagaimana disebutkan dalam Q.S. at-Tin 
ayat 4:

ٍ ِو�اي
ْ
ق
َ
ْحَسِن ت

َ
اي أ ِ

ف
� 

َ
َسان

ْ
ن إِ

ْ
َنا ال

ْ
ق
َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
ق
َ
ل

 Artinya:  “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia 
dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”

Sebagai suatu ciptaan terbaik, di sana ada unsur keindahan/
kesenian, adalah bagaikan komputer yang super canggih, dan jika 
dipikirkan secara mendalam dengan menggunakan akal, emosi dan 
hati nurani, maka akan sampai kepada kesimpulan  bahwa Allah 
adalah kebenaran mutlak. Q.S. an-Nur ayat 25 menyebutkan:

ُ ف ِب�اي ُ  الْ
ُّ

ق َ  هللَا ُهَو احلْ
َّ

ن
َ
 أ

َ
ون ُ  َوَيْعلَ

َّ
ق َ ُم احلْ ُ َ ُم هللُا ِدي�ف ِ �اي ِ

ّ
َيْوَمِئٍذ ُيَوف

 Artinya: “Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan 
yag setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa 
Allah-lah yang benar, lagi yang menjelaskan (segala sesuatu 
menurut hakikat yang sebenarnya).”

10  Ibid.,    h. 9-10.
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Berkesenian secara benar, didukung oleh berpikir dan 
bermoralitas yang baik dan benar, akan sangat mendorong sikap 
keberagaman yang benar, demikian juga sebaliknya, terjadi proses 
timbal balik antara keduanya. Sebab pengalaman keindahan melalui 
berkesenian menyebabkan manusia mampu menerobos kulit 
gejala, dapat diibaratkan sebagai suatu pelayaran, yang bertolak 
dari suatu pantai menuju “pulau kebenaran Allah Swt.”, yang 
mampu menggetarkan hati manusia, sehingga mampu membuka 
cakrawala keberagamaannya. Untuk itu memang memerlukan 
visi seorang seniman yang sungguh-sungguh dalam menghayati 
agama. Kemudian dengan visi itu, ia mengungkapkan peristiwa, 
pengalaman yang terjadi dalam hidup kesehariannya, sehingga 
melalui karya seninya, terbuka satu langkah keberagaman/tauhid/
keimanan sebagai fitrah manusia, sebagaimana ditunjukkan Allah 
dalam Q.S. al-A’raf ayat 172 dan Q.S. ar-Rum ayat 30:
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 Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan 
keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah 
mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya 
berfirman): ”Bukankah Aku ini Tuhanmu?” mereka 
menjawab: ”Betul (Engkau Tuban kami), kami menjadi 
saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat 
kamu tidak mengatakan: ”Sesungguhnya kami (Bani Adam) 
adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan 
Tuhan)”.(Q.S. al-A’raf: 172)”
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ِ ال

َّ
 ال

َ
َرت

ْ
ِفط

 ۚ
ا 

ً
ِ َحِنيف

ف �اي ِ
ّ

 ِللد
َ

ك َ ْ َو�جْ ِ
�ت
َ
أ
َ
ف

َ
ون ُ  َيْعلَ

َ
اِس ل َ النَّ َ �رش

ْ
ك

َ
ِكنَّ أ

َٰ
ُ َول

ِ
�ايّ
َ
ق
ْ
فُ ال �اي ِ

ّ
 الد

َ
ِلك

َٰ
ذ
 ۚ
 ِ

َّ
ِق ال

ْ
ل

 ِلفَ
َ

ْبِديل
َ
ت
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 Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus 
kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang 
telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada 
peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui.”(Q.S. ar- Rum: 30)

BAB IV
AGAMA SEBAGAI SUMBER NILAI KEBUDAYAAN

A. Pengertian Agama
Agama dapat dilihat dari dua dimensi pengertian: dimensi 

subyektif dan dimensi obyektif. Dalam dimensi subyektif agama 
dapat diartikan sebagai pengalaman imani yang termanifestasikan 
dalam wujud amal salih dalam bentuk amal intelektual, karya 
keratif, amal dalam perilaku nyata secara individual maupun 
kolektif. Arti pengalaman imani adalah kesadaran dan sekaligus 
keyakinan terhadap Zat Yang Maha Mutlak. Keasadaran itu 
membuahkan manifestasi dalam bentuk pemikiran intelektual, 
karya kreatif, perilaku individual dan kolektif dalam kehidupan 
masyarakat. 

Dalam dimensi obyektif, agama adalah sebagaimana 
didefinisikan dalam Himpunan Putusan Tarjih:

َواِهاي  َواِمِر َوالنَّ
أَ
ل

ْ
ِئِه ِمَن ا

َ
ِبيا

ْ
ن
َ
ِن أ

َ
 ِلسا

َ
َعُه هللُا َعل َ َ  رسرش

َ
فُ : ُهَو ما �ايْ ِ

ّ
لد

َ
ا

. ْ
ُ

َراه
ْ

خ
ُ
ْ َوأ

ُ
ه

َ
يا

ْ
ِد ُدن

َ
لِعبا

ْ
ِح ا

َ
ِت ِلَصال

َ
دا

َ
ْرشا لإِ

ْ
َوا

 Agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan 
perantaraan nabi-nabi-Nya,  berupa perintah-perintah dan 
larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan 
manusia di Dunia dan Akhirat. 

Islam adalah agama yang diwahyukan Allah swt melalui Nabi 
Muhammad saw dan didefinisikan sebagai:



89BRM 06/Juli 2014 - Tanfidz Keputusan Munas Tarjih Ke-27

ْيِه 
َ
 هللُا َعل

َّ
 َصل

ٌ
د مَّ َ ِء ِبِه مُ

َ
ِذْي جا

َّ
( ال ِمايُّ

َ
ْسال لإ

ْ
فُ ا �ايْ ِ

ّ
لد

َ
ْي ا

َ
فُ )أ �ايْ ِ

ّ
لد

َ
ا

 
تُ ُبْولَ

ْ
َلق

ْ
 ا

ُ
ة نَّ  ِبِه السُّ

ْ
 َجاَءت

َ
ْرآِن َوما

ُ
لق

ْ
اي ا ِ

ف
 هللُا �

َ
فَل ْ �ف

َ
 أ

َ
َ : ُهَو ما َوَسلَّ

 ْ
ُ

َراه
ْ

خ
ُ
ْ َوأ

ُ
ه

َ
يا

ْ
ِد ُدن

َ
لِعبا

ْ
ِح ا

َ
ِت ِلَصال

َ
دا

َ
ْرشا لإِ

ْ
َواِهاي َوا َواِمِر َوالنَّ

أَ
ل

ْ
ِمَن ا

 Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, yakni agama 
Islam, ialah apa yang diturunkan Allah di dalam al-Qur’an 
dan yang tersebut dalam Sunnah makbulah berupa perintah-
perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk 
untuk kebaikan manusia di Dunia dan Akhirat.

Agama Islam diyakini sebagai agama yang sesungguhnya dan 
agama yang benar sebagaimana dinyatakan di dalam al-Quran,

 
َّ

ِكَتاَب ِإل
ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
فَ أ ِذ�اي

َّ
 ال

َ
ف

َ
َتل

ْ
 َوَما اخ

ۗ
ُم 

َ
ْسال إِ

ْ
 هللِا ال

َ
فَ ِعْند �اي ِ

ّ
 الد

َّ
ِإن

 
َّ

ِإن
َ
ِت هللِا ف �ايَ

آ
ْر �جِ

ُ
ف

ْ
َوَمْن َيك

 ۗ
ْم  ُ َ َبْي�ف ًيا 

ْ
ُ َبغ ِعلْ

ْ
ُ ال

ُ
ِمْن َبْعِد َما َجاَءه

َساِب ِ
ْ

يُع احل هللَا رَسِ

 Artinya: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah 
hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah 
diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada 
mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. 
barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka 
sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.”

Sifat agama Islam yang membedakan dengan agama-agama 
lain yaitu sifat dan watak kebenarannya, sebagaimana ditegaskan 
oleh Allah dalam Q.S. ash-Shaf ayat 9:

ِه  ِ
ّ ُ
ِ ك

ف �اي ِ
ّ

 الد
َ

ِهَرُه َعل
ْ

ِ ِلُيظ
ّ

ق َ ِ احلْ
ف ٰى َوِد�اي

َ
د ُ لْ ُ �جِ  َرُسولَ

َ
ْرَسل

َ
ِذي أ

َّ
ُهَو ال

َ
ون

ُ
ك ِ

ْ �رش ُ ِرَه الْ
َ
ْو ك

َ
َول

 Artinya: “Dia-lah yang mengutus rasul-Nya dengan membawa 
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petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya 
di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik 
membenci.”

B. Agama/Kepercayaan adalah Kebutuhan Manusia
Kepercayaan bagi manusia adalah kebutuhan yang pokok. 

Dengan kepercayaan itu akan melahirkan tata nilai guna 
menopang hidup budayanya. Sikap tanpa kepercayaan tidak 
mungkin dapat terjadi. Tetapi selain kepercayaan itu dianut 
karena kebutuhan, dalam waktu yang sama juga harus merupakan 
kebenaran. Menganut kepercayaan yang salah atau dengan cara 
yang salah, bukan menopang hidup budayanya, akan tetapi bahkan 
membahayakan kehidupannya sendiri.

Oleh karena kepercayaan itu dibutuhkan manusia, maka 
dalam kenyataan, ditemui bentuk-bentuk kepercayaan yang 
beraneka ragam di kalangan masyarakat. Dari bentuk-bentuk 
kepercayaan yang berbeda satu dengan lainnya, sudah tentu ada 
dua kemungkinan: semua itu salah atau salah satu saja di antaranya 
yang benar. Di samping itu masing-masing bentuk kepercayaan 
tersebut mungkin mengandung unsur-unsur kebenaran dan 
kepalsuan yang bercampur baur.

Suatu kenyataan menunjukkan bahwa kepercayaan itu 
melahirkan nilai-nilai, sehingga kepercayaan diperlukan sebagai 
sumber tata nilai guna menopang peradaban manusia. Sebagai 
landasan untuk perkembangan peradaban dan kemajuan, manusia 
harus menganut kepercayaan yang sungguh-sungguh merupakan 
kebenaran, maka satu-satunya sumber dan pangkal nilai itu 
haruslah kebenaran itu sendiri. Kebenaran merupakan asal dan 
tujuan segala kenyataan. Kebenaran yang mutlak adalah Tuhan, 
Allah Swt. sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Lukman ayat 30:

 هللَا 
َّ

ن
َ
 َوأ

ُ
َباِطل

ْ
 ِمْن ُدوِنِه ال

َ
ُعون

ْ
 َما َيد

َّ
ن

َ
 َوأ

ُّ
ق َ  هللَا ُهَو احلْ

َّ
ن

أَ
 �جِ

َ
ِلك

َٰ
ذ

ُ ِب�اي
َ
ك

ْ
َعِلايُّ ال

ْ
ُهَو ال

 Artinya: “Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dia-
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lah yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru 
selain dari Allah itulah yang batil; dan sesungguhnya Allah 
Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Demikian juga disebutkan dalam Q.S.  al-Hajj ayat 6:

ٌ ِد�اي
َ
ٍء ق ْ

اي
َ ِ �رش

ّ ُ
ٰ ك ُه َعلَ

َّ
ن
َ
ٰ َوأ ْو�تَ َ اي الْ �ايِ ْ ُ ُه �اي

َّ
ن
َ
 َوأ

ُّ
ق َ  هللَا ُهَو احلْ

َّ
ن

أَ
 �جِ

َ
ِلك

َٰ
ذ

 Artinya: “Yang demikian itu, karena sesungguhnya 
Allah, Dialah yang haq dan sesungguhnya Dialah yang 
menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Agama yang benar adalah yang mempercayai kebenaran 
mutlak (Tuhan) dengan cara yang benar pula. Cara mempercayai 
yang benar kepada Tuhan ialah yang sesuai dengan petunjuk-
petunjuk Tuhan itu sendiri. Petunjuk-petunjuk tersebut adalah 
wahyu lewat para Nabi dan Rasul-Nya. Para Nabi dan Rasul itu 
telah lewat dalam sejarah sejak Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa 
sampai kepada Nabi Muhammad Saw. adalah rasul Allah yang 
penghabisan, tiada lagi Rasul sesudahnya. Firman Allah dalam 
Q.S. al-Ahzab ayat 40:

فَ  �اي ِبّيِ
َ النَّ ا�تَ

َ
 هللِا َوخ

َ
ِكْن َرُسول

َٰ
ْ َول َحٍد ِمْن ِرَجاِلكُ

َ
�جَ أ

َ
 أ

ٌ
د مَّ َ  مُ

َ
ن

َ
َما ك

ًما ٍء َعِل�اي ْ
اي

َ ِ �رش
ّ ُ

 هللُا ِبك
َ

ن
َ

َوك
 ۗ

 Artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari 
seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah 
dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu.”

Nabi dan Rasul yang membawa kebenaran dari Tuhan tidak 
terbatas, seperti ditegaskan dalam Q.S. an-Nisa ayat 164 dan Q.S. 
al-Mukmin ayat 78:
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 ۚ
 

َ
ْيك

َ
ْم َعل ُصْصُ

ْ
ق
َ
ْ ن  لَ

ً
 َوُرُسال

ُ
ْبل

َ
 ِمْن ق

َ
ْيك

َ
ْ َعل

ُ
َصْصَناه

َ
 ق

ْ
د

َ
 ق

ً
َوُرُسال

ًما �اي ِ
ْ

ك
َ
َ هللُا ُموَ�ٰ ت َّ َوكَ

 Artinya: “Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul yang 
sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu 
dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang 
mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa 
dengan langsung”. (Q.S. an-Nisa: 164)

ْم َمْن  ُ ْ  َوِم�ف
َ

ْيك
َ
َصْصَنا َعل

َ
ْم َمْن ق ُ ْ  ِم�ف

َ
ْبِلك

َ
 ِمْن ق

ً
َنا ُرُسال

ْ
ْرَسل

َ
 أ

ْ
د

َ
ق
َ
َول

 ۚ
 ِ

َّ
ِن ال

ْ
ذ إِ  �جِ

َّ
َيٍة ِإل

آ
َ �جِ

اي ِ
�ت
أْ  �ايَ

ْ
ن

َ
 ِلَرُسوٍل أ

َ
ن

َ
 َوَما ك

ۗ
 

َ
ْيك

َ
ُصْص َعل

ْ
ق
َ
ْ ن لَ

َ
ون

ُ
ْبِطل ُ  الْ

َ
ِ�َ ُهَناِلك

َ
ِ َوخ

ّ
ق َ حلْ َ �جِ

اي �فِ
ُ
ِ ق

َّ
ْمُر ال

َ
ا َجاَء أ

َ
ِإذ

َ
ف

 Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa 
orang Rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang Kami 
ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang 
tidak Kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang 
Rasul membawa suatu mukjizat, melainkan dengan seizin 
Allah; Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan 
(semua perkara) dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-
orang yang berpegang kepada yang batil.” (Q.S. al-Mukmin: 
78).

C. Islam Agama Sepanjang Masa
Islam adalah agama yang dinyatakan oleh Tuhan, sebagai 

agama satu-satunya yang diakui dan diridlai oleh Allah Swt., 
sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Ali Imran ayat 19 tersebut 
di atas. Oleh karena itu orang yang memilih agama selain Islam 
adalah sesat dan tidak diterima oleh Allah Swt.

Sebenarnya Islam adalah agama sepanjang zaman, yaitu 
agama sejak nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dan lain-lain. 
Kesimpulan tersebut ditarik dan dipahami dari ayat-ayat al-Qur’an 
sendiri yang memberi petunjuk demikian, seperti dalam Q.S. al-
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Baqarah ayat 130-133, Q.S. Ali Imran ayat 79-80, Q.S. asy-Syura 
ayat 13-15:

 ُ كُ
َ
ل  ٰ َ �ف

َ
اْصط  َ الَّ  

َّ
ِإن  َّ

اي ِ
َب�ف �ايَ  وُب 

ُ
َوَيْعق َبِنيِه   ُ اِه�اي َ ِإ�جْ ا  َ

�جِ  ٰ َوَو�َّ

 
ْ
ِإذ اَء 

َ
د َ ُ �رش  ْ ْن�تُ

ُ
ك ْم 

َ
أ  ﴾132﴿  

َ
ون ُمْسِلُ  ْ �تُ

ْ
ن
َ
َوأ  

َّ
ِإل فَّ  و�تُ ُ �تَ  

َ
ال

َ
ف فَ  �اي ِ

ّ
الد

وا 
ُ
ال

َ
 ِمْن َبْعِدي ق

َ
ون

ُ
ْعُبد

َ
 ِلَبِنيِه َما ت

َ
ال

َ
 ق

ْ
 ِإذ

ُ
ْوت َ وَب الْ

ُ
َ َيْعق َ َح�ف

ا 
ً

ا َواِحد ً
َٰ

 ِإل
َ

اق َ ْ
 َوِإس

َ
اِعيل َ َوِإْسَ اِه�اي َ  ِإ�جْ

َ
ِئك َ آ�جَ  َوِإلَٰ

َ
ك َ

َٰ
 ِإل

ُ
ْعُبد

َ
ن

﴾133﴿ 
َ

ون ُ ُمْسِلُ ُن لَ ْ َ َو�ف

 Artinya: “Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada 
anak-anaknya, demikian pula Ya›qub. (Ibrahim berkata): 
”Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih 
agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam 
memeluk agama Islam. Adakah kamu hadir ketika Ya›qub 
kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada 
anak-anaknya: ”Apa yang kamu sembah sepeninggalku?» 
mereka menjawab: ”Kami akan menyembah Tuhanmu dan 
Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) 
Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-
Nya”. (Q.S. al-Baqarah: 132-133)

Agama Islam sebagai agama sepanjang zaman, dari zaman 
ke zaman sampailah pada zaman Nabi Muhammad saw., dan di 
zaman itulah Islam disempurnakan, sebagaimana Firman Allah 
dalam Q.S. al-Maidah ayat 3:

 ُ كُ
َ
اي َوَرِضيُت ل ِ

ْ ِنْعَم�ت ْيكُ
َ
ْمُت َعل َ �تْ

َ
ْ َوأ ْ ِديَنكُ كُ

َ
ُت ل

ْ
ل َ ْ
ك

َ
َيْوَم أ

ْ
ال

َم ِديًنا 
َ

ْسال إِ
ْ

ال

 Artinya: “... Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 
agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan 
telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu.”
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Karena telah sempurnanya agama Islam, maka tidak 
diperlukan adanya Rasul lagi setelah Nabi Muhammad Saw. dan 
Nabi Muhammad Saw. adalah nabi dan rasul yang terakhir. 

Agama Islam yang telah sempurna tersebut seluruhnya 
terhimpun dalam al-Quran. Tidak ada sesuatu aturan yang 
dikehendaki oleh umat, tidak terdapat pokok-pokoknya dalam al-
Quran, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-An’am ayat 38 
dan Q.S. al-Isra’ ayat 9:

َ
ون ُ َ �رش ْ ُ ْم �اي ِ ِ

ّ ٰ َر�ج َّ ِإلَ ُ ٍء ۚ �رش ْ
اي

َ ِكَتاِب ِمْن �رش
ْ
اي ال ِ

ف
َنا �

ْ
ط رَّ

َ
َما ف

 Artinya: “... Tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al-
Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.” 
(Q.S. al- An’am: 38)

فَ  ِذ�اي
َّ
ال فَ  ِمِن�اي

ْ
ؤ ُ الْ  ُ ِ

ّ َوُيَب�رش َوُم 
ْ
ق
َ
أ  َ ِهاي اي  ِ

�ت
َّ
ِلل ِدي  ْ �ايَ  

َ
ْرآن

ُ
ق
ْ
ال ا 

َ
ذ

ٰ
َه  

َّ
ِإن

ا ً ِب�اي
َ
ْجًرا ك

َ
ْم أ ُ  لَ

َّ
ن

َ
اِت أ اِلَ  الصَّ

َ
ون

ُ
َيْعَمل

 Artinya: “Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk 
kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira 
kepada orang-orang Mu’min yang mengerjakan amal saleh 
bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.” (Q.S. al-Isra’: 9)

Oleh karena sifat al-Quran yang isinya mencakup segala 
masalah dan kebutuhan yang cocok untuk segala waktu dan 
tempat, maka al-Quran itu masih bersifat global, ringkas dan 
garis besar. Oleh karena itu diperlukan penjelasan yang berupa as-
Sunnah dan Ijtihad. Dengan sifat al-Quran yang berlaku sepanjang 
zaman sampai hari kiamat dan untuk seluruh manusia di dunia ini, 
maka perlu adanya jaminan pemeliharaan kemurnian al-Quran, 
dan ini dijamin oleh Allah sendiri sebagaimana ditegaskan dalam 
Q.S. al-Hijr ayat 9:

َ
ون

ُ
اِفظ َ

َ
ُ حل  لَ

َر َوِإ�فَّ
ْ
ك ِ

ّ
َنا الذ

ْ
ل َّ ف َ ُن �ف ْ َ  �ف

ِإ�فَّ
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 Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al 
Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.”

Sejarah telah membuktikan bahwa penjagaan al-Quran 
tersebut telah direalisir dengan bermacam-macam usaha umat 
Islam dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai sekarang 
ini.

D. Agama sebagai Sumber Segala Sumber 
Fungsi manusia diciptakan Allah di muka bumi adalah sebagai 

khalifah. Khalifah bermakna pengganti, dimaksudkan sebagai 
pemimpin atau penguasa. Tujuan hidup manusia untuk beribadah 
kepada Allah, dengan demikian manusia harus membangun 
dunia dari keadaannya yang kurang baik menjadi lebih baik, 
membangun kehidupan warganya menjadi lebih sejahtera dan 
dapat menikmati pemakmuran dunia dengan nikmat. Manusia 
tidak boleh melupakan nasibnya di dunia, sebagaimana disebutkan 
dalam Q.S. al-Qashash ayat 77: 
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 Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan 
Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 
kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi 
dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 
telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 
kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Peran agama sebagai sumber segala sumber, dipahami dengan 
menyimak ayat terakhir yang diwahyukan Allah Swt. yaitu Surah 
al-Maidah ayat 3 sebagaimana telah disebutkan di atas.
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Dengan kemampuan rasionya, manusia mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan daya imajinasinya 
manusia mengembangkan kemampuan estetika yang berwujud 
budaya dan seni. Dengan hati nurani manusia mengembangkan 
moralitasnya dan dengan kemampuan sensus numinis manusia 
mampu mengenal Tuhannya.

Pengembangan serta pemakmuran manusia dan dunianya 
merupakan hasil ijtihad dan tajdid yang senantiasa berpegang 
kepada tuntunan agama, dalam hal ini Islam, dengan dasar hukum 
al-Quran dan as-Sunnah. Terhadap pendapat para ulama yang 
keberatan dengan gambar dan patung, dapat dicatat beberapa  hal 
sebagai berikut:
1. Dalam al-Quran tidak terdapat ayat yang dengan tegas 

mengecam patung sebagai karya seni.
2. Patung sebagai karya seni yang tidak terkait kepada paham 

keberhalaan dan menjadikannya sesembahan tidak dikecam 
dalam al-Quran seperti patung-patung milik Nabi Sulaiman.

3. Keharaman membuat patung makhluk bernyawa didasarkan 
pada hadis Nabi Saw. yang menyatakan bahwa para pembuat 
patung dan lukisan makhluk bernyawa tersebut akan 
mendapat siksa yang berat di dunia dan akhirat. Rumah-
rumah mereka tidak dimasuki malaikat, dikecualikan lukisan 
makhluk bernyawa pada kain. Juga lukisan dan patung 
yang tidak menampilkan obyeknya secara utuh dan boneka 
mainan anak. Beberapa ulama modern juga mengecualikan 
fotografi yang disamakan hukumnya dengan lukisan pada 
kain, di samping bahwa sekarang sangat dihajatkan dalam 
kepentingan administrasi sehari-hari mengenai kependudukan 
dan sebagainya. 

4. ‘Illat dari larangan tersebut menurut para ulama adalah 
peniruan ciptaan Allah dan ada kaitan dengan syirk. 

Berkaitan dengan pengharaman patung dan lukisan makhluk 
bernyawa, hal-hal berikut perlu dipertimbangkan:
1. Masalah seni patung dan gambar dapat dikategorikan sebagai 

masalah hukum yang ma’qul al-ma’na (tedas makna).
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2. Larangan pembuatan patung dan gambar makhluk hidup 
itu dapat dilihat dalam konteks upaya Nabi Muhammad 
saw memberantas ajaran penyembahan berhala, untuk 
menegakkan ajaran tauhid. Oleh karena itu, apabila tidak 
dikhawatirkan adanya ajaran penyembahan berhala yang 
berarti tidak ada perusakan akidah, maka larangan itu tidak 
ada lagi. Contohnya adalah hadis tentang ziarah kubur yang 
semula dilarang, kemudian diperintahkan karena sudah tidak 
ada kekhawatiran adanya kemusyrikan.

3. Di zaman modern, pembuatan patung dan gambar makhluk 
bernyawa di kalangan umat Islam tidak untuk disembah, 
apalagi bila dilihat adanya beberapa manfaat di zaman 
sekarang pembuatan patung dan gambar itu berkaitan dengan 
pendidikan, dan pencatatan peristiwa sejarah.

4. Pengecaman terhadap pembuatan patung dan gambar dalam 
al-Quran karena patung itu dipuja sebagai penjelmaan Tuhan.

5. Dengan demikian dapat dipertimbangkan adanya fatwa yang 
menetapkan bahwa hukum gambar itu berlaku menurut 
‘illatnya, yaitu:
a. Untuk sesembahan, hukumnya haram berdasarkan nash.
b. Untuk sarana pendidikan, hukumnya mubah.
c. Untuk perhiasan, bila tidak mendatangkan fitnah, 

hukumnya mubah, jika dikhawatirkan membawa maksiat, 
hukumnya makruh, jika dikhawatirkan membawa 
kemusyrikan, hukumnya haram.11 

E. Agama sebagai Sumber Nilai Kebudayaan
Agama merupakan perangkat aturan yang mengatur 

hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan antar sesama 
manusia, dan hubungan antar manusia dengan lingkungannya. 
Dapat didefinisikan lebih lanjut, agama adalah suatu sistem 
keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan 
oleh suatu kelompok masyarakat dalam menginterpretasikan serta 

11 Tim Majelis Tarjih, “Hukum Islam tentang Seni,” dalam Makalah-
Makalah Munas Tarjih Ke-23, h. 9-11.
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memberikan tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini 
sebagai suatu kebenaran. Agama dapat merupakan sistem nilai 
yang dipegangi oleh penganutnya dalam memaknai kebudayaan 
yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Kebudayaan itu 
dapat diterima nilainya bila bersumber kepada agama.

Ciri-ciri umum agama ialah : (1) percaya kepada yang Maha 
Gaib, (2) mengadakan hubungan dengan yang Maha Gaib dengan 
melakukan upacara (ritus) pemujaan dan permohonan, (3) ada 
ajaran tentang Yang Maha Gaib dan (4) adanya sikap hidup yang 
ditumbuhkan oleh ketiga hal di atas. Dari ciri ke-4 ini lahirlah 
“kebudayaan” yang bersumber pada agama.

Sekarang manusia hidup dalam era yang maju, berubah dan 
berkembang secara cepat. Perubahan cepat dalam kebudayaan 
manusia mengisyaratkan bahwa kesanggupan manusia sebagai 
khalifah Allah di muka bumi nyaris tak terbatas. Kualitas 
manusia tidak hanya terletak pada kemampuannya mengolah 
alam semesta, tapi juga terletak pada sejauh mana manusia itu 
dapat mengendalikan dirinya. Diperlukan penghayatan spiritual 
yang dapat mengekspresikan nilai ilahiah dalam realitas konkret 
kehidupan manusia. Untuk itu diperlukan pemahaman secara 
mendalam atas ajaran-ajaran yang terkandung dalam agama.

Kesenian merupakan salah satu hasil budaya manusia dalam 
rangka mengaktualisasikan dan mengekspresikan pengalaman 
keindahannya. Alam adalah makhluk ciptaan Allah, sementara 
kesenian adalah upaya manusia mengungkapkan apa yang 
dialaminya dan dihayatinya dalam kehidupan. Dalam arti luas, 
alam diciptakan Allah tidak sekadar untuk dikagumi keindahannya 
tapi sebagai amanah yang harus dijaga dan dipelihara untuk 
dimanfaatkan dalam mendukung hidupnya di alam dunia ini. 
Orang-orang yang berakal, mereka memikirkan penciptaan langit 
dan bumi sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, mereka berkata: 
“Ya Tuhan kami, Tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. 
Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka”. Firman 
Allah Swt. dalam Q.S. Ali ‘Imran  ayat 191:



99BRM 06/Juli 2014 - Tanfidz Keputusan Munas Tarjih Ke-27

اي  ِ
ف

�  
َ

ُرون
َّ
ك

َ
َوَيَتف ْم  ِ ُجُنو�جِ  ٰ َوَعلَ ُعوًدا 

ُ
َوق ِقَياًما  هللَا   

َ
ُرون

ُ
ك

ْ
َيذ فَ  ِذ�اي

َّ
ال

 
َ

ك
َ
 ُسْبَحان

ً
ِطال ا �جَ

َ
ذ

ٰ
َت َه

ْ
ق
َ
ل

َ
َنا َما خ بَّ ْرِض َر

أَ ْ
َماَواِت َوال ِق السَّ

ْ
ل

َ
خ

اِر اَب النَّ
َ

ِقَنا َعذ
َ
ف

 Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil 
berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka 
memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 
berkata): ”Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini 
dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami 
dari siksa neraka.”

Berkesenian secara benar, didukung oleh cara berfikir dan 
bermoral yang baik dan benar. Dengan demikian alam sangat 
mendorong sikap keberagamaan yang benar pula. 

Din al-Islam sebagai konsep disusun atas dasar tiga 
komponen utama, yaitu: 1) komponen batiniah yang merupakan 
esensi ketauhidan, 2) komponen simbolik yang merupakan 
bentuk ibadah yang bersifat ritual, dan 3) komponen muamalah 
yang merupakan ekspresi dari din al-Islam. Selain ketiganya 
merupakan suatu kesatuan mutlak yang tidak dapat dipisahkan 
dalam kehidupan seorang muslim, baik individual maupun sosial, 
ketiganya sebenarnya menunjuk kepada adanya tata jenjang dalam 
kebudayaan Islam yang harus disusun. Inti dari kebudayaan dan 
peradaban Islam adalah tauhid, suatu pengakuan bahwa Allah 
Maha Esa, Maha Pencipta dan pusat dari seluruh kehidupan yang 
hendak dikembangkan manusia. 

Kesenian menurut Islam sebagai bagian penting dari 
kebudayaan, tentulah bermakna ibadah. Kesenian yang 
dikembangkan adalah bentuk-bentuk kesenian yang mampu 
mengantarkan manusia meningkatkan derajat dan martabatnya 
dalam mengemban amanah sebagai khalifatu Allah fi al-ardl. 
Rasulullah Saw. bersabda yang artinya: “Sesungguhnya Allah itu 
Maha indah dan mencintai keindahan”. Al-Quran menjadi bukti 
bahwa Allah Swt. memfirmankan ayat-ayatnya dengan penuh 
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keindahan. Suatu Mahakarya dari Allah. Ahli-ahli bahasa Arab 
di kalangan kaum Quraisy mengakui keindahan sastra dalam 
al-Quran, yang menurut mereka tidak mungkin itu disusun dan 
dikarang oleh Muhammad Saw.

Di kalangan umat Islam seni sastra telah mendapatkan 
tempat yang apresiatif sejak lama. Rasulullah pernah memberikan 
penghargaan tinggi terhadap karya sastra yang bagus dan seniman 
yang mengabdikan dirinya untuk kebenaran. Rasulullah pernah 
menganjurkan memainkan rebana untuk memeriahkan suatu pesta 
perkawinan agar menjadi lebih semarak.

Di Indonesia masa lalu, para ulama dan wali menggubah 
lagu religius. Di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, seni terbangan 
dan shalawatan memiliki kekuatan dakwah. Pembacaan qasidah 
Barzanji dalam arti tertentu merupakan manifestasi olah suara 
umat Islam. Di bidang sastra dikenal penyair-penyair muslim, 
sejak era Raja Ali Haji, Amir Hamzah, kemudian Ronggowarsito, 
HAMKA, Musthafa Bisri, Taufiq Ismail hingga Emha Ainun 
Najib. Dalam seni tari dikenal tari Saman (Aceh), tari Zafin 
(Sumsel), tari Selawatan (Jawa Tengah). Seniman-seniman lagu 
belakangan semakin marak membawakan lagu-lagu Islami seperti 
Grup Bimbo, Opick, Jefry dan lain-lain. Dalam seni peran dikenal 
Muhammad Diponegoro, Asrul Sani, Arifin C Noer, Chairul 
Umam yang menekuni lakon-lakon Islami.

Berkesenian menurut Islam pada hakikatnya tidak terlepas 
dari tujuan penciptaan manusia sebagai khalifatu Allah fi al-ardl, 
yang salah satu amanahnya ialah memelihara alam dunia ini 
dengan makna yang lebih tinggi yaitu untuk beribadah kepada 
Allah.12 

F.  Agama dan Pengesahan (Legitimasi) Nilai 
Dengan memperhatikan proses triangle-siklis (eksternalisasi, 

objektivasi/ objektifikasi dan internalisasi yang disebutkan pada 
Bab II di atas, tampak sekali bahwa keberadaan manusia selalu 

12 Tim Majelis Tarjih, “Kebudayaan dan Kesenian dalam Perspektif 
Islam,” dalam Makalah-Makalah Munas Tarjih Ke-23, h. 8-15.
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bersinggungan dengan masyarakat dengan seluruh dinamika 
yang terjadi di dalamnya. Keseluruhan proses itu berjalan terus 
menerus secara aktif dalam masyarakat manusia. Di dalam proses 
itu pula, persoalan-persoalan sosial muncul dan hilang sejalan 
dengan dinamika internal masyarakat. Persoalan-persoalan 
yang muncul itu tentu saja mempengaruhi pola gerak dinamis 
masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan legitimasi 
nilai atas persoalan yang muncul. Sumber legitimasi biasanya 
berasal dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat tersebut, 
seperti nilai moral dari hukum adat, agama, dan pranata lainnya. 
Nilai agama merupakan bentuk legitimasi paling efektif.13 Agama 
mampu memberikan solusi-solusi alternatif bagi persoalan-
persoalan sosial seperti kematian, perang, kenakalan remaja, 
kemiskinan, dan lain sebagainya, juga mampu memberikan warna 
bagi berjalannya nilai dan norma di masyarakat. Agama seakan 
payung besar (paramount/canopy) yang menaungi kehidupan 
masyarakat untuk bertindak sejalan dengan norma yang dianut 
oleh masyarakat. Oleh sebab itu, agama disebut dengan langit 
suci, kanopi sakral (sacred canopy), yang melindungi masyarakat 
dari situasi meaningless, chaos, dan chauvinistic.14

Dengan demikian agama sangat berperan dalam membentuk 
perilaku masyarakat. Dengan posisi yang utama sebagai elemen 
nilai masyarakat ini, agama merupakan bentuk legitimasi yang 
kuat. Agama membangun kesadaran manusia untuk bertindak 
sesuai dengan dinamika nilai dalam masyarakat. Sekali lagi, 
dalam konteks ini, agama yang berintikan ³m±n (belief) akan 
mengarahkan bahkan membentuk perilaku masyarakat (practice). 
Belief/iman dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang abstrak dan 
berada pada wilayah kesadaran (mind) yang akan menentukan 
perilaku dan tindakan (matter/amal) yang dilakukan oleh manusia, 
baik sebagai individu atau masyarakat dalam kehidupan nyata.

13 Peter L. Berger, Langit Suci, 40.
14 Agama selalu menjadi sebuah sistem yang melingkupi segala-galanya 

untuk mempertahankan diri dari kekacauan dan kehancuran “dunia” manusia; 
lihat Berger, ibid., 63.
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Mengkaji agama berarti juga mengkaji orang-orang yang 
beragama, maka mengkaji masyarakat tentu juga tidak dapat 
dilepaskan dari mengkaji agama, ataupun nilai yang melekat 
dalam masyarakat tersebut. Inipun harus dipahami bahwa 
masyarakat merupakan kreasi dari manusia, sekaligus manusia 
yang menjalankan dinamika masyarakat. Dengan demikian, 
ketika melihat sejarah awal manusia yang bermasyarakat terlihat 
bagaimana nilai agama secara efektif mempengaruhi perilaku 
manusia, bahkan pranata-pranata sosial yang dilahirkannya pun 
banyak bersentuhan bahkan merujuk nilai-nilai agama, dan yang 
lebih urgen lagi bahwa agama merupakan sistem nilai yang efektif 
dalam masyarakat.15 

Logika ini ketika dihubungkan dengan ketiga proses relasi 
manusia dengan masyarakatnya, sebagaimana diuraikan di atas, 
akan bersentuhan pada proses eksternalisasi. Agama merupakan 
bentuk legitimasi dan referensi pada wilayah eksternalisasi. Ketika 
masyarakat merupakan “kenyataan” bagi manusia –masyarakat 
adalah “buatan” manusia dan di sisi lain manusia sebagai 
pembangun masyarakat dan dunia, dan manusia merupakan 
“subjek” yang beragama, maka agama akan menentukan pranata 
sosial yang lahir dan berada dalam masyarakat, yang tentu saja 
tidak mengurangi dan menafikan pembentuk lain seperti susunan 
masyarakat yang telah ada. Agama telah menjelma menjadi bentuk 
norma dan perilaku sekaligus, dan ia menjadi sebuah gejala budaya, 
di satu sisi, serta menjadi sistem budaya di sisi lain. Dalam konteks 
ini, agama menjadi sebuah sistem budaya (cultural system). Tanda-
tanda budaya (cultural signs), sistem simbol, manifestasi nilai, pola 
perilaku, ungkapan relasional antar individu, merupakan bentuk 
“kerja” sistem budaya yang berbasis agama. Proses eksternalisasi, 
objektifikasi, dan internalisasi meniscayakan sebuah legitimasi 
nilai, karena pada saat ketiga proses ini sedang berlangsung, 
dan proses-proses yang mengiringi berikutnya seperti sosialisasi 
dan pen-tradisi-an budaya, masyarakat akan mengalami proses 
“pendewasaan” dan “penuaan”. Kondisi tersebut memungkinkan 

15  Trevor Ling, A History of Religion East and West (London: Macmillan 
Publishers Ltd., 1985), terutama bab I, 1-36.
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masyarakat untuk mencari pembenaran nilai supaya tetap pada 
kondisi seimbang dan harmonis.

Berdasar pada penjelasan dan analisis di atas dapat 
ditarik pemahaman bahwa agama dalam kondisi apapun akan 
menentukan, mempengaruhi, serta membentuk tindakan dan 
perilaku masyarakat.

G. Islam sebagai Sistem Nilai 
Kalau mencermati uraian di atas, dapat dikatakan bahwa 

norma-norma yang berlangsung dan berjalan di masyarakat 
banyak ditentukan oleh sebuah “inner-tradition/tradisi terdalam” 
yang bersumber dari agama. Jika hal tersebut ditarik lebih jauh 
dalam konteks masyarakat Islam, maka agama –dalam hal ini 
Islam, adalah agama yang sesuai dengan fitah manusia. Sekalipun 
demikian, perlu diketahui pula seberapa besar pengaruh Islam 
dalam masyarakat muslim, atau dengan kata lain dalam hal 
apa Islam merupakan sistem nilai yang menentukan  perilaku 
masyarakatnya.

Islam merupakan sistem nilai yang tidak hanya menjadi 
perangkat ideologi tetapi juga merasuk dalam kesadaran umat 
Islam itu sendiri, sehingga memungkinkan terciptanya sebuah 
“tindakan” (practice/amal) yang berbasis pada nilai-nilai tersebut. 
Hal inilah yang kemudian dielaborasi oleh Hamilton A.R Gibb 
dalam bukunya Wither Islam yang menyatakan bahwa Islam 
is indeed much more than a system of theology, it is a complete 
civilization16. Oleh karena itu, perkembangan masyarakat dan 
kebudayaan dalam Islam selalu mengacu pada sistem nilai 
Islam, baik dalam bidang politik, seni, arsitektur, sastra, musik, 
kedokteran, bahkan kimia, matematika, dan optik. Jika dilihat dari 
perspektif ini maka pada hakikatnya sistem nilai yang dibangun 
di atas sistem sosial dan budaya dalam masyarakat muslim 
merupakan pengejawantahan langsung dari “etos” ijtihad dalam 
arti sebenarnya dan tajdid. Ini terlihat dari berbagai bentuk karya 

16  Hamilton Alexander Rosskeen Gibb, Whither Islam? : A Survey of 
Modern Movements in the Moslem World (New York: AMS Press, 1973), 16.
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sosial dan budaya yang selalu memancarkan “tradisi” ilahiyah. 
yakni sebuah tradisi yang “meniru” sifat dasar bunga Lotus 
(teratai, matahari) yang selalu menghadapkan bunganya pada 
matahari. Dalam hal ini, tradisi ilahiah yang diidentikkan dengan 
masyarakat muslim ideal adalah yang selalu diresapi oleh etos 
tauhid (ilahiah).

BAB V
KONSEP DIN AL-ISLAM TENTANG KEBUDAYAAN 

DAN KESENIAN

A. Pembagian Kebudayaan Menurut Islam
Islam adalah agama rahmat. Islam datang untuk membawa 

manfaat dan maslahat bagi manusia. Dalam waktu yang sama, 
Islam datang untuk menghindarkan mereka dari segala madarat 
atau bahaya dan kerusakan. Oleh karena itu, tidak heran jika Islam 
perlu meluruskan dan membimbing kebudayaan yang berkembang 
dalam masyarakat demi kemajuan yang sesuai dengan ketinggian 
derajat manusia itu sendiri.

Melihat kebudayaan yang ada dan berkembang di dalam 
masyarakat, kebudayaan bisa diklasifikasikan menjadi tiga 
kategori:

1. Kebudayaan yang diakui syariat.
Kebudayaan yang diakui oleh syariat adalah semua 

kebudayaan dan hasil karya manusia yang tidak bertentangan 
dengan nas-nas al-Quran dan hadis. Kebudayaan tersebut diterima, 
diakui dan bahkan terkadang bisa dijadikan sumber hukum.

Dalam hal ini, para ahli fiqih telah membuat sebuah kaedah 
yang berbunyi: “َمٌة

َّ
َك  yang artinya: “Adat istiadat itu bisa ”الَعاَدةحُ محُ

dijadikan sebagai sumber hukum”. Kaedah ini bukan sekedar 
menerima sebuah adat istiadat yang merupakan bagian dari 
kebudayaan, bahkan lebih dari itu, ia menempatkannya di posisi 
yang tinggi, yaitu sebagai sumber hukum yang diakui oleh agama.
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Namun perlu ditekankan di sini bahwa adat istiadat yang 
bisa dijadikan sumber hukum itu syarat utamanya ialah tidak 
bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah.  Contohnya, 
penentuan mahar untuk istri. Dalam Islam, seorang laki-laki yang 
ingin menikahi seorang perempuan wajib memberi mahar atau mas 
kawin. Mahar tersebut jika tidak ditentukan pada saat akad nikah 
dikembalikan kepada adat budaya setempat untuk menentukan 
ukurannya.

Contoh lain, pemberian nafkah kepada keluarga. Menurut 
Islam, kepala rumah tangga wajib memberi nafkah keluarga yang 
dipimpinnya, namun Islam tidak menentukan besarannya. Hal itu 
diserahkan kepada kemampuannya dan adat budaya yang berlaku 
di daerah tempat tinggalnya.

Contoh lainnya lagi, Islam menganjurkan umatnya untuk 
membangun masjid sebagai tempat ibadah. Namun tidak ada 
ketentuan yang pasti bentuk bangunan masjid itu,  karena hal itu 
diserahkan kepada adat budaya masing-masing umat. Oleh karena 
itu, jika di Jawa umat Islam membangun masjid dengan bentuk 
joglo umpamanya, maka hal tersebut tidak dipermasalahkan.

Demikianlah penghormatan Islam terhadap adat budaya 
setempat. Islam tidak hanya mengakui suatu adat budaya, bahkan 
terkadang menjadikannya sebagai sumber hukum yang bisa 
dirujuk dalam hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam al-
Quran dan as-Sunnah.

2. Kebudayaan yang pada mulanya bertentangan dengan 
syariat, lalu diperbaiki sehingga sesuai dengannya.
Contohnya adalah syair-syair yang dilantunkan orang-orang 

Jahiliyyah dahulu yang mengandung unsur-unsur kemusyrikan. 
Ketika Islam datang, melantunkan syair tetap dibenarkan, namun 
tentu saja tidak boleh mengandung hal-hal yang bertentangan 
dengan agama, seperti kemusyrikan, bid’ah dan hal-hal yang 
membantu kezaliman. Dapat dikemukakan di sini, bahwa usaha 
para Wali Songo memodifikasi kesenian wayang dengan wayang 
yang berisi ajaran-ajaran Islam yang diselipkan dalam ceritanya.
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3. Kebudayaan yang bertentangan dengan syariat.
Adat budaya yang bertentangan dengan syariat Islam itu adalah 

semua hasil karya manusia yang menyalahi nas-nas al-Quran dan 
as-Sunnah atau mengandung unsur-unsur kemusyrikan, bid’ah, 
khurafat, takhayul, kezaliman dan hal-hal negatif lainnya. Jika 
sebuah adat budaya itu jelas-jelas bertentangan dengan al-Quran 
dan as-Sunnah, maka hasil karya dan ciptaan manusia tersebut 
harus ditundukkan kepada ajaran Islam. Bukan sebaliknya, Islam 
yang harus mengikuti kebudayaan tersebut. Ini karena hasil karya 
dan tradisi sebuah masyarakat itu bisa berupa kebatilan yang telah 
disepakati, sementara nas-nas syariat yang terbukti keasliannya 
tidak mungkin mengandung unsur kebatilan. Tambahan pula, 
sebuah tradisi itu hanya mengikat masyarakat yang meyakininya, 
sedang nas syariat mengikat seluruh umat manusia, sehingga 
dengan demikian nas jauh lebih kuat. 

Contoh adat budaya yang menyalahi syariat adalah 
seperti budaya larung laut. Dalam budaya ini orang-orang 
mempersembahkan sesajian berupa kepala kerbau dan hasil 
pertanian lalu menghanyutkannya ke laut. Budaya ini berasal 
dari adat budaya Hindu, yang dilakukan oleh sebagian orang-
orang Jawa untuk mengharap berkah dari penunggu lautan dan 
menghindarkan mereka dari mara bahaya. Contoh lain, budaya 
“ngaben” yang dilakukan oleh orang-orang Hindu Bali. Dalam 
budaya tersebut mereka membakar mayat dengan upacara besar-
besaran dengan kepercayaan orang yang meninggal tersebut 
dapat masuk nirwana dengan upacara tersebut. Budaya ini jelas-
jelas bertentangan dengan syariat Islam yang mewajibkan kita 
menghormati mayat dan mengharamkan kita mengusik, melukai 
atau mengganggunya.

Hal-hal di atas merupakan sebagian contoh adat budaya 
yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga umat Islam 
tidak boleh mengikuti atau mengamalkannya. Islam melarangnya 
karena adat budaya seperti itu merupakan adat budaya yang tidak 
mengarah kepada kemajuan adab dan tidak mempertinggi derajat 
kemanusiaan dan bangsa. Sebaliknya justru merupakan kebudayaan 
yang menurunkan derajat kemanusiaan. Dalam penjelasan 
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Undang-undang Dasar pasal 32, disebutkan : “Usaha kebudayaan 
harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, 
dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing 
yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan 
bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa 
Idonesia”. 

B. Karakteristik Kebudayaan dalam Islam
Di dalam syariat ada kaidah yang berbunyi: “ ألْشَياءِ

ْ
ا ِف  ْصلحُ 

َ
 األ

اتلَّْحِريِم  
َ

َع ِللحُ  ادلَّ لَّ  يَدحُ َحتَّ  إِلبَاَحةحُ 
ْ
 yang artinya: «Hukum asal segala «ا

sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan». 
Kaidah ini juga berlaku terhadap kebudayaan. Dalam masalah 
kebudayaan yang merupakan hasil karya dan ciptaan manusia, 
Islam memberi banyak kelonggaran dan kesempatan kepada 
manusia untuk berkreasi. Sebuah kebudayaan barulah akan 
dilarang dalam Islam jika nanti ada dalil yang melandasi larangan 
tersebut. Tapi jika tidak ada dalil yang melarangnya, maka 
kebudayaan apapun dibenarkan.

Dengan demikian, dari kaidah dan pembagian kebudayaan di 
atas dapat diketengahkan di sini karakteristik kebudayaan yang 
diakui dan sesuai dengan syariat Islam. Karakteristik tersebut 
antara lain:
1. Sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan 

al-Quran dan as-Sunnah.
2. Dapat meningkatkan keimanan dan tidak mengandung unsur 

kemusyrikan, bid’ah, khurafat dan takhayul.
3. Menumbuhkan kebersihan jiwa dan kemaslahatan serta tidak 

mengandung unsur kezaliman dan kerusakan.
4. Menghasilkan kebajikan dan menambahkan ingat kepada 

Allah serta tidak mengandung unsur maksiat dan melalaikan.
5. Membuat pencerahan peradaban dan tidak menyebabkan 

perpecahan, kemunduran, pemborosan dan hal-hal negatif 
lainnya.
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C. Pandangan Islam mengenai Kesenian 
Pandangan Islam terhadap kesenian tidak berbeda dengan 

pandangannya terhadap kebudayaan. Ini karena –sebagaimana 
disebutkan di atas—kesenian itu adalah bagian dari kebudayaan 
yang merupakan hasil karya dan daya cipta manusia.

Kesenian merupakan ekspresi jiwa manusia yang mengandung 
dan mengungkapkan keindahan. Ia lahir dari sisi terdalam manusia 
yang mendorongnya untuk mengekspresikan segala sesuatu 
yang  indah,  apa  pun  jenis  keindahan itu. Dorongan tersebut  
merupakan   fitrah   yang dianugerahkan Allah kepada hamba-
hamba-Nya. 

Dengan demikian, merupakan suatu  hal  yang  mustahil, 
jika Allah  yang menganugerahkan kepada manusia potensi 
untuk menikmati dan mengekspresikan keindahan, kemudian Dia 
melarangnya. Bukankah Islam adalah agama fitrah?  Bukankah 
segala yang bertentangan dengan fitrah ditolaknya, dan yang 
mendukung kesuciannya ditopangnya?

Adapun larangan-larangan Islam terhadap kesenian tertentu 
seperti seni patung, seni lukis yang porno, seni tari yang 
menampakkan aurat dan lainnya, larangan-larangan tersebut ada 
‘illat atau sebabnya. Jika sebab tersebut tidak ada, maka tidak ada 
pula larangannya, sebagaimana bunyi kaidah usul fikih “  احلحُْكمحُ
وًدا َوَعَدًما تِِه وحُجحُ

َّ
ورحُ َمَع ِعل  yang artinya «Hukum itu berputar bersama ”يَدحُ

‹illat/sebab dalam keadaan ada dan tidak ada». Maksudnya, jika 
‹illat atau sebab itu ada, maka hukumnya juga ada. Sebaliknya, 
jika sebabnya tidak ada maka demikian pula hukumnya tidak ada.

Sebagai contoh, membuat patung pada zaman dahulu itu 
hukumnya haram. Ini karena patung atau berhala itu dijadikan 
sesembahan oleh orang-orang pada waktu itu. Namun sekarang 
ini, ada orang membuat patung bukan untuk disembah, tapi untuk 
dijadikan alat pendidikan, hiasan dan lainnya, maka apakah 
hukumnya juga haram? Tentu tidak, karena hukum larangan itu 
berputar pada ‘illat/sebabnya. Oleh karena ‘illat-nya (yaitu patung 
untuk disembah) tidak ada, maka hukumnya (larangannya) juga 
tidak ada.
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Sebagai bukti, al-Quran surat al-Anbiya  (21)  ayat  51-58 
secara tegas dan  dengan  bahasa  yang  sangat  jelas berbicara 
tentang patung. Dalam ayat-ayat ini diuraikan  tentang patung-
patung  yang  disembah  oleh  ayah  Nabi  Ibrahim   dan kaumnya. 
Sikap al-Quran terhadap patung-patung itu, bukan sekedar 
menolaknya, tetapi merestui penghancurannya. Firman Allah:

َ
ِجُعون ْ ْيِه �ايَ

َ
ُهْم ِإل

َّ
َعل

َ
ْم ل ُ ا لَ ً ِب�اي

َ
 ك

َّ
ا ِإل

ً
اذ

َ
ُهْم ُجذ

َ
َعل َ ج

َ ف
�

 Artinya: “Maka Ibrahim menjadikan berhala-berhala itu 
hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar (induk) 
dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali (untuk 
bertanya) kepadanya.” (Q.S. Al-Anbiya [21]: 58)

Dalam ayat di atas diterangkan bahwa Nabi Ibrahim 
menghancurkan semua berhala kecuali satu yang terbesar. Beliau 
membiarkan dan tidak menghancurkannya, karena  ketika  itu  
berhala  tersebut diharapkan dapat berperan sesuai dengan ajaran 
tauhid. Melalui berhala  itulah  Nabi  Ibrahim membuktikan 
kepada mereka bahwa berhala -betapapun besar dan  indahhya-  
tidak  wajar  untuk disembah, karena tidak dapat berbuat apa-apa. 
Firman Allah:

َرَجُعوا 
َ
 ﴿63﴾ ف

َ
ون

ُ
وا َيْنِطق

ُ
ن

َ
 ك

ْ
ْ ِإن

ُ
وه

ُ
ل
َ
اْسأ

َ
ا ف

َ
ذ

ٰ
ْ َه

ُ
ه ُ ِب�اي

َ
ُ ك َعلَ

َ
 ف

ْ
 َبل

َ
ال

َ
ق

﴾64﴿ 
َ

ون اِلُ
َّ

ُ الظ �تُ
ْ
ن
َ
ْ أ كُ

َّ
وا ِإن

ُ
ال

َ
ق
َ
ْم ف ِ�ِ

ُ
ف
ْ
ن
َ
ٰ أ ِإلَ

 Artinya: “Sebenarnya patung yang besar inilah yang 
melakukannya (penghancuran berhala-berhala itu). Maka 
tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. 
Maka mereka kembali kepada kesadaran diri mereka, lalu 
mereka berkata, Sesungguhnya kami sekalian adalah orang-
orang yang menganiaya (diri sendiri).” (Q.S. Al-Anbiya 
[21]: 63-64).

Jadi dengan demikian, Nabi Ibrahim a.s. tidak menghancurkan 
berhala yang terbesar pada saat berhala itu difungsikan untuk 
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satu tujuan yang benar. Jika demikian, yang dipersoalkan bukan 
berhalanya, tetapi sikap terhadap berhala serta peranan yang 
diharapkan darinya.

BAB VI
HUKUM ISLAM TENTANG KESENIAN

Untuk memahami dan memahamkan hukum Islam tentang 
kesenian di kalangan Muhammadiyah begitu sulitnya, karena 
situasi dan kondisi umat Islam saat itu begitu sulitnya memisahkan 
mana agama dan mana budaya, bahkan bagi masyarakat awam, 
seni budaya dijadikan agama, dan agama sendiri tenggelam dalam 
seni budaya.

Muhammadiyah sebagai institusi dakwah Islam tentu akan 
selalu berupaya  memunculkan nilai-nilai Islam ke permukaan dan 
mengungkap kebenaran Islam. Usaha tersebut akan berhadapan 
dengan kenyataan keberagaman budaya lokal dan seni tradisi di 
masyarakat yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat 
tersebut. Sebagai institusi dakwah yang harus memunculkan nilai-
nilai Islam dan mengungkap kebenaran Islam, sampai-sampai 
Muhammadiyah menyatakan perang terhadap TBC (Takhayyul, 
Bid’ah dan Churofat) yang ketiga-tiganya telah menyatu dalam 
seni budaya masyarakat.

Oleh karena itu, untuk memahami dan memahamkan hukum 
Islam tentang kesenian, dipergunakan manhaj tarjih yang telah 
diputuskan dalam Musyawarah Nasional Tarjih ke-25 pada 
Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta tahun 2000, melalui 
pendekatan “bayani, burhani dan irfani”, sebagai elemen 
metode atau manhaj yang sangat penting untuk dapat melakukan 
pembacaan terhadap seni budaya secara menyeluruh.

Melalui pendekatan bayani, yaitu dengan menerapkan analisis 
tekstual, diharapkan dapat menggali landasan normatif dalam al-
Quran dan as-Sunnah yang berkaitan dengan wacana agama dan 
keberagaman seni budaya, baik seni tradisi maupun seni modern. 
Dengan pendekatan ini dapat mengungkapkan kandungan makna 
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teks normatif tersebut sehingga memberikan kerangka kepastian 
hukum tentang boleh tidaknya mengembangkan seni budaya, sebab 
bagaimanapun pengesahan (legitimasi) normatif tekstual tersebut 
di atas, sangat dibutuhkan, setidaknya untuk menenteramkan 
keyakinan keagamaan individu atau masyarakat dalam menerima 
dan mengembangkan seni budaya atau menolaknya.

Namun demikian menggunakan pendekatan bayani saja, 
tidaklah cukup, karena terkadang tidak didapat penjelasan teks 
(nas) al-Quran maupun as-Sunnah yang berkaitan dengan seni 
budaya tersebut. Karena sebagaimana diakui oleh para ahli usul 
fikih, nas itu terbatas sementara kasus dan permasalahannya terus 
berkembang secara tak terbatas. Di samping terkadang sekalipun 
terdapat nas atau teks normatif al-Quran atau as-Sunnah yang 
berkaitan dengan seni budaya seperti larangan menggambar (seni 
lukis) dalam sejumlah teks hadis al-Bukhari, Muslim dan Ahmad, 
namun penjelasan teks tersebut sangat terkait erat dengan konteks 
sejarah (historis) dan sosiologis (situasi sosial saat itu), sehingga 
tidak cukup dengan hanya menggunakan pendekatan bayani saja. 
Mencukupkan hanya kepada pendekatan bayani saja, cenderung 
melahirkan pandangan keagamaan yang terbatas dan tidak 
berwawasan terbuka serta tidak bersifat tajdid.

Oleh karena itu diperlukan pendekatan atau persepektif lain 
yang lebih bersifat terbuka, luwes dan bersahabat, yaitu pendekatan 
burhani dan irfani. Melalui pendekatan burhani (penerapan analisa 
rasional/berdasarkan kaidah bidang ilmu terkait) diharapkan selain 
dapat mengungkapkan konteks dari suatu risalah keagamaan, juga 
dapat mengungkap kenyataan sejarah dan sosio-antropologis dari 
suatu seni tradisional, maupun seni modern, baik pemikiran, nilai 
spiritual maupun keagamaannya, kandungan filosofinya, kearifan 
lokal (local wisdom) serta visi pencerahan dan kritik sosialnya.

Sementara melalui pendekatan irfani, atau penerapan intuitif, 
diharapkan dapat menangkap makna hakekat atau makna terdalam 
di balik teks dan konteks. Jika perkiraan dasar bayani lebih 
melihat teks sebagai sebuah fenomena kebahasaan, sementara 
burhani lebih melihat teks sebagai suatu yang berkaitan dengan 
konteks, maka irfani lebih melihat teks sebagai suatu simbol dan 
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isyarat, yang menuntut –melalui keinsaafan batin yang mendalam 
dan sensitifitas nurani yang kuat– pembacaan dan penggalian 
makna terdalam dari simbol-simbol dan isyarat-isyarat tersebut, 
dengan melibatkan kecerdasan emosional, kecerdasan sosial 
dan kecerdasan spiritual. Dalam konteks dialektika agama dan 
keberagaman seni, pendekatan irfani ini sebagaimana juga 
pendekatan burhani memiliki dua tugas, yaitu:
1. membaca makna terdalam dari hukum-simbol dan isyarat-

isyarat teks keagamaan (an-nu¡ ¡ ad-d³niyyah).
2. membaca makna-makna terdalam dari simbol-simbol dan 

isyarat-isyarat yang terkandung dalam bentuk-bentuk seni 
budaya tersebut.

Ketiga pendekatan tersebut (bayani, burhani dan irfani) saling 
berkait erat antara satu dan yang lainnya (di dalam Manhaj Tarjih 
digambarkan sebagai spiral) dan membentuk hubungan dialogis 
melingkar (sirkuler dialektis): memahami teks keagamaan (bayani) 
tidak dapat dipisahkan dari pemahaman konteksnya (burhani), 
pemahaman konteks (burhani) tidak dapat lepas dari pemahaman 
teks itu sendiri (bayani), sementara pemahaman makna terdalam 
(irfani), membutuhkan pemahaman teks dan konteks sekaligus. 
Berdasarkan ketiga pendekatan ini, maka diharapkan problem 
hubungan antara agama dan keragaman seni budaya tradisional 
maupun modern, mendapatkan penjelasan secara menyeluruh 
(komprehensif, integral dan holistik), baik norma, sejarah maupun 
spiritual terdalamnya, sehingga dapat dijadikan basis kebijakan 
aktual dalam pengembangan strategi kebudayaan dan tajdid 
pemikiran keagamaan.

Agama dan seni budaya memiliki keterkaitan erat. Agama 
sebagai sebuah pengalaman imani, yakni kesadaran tentang 
kehadiran Zat Yang Maha Mutlak, selalu termanifestasikan dalam 
berbagai ragam ungkapan, antara lain dalam karya kreatif semisal 
seni. Bahkan agama juga banyak menghasilkan seni budaya yang 
tidak bisa diingkari. Perintah agama membaca kitab suci al-Qur’an 
melahirkan berbagai bentuk seni baca al-Quran. Perintah agama 
menutup aurat menjadi inspirasi bagi para perancang mode Muslim 
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(Muslimah) untuk menciptakan macam-macam mode pakaian 
yang sangat sesuai kaidah agama dengan menampilkan sisi artistik 
yang tinggi. Bilamana agama memerintahkan agar merayakan 
pernikahan dengan mengadakan walimah agar semua masyarakat 
mengetahui bahwa pasangan tertentu telah resmi menikah, maka 
seni menambah semaraknya acara walimah dengan penampilan 
qasidahan yreng memberikan wawasan dan pesan relijuis kepada 
para hadirin dan khususnya pasangan yang menikah. Kecintaan 
orang kepada Nabi Muhammad saw telah melahirkan berbagai 
bentuk puisi yang berisi pujian kepada beliau, semisal karya puisi 
al-Barzanj³, bahkan karya ini kemudian tidak hanya diapresiasi 
melalui pembacaannya, melainkan ditampilkan dalam suatu acara 
membaca barzanji. 

Sebenarnya agama dan seni budaya tidak memiliki 
pertentangan sejauh seni budaya hanya merupakan pengungkapan 
dan apresiasi keindahan alam sebagai anugerah ilahi yang tak 
terbatas dan penangkapan terhadap hakikat di balik materi 
melalui kesadaran estetik. Namun harus diakui bahwa akan terjadi 
ketegangan antara agama dan seni budaya apabila seni budaya itu 
memasuki wilayah klaim eksklusif agama, yakni seni dijadikan 
media yang bersifat ritualistik untuk melakukan pendekatan 
kepada Tuhan. 

Secara lebih luas, dialektika agama dan seni budaya tersebut 
dapat dilihat dalam perspektif sejarah agama-agama besar dunia, 
termasuk Islam, karena dalam penyebarannya selalu berhadapan 
dengan keragaman seni budaya setempat, strategi dakwah yang 
digunakannya seringkali dengan mengakomodasi budaya lokal 
tersebut dan kemudian memberikan spirit keagamaannya. Salah 
satu contoh adalah wayang yang oleh Islam (para wali) telah diisi 
ajaran kalimosodo (kalimah syahadat) atau ajaran keadilan dan 
sebagainya. Contoh lain seperti dalam penyelenggaraan sekaten 
di Yogyakarta, dan hari raya atau lebaran ketupat di Jawa Timur 
yang diselenggarakan satu minggu sesudah Idulfitri. Dalam 
perspektif sejarah Islam Indonesia, sekaten merupakan kreatifitas 
dan kearifan para wali untuk menyebarkan ajaran Islam. Sekaten 
ini merupakan penyelenggaraan peringatan maulud Nabi saw 
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yang ditransformasikan dalam peringatan sekaten, substansinya 
adalah untuk memperkenalkan ajaran tauhid. Kata syahadatain 
menjadi sekaten, sekaligus melestarikan atau tanpa mengorbankan 
budaya Jawa. Sementara dalam upacara hari raya ketupat, 
untuk menyampaikan syukur kepada Dewi Sri (dewi padi atau 
kesuburan) diubah menjadi penyampaian syukur kepada Tuhan 
yang melimpahkan rahmat kepada umat-Nya.

Dalam perjalanan dakwahnya, Muhammadiyah lewat 
program atau gerakan pemurnian ajaran Islam, pernah dituduh 
sebagai organisasi atau gerakan yang tidak ramah terhadap seni. 
Akan tetapi karena perjalanan waktu dan perubahan zaman serta 
kesadaran ber-senibudaya yang lebih maju, di samping wawasan 
dan pola pikir keagamaan yang didominasi pendekatan bayani, 
pilihan strategi kebudayaan Muhammadiyah tersebut dipandang 
mempersempit ruang gerak bagi perkembangan seni budaya, 
khususnya seni tradisi dan budaya lokal. Oleh karena itu sadar akan 
pilihan kebudayaannya yang menimbulkan tidak ramah kepada seni 
budaya ini, maka Muhammadiyah melakukan reorientasi strategi 
kebudayaannya, yang dimulai pada Musyawarah Nasional Tarjih 
ke-23 di Banda Aceh (1995) mengangkat tema “Kebudayaan dan 
Kesenian dalam Perspektif Islam” dengan memutuskan diktum-
diktum sebagai berikut:
1. Seni adalah salah satu fitrah manusia yang dianugerahkan 

Allah, yang harus dipelihara sesuai dengan ketentuan Allah.
2. Menciptakan dan menikmati karya seni hukumnya mubah 

(boleh), selama tidak mengarah dan mengakibatkan fasad 
(kerusakan), «arar (bahaya), ‘i¡y±n (kedurhakaan) dan bu‘d 
‘an Allah (menjauhkan dari mengingat Allah).

Selanjutnya keputusan ini dipertegas lagi dalam Muktamar 
Muhammadiyah ke-44 di Jakarta, yang menetapkan “Pedoman 
Hidup Islami Warga Muhammadiyah”. Pedoman ini memuat 
pedoman warga Muhammadiyah dalam kehidupan seni budaya, 
dengan diktum-diktum sebagai berikut:
1. Setiap warga Muhammadiyah baik dalam menciptakan 

maupun menikmati seni budaya, selain dapat menimbulkan 
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perasaan halus dan keindahan, juga menjadikan seni dan 
budaya sebagai sarana, media atau sarana dakwah untuk 
membangun kehidupan yang berkeadaban.

2. Menghidupkan sastra Islam sebagai bagian dari strategi 
membangun peradaban dan kebudayaan manusia.

Dalam Islam, seni tidaklah bertentangan dengan prinsip-
prinsip pemikiran tauhid, melainkan sebagai manifestasi dari 
kesadaran tauhid itu sendiri. Akhlak Allah yang Mahabaik, 
Mahabenar, dan Mahaindah harus dimanifestasikan dalam segenap 
aspek kehidupan. Akhlak Allah yang Mahabaik menjadi tujuan dan 
kehendak dalam moral, Akhlak Allah Mahabenar menjadi cita-cita 
akal budi, dan akhlak Allah Mahaindah menjadi dambaan rasa. 
Dambaan rasa inilah yang diwujudkan dalam ekspresi kesenian 
dan kebudayaan.

Berdasarkan pandangan Muhammadiyah terhadap seni dan 
kebudayaan tersebut, dalam Halaqah Tarjih di Sala, 2-4 Nopember 
2001, dirumuskan strategi seni dan kebudayaan  Muhammadiyah 
sebagai berikut:
1. Strategi kebudayaan koeksistensi, yakni lebih mendalami 

wawasan seni tradisi dengan pendekatan bayani, burhani dan 
irfani serta menghargai seni-seni tradisi yang berkembang 
di masyarakat, sepanjang sejalan dengan rambu-rambu 
(persyaratan) di atas, dan 

2. Strategi kebudayaan proeksistensi, yaitu empati terhadap 
perkembangan seni tradisi serta membuka ruang publik untuk 
mengembangkan seni tradisi islami seperti penyelenggaraan 
festival-festival budaya, halaqah budaya dan sebagainya. 

Hidup berkesenian adalah melengkapi kehidupan di dunia 
yang baik, sebagaimana didambakan setiap muslim yang tercantum 
dalam doa sapu jagad, tersebut dalam Q.S. al-Baqarah ayat 201:

ِخَرِة 
آ ْ
ال اي  ِ

ف
َو�  

ً
َحَسَنة َيا 

ْ
ن

ُّ
الد اي  ِ

ف
� آِتَنا  َنا  بَّ َر  

ُ
ول

ُ
َيق َمْن  ْم  ُ ْ َوِم�ف

اِر اَب النَّ
َ

 َوِقَنا َعذ
ً
َحَسَنة
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 Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya 
Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di 
akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”.”

Prof. Dr. H. A. Mukti Ali, M.A. dalam amanat pada Pembukaan 
MTQ Nasional pernah mengemukakan bahwa untuk hidup yang 
baik di dunia, paling tidak harus didukung oleh tiga hal, yaitu: 
Agama, Ilmu dan Seni. Dengan agama hidup kita menjadi terarah, 
dengan ilmu hidup kita menjadi mudah dan dengan seni hidup kita 
menjadi indah.

Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya adalah 
dalam ciptaan yang sebaik-baiknya dan indah, yang semuanya itu 
dicipta untuk dinikmati oleh manusia, Firman Allah dalam Q.S. 
al-Baqarah ayat 29:

َماِء   السَّ
َ

َّ اْسَتَوٰى ِإل ُ يًعا �رش ِ ْرِض محجَ
أَ ْ
اي ال ِ

ف
ْ َما � كُ

َ
 ل

َ
ق

َ
ل

َ
ِذي خ

َّ
ُهَو ال

ٌ ٍء َعِل�اي ْ
اي

َ ِ �رش
ّ ُ

 َوُهَو ِبك
ۚ
اَواٍت  اُهنَّ َسْبَع َسَ َسوَّ

َ
ف

 Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di 
bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, 
lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui 
segala sesuatu.”

Di langit yang diciptakan Allah terdapat hiasan indah berupa 
bintang-bintang, Q.S. al-Mulk ayat 5:

 ۖ
 ِ

ف َياِط�اي
َّ

َناَها ُرُجوًما ِللش
ْ
َصاِبيَح َوَجَعل َ

َيا �جِ
ْ
ن

ُّ
َماَء الد ا السَّ نَّ يَّ

َ
 ز

ْ
د

َ
ق
َ
َول

ِ ِع�اي اَب السَّ
َ

ْم َعذ ُ  لَ
�فَ
ْ

ْعَتد
َ
َوأ

 Artinya: “Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang 
dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-
bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan 
bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala.”
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Seni memang beragam dan sebagian daripadanya selalu 
dipertanyakan dari segi hukum Islam. Berikut akan dikemukakan 
beberaba macam seni sebagai berikut:

1.  Seni patung, seni lukis, dan seni relief
Di dalam al-Quran tidak terdapat larangan tegas membuat 

patung, lukisan dan  relief. Dalam catatan sejarah dalam al-Quran 
yang menyatakan bahwa di istana Nabi Sulaiman yang megah 
terdapat patung-patung. Dalam Q.S. Saba ayat 12-13, Allah 
berfirman:

ِر 
ْ
ِقط

ْ
فَ ال ْ

ُ َع�اي َنا لَ
ْ
َسل

َ
َوأ

 ۖ
ٌر  ْ َ ا �رش ٌر َوَرَواُ�َ ْ َ َها �رش وُّ

ُ
د

ُ
َ غ �اي  الّرِ

َ
َمان �ايْ

َ
َوِلُسل

ْم َعْن  ُ ْ  ِم�ف
ْ
غ ِ

ف َوَمْن �ايَ
 ۖ  

ِه ّبِ ِن َر
ْ
ذ إِ ْيِه �جِ

َ
فَ َيد ْ

 َب�اي
ُ

ّنِ َمْن َيْعَمل جِ
ْ

ۖ َوِمَن احل

ِمْن  اُء 
َ

َيش َما   ُ لَ  
َ

ون
ُ
َيْعَمل  ﴾12﴿  ِ ِع�اي السَّ اِب 

َ
َعذ ِمْن  ُه 

ْ
ِذق

ُ
ن  

ْمِر�فَ
َ
أ

 
َ

وا آل
ُ
ل َ

ْ
 اع

ۚ
وٍر َراِسَياٍت 

ُ
د

ُ
َواِب َوق َ ج

ْ
حل

َ
اٍن ك

َ
 َوِجف

َ
اِثيل َ يَب َو�تَ اِر َ مَ

وُر ﴿13﴾ 
ُ
ك

َّ
 ِمْن ِعَباِدَي الش

ٌ
ِليل

َ
 َوق

ۚ
ًرا 

ْ
ك

ُ
َداُووَد ش

 Artinya: 12.  “Dan kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, 
yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan 
sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan 
perjalanan sebulan (pula) dan kami alirkan cairan tembaga 
baginya. Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di 
hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. 
Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari 
perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang 
apinya menyala-nyala.” 13.  “Para jin itu membuat untuk 
Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung 
yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang 
(besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di 
atas tungku). Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur 
(kepada Allah), dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang 
berterima kasih.”
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Hadis Nabi Saw. riwayat Muslim menyatakan: “Sesungguhnya 
Allah itu indah dan mencintai  keindahan”. Memang ada beberapa 
hadis yang keras melarang membuat patung dan melukis. Dalam 
memahami hadis-hadis ini menggunakan Manhaj Tarjih bukan 
hanya bayani, tetapi juga burhani (konteks) dan irfani (filosofi). 
Atas dasar pemahaman ayat dan hadis serta Manhaj Tarjih 
tersebut, maka seni patung, relief dan lukis adalah mubah/boleh, 
dan kalau dipergunakan untuk dakwah atau meneguhkan Tauhid 
(seperti dilakukan oleh Nabi Ibrahim) menjadi sunnah bahkan 
dapat menjadi wajib (paling tidak wajib kifayah).

2.  Seni suara dan seni pertunjukan/tari
Ditinjau dari segi asas umum ajaran agama, tari, nyanyi dan 

musik termasuk kategori muamalah duniawiyah yang asasnya 
adalah segala sesuatu itu pada dasarnya boleh sampai ada dalil 
yang melarang: اتلَّْحِريِم  

َ
َع ِللحُ  ادلَّ لَّ  يَدحُ َحتَّ  إِلبَاَحةحُ 

ْ
ا ألْشَياءِ 

ْ
ا ِف  ْصلحُ 

َ
 Atas .األ

dasar itu, maka menari, menyanyi dan memainkan musik pada 
dasarnya mubah. Larangan timbul karena suatu yang lain, misalnya 
dilakukan dengan cara dan tujuan yang tidak dibenarkan agama.

3.  Seni bahasa/sastra, baik prosa maupun puisi
Hal ini dicontohkan sendiri oleh al-Quran, sebagai suatu bentuk 

karya seni Allah yang belum ada tandingannya. Oleh karena itu seni 
bahasa sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana ditegaskan 
dalam ”Pedoman Hidup Islami bagi Warga Muhammadiyah” hasil 
Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta. “Menghidupkan 
sastra Islam sebagai bagian dari strategi membangun peradaban 
dan kebudayaan manusia”.

BAB VII
PETA SENI DAN BUDAYA ISLAM DI INDONESIA

Kesenian yang beraneka ragam, sesuai dengan tempat dan 
waktu, berusaha menyesuaikan diri dengan tradisi keislaman, 
begitu juga Islam, dalam hal-hal yang tidak menyangkut akidah 
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dan ibadah mahdlah, dapat menyesuaikan diri dengan kesenian 
dan tradisi setempat. Dasarnya ialah bahwa Islam sebagai agama 
adalah universal dan abadi, tetapi sepanjang yang menyangkut 
kebudayaan dan kesenian dapat berubah-rubah. Beberapa kendala 
hukum yang dihadapi pada umumnya dapat diatasi setelah timbul 
permasalahan. Landasan hukum yang dipakai tentu saja al-Quran 
dan as-Sunnah.

Tradisi keislaman di Indonesia, khususnya yang menyangkut 
seni dan budaya, dalam garis besarnya hampir tidak berbeda 
dengan tradisi keislaman di negara-negara lain. Seni dan budaya 
Islam sudah mempunyai bentuk dasar yang jelas. Dasar yang 
paling hakiki yang dapat dijadikan pegangan ialah bahwa dalam 
pengertian Islam, agama tidak termasuk bagian kebudayaan. Islam 
adalah ciptaan Tuhan, sedangkan seni dan budaya adalah ciptaan 
manusia. Tuhan menciptakan sesuatu dari tiada menjadi ada, 
sebagaimana ditegaskan Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 117:

ْن 
ُ
ك  ُ لَ  

ُ
ول

ُ
َيق ا  َ َّ ِإ�ف

َ
ف ْمًرا 

َ
أ  ٰ َ �ف

َ
ق ا 

َ
َوِإذ  

ۖ
ْرِض 

أَ ْ
َوال َماَواِت  السَّ َبِديُع 

ُ
ون

ُ
َيك

َ
ف

 Artinya: “Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia 
berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) 
Dia hanya mengatakan kepadanya: ”Jadilah!” lalu jadilah 
ia.”
         
Kesenian sebagai salah satu bentuk kebudayaan, dengan 

cara yang berlebihan jangan sampai berubah menjadi tempat 
pemujaan. Pemujaan yang berlebih-lebihan kepada karya-karya 
seni (seperti seni patung) sama dengan mengingkari bimbingan 
Allah dan tujuan-Nya menciptakan manusia. Seorang muslim 
dalam menghadapi seninya, hati nuraninya juga akan bicara sesuai 
dengan keimanannya, dan dia tidak akan mendustai kata hatinya 
itu, kalau tidak ia akan menjadi orang musyrik dan munafik. 

Perkembangan kebudayaan Islam, yang dalam hal ini 
mencakup berbagai macam kesenian dulu dan sekarang, banyak 
juga menerima dari luar atau seni budaya setempat. Ini artinya Islam 
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terbuka dalam menerima kebudayaan lain, yang setelah dipadu 
kemudian keluar sebagai kebudayaan Islam. Contoh yang dapat 
dikemukakan adalah dalam konteks Indonesia, yang bersamaan 
masuknya Islam ke Indonesia, kebudayaan lokal diterima tanpa 
banyak menemui kesulitan, seperti wayang, gamelan, berbagai 
macam tari, musik dan beberapa macam adat istiadat, selama 
semuanya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Soal-
soal yang masuk dalam lapangan khilafiah seperti seni rupa, 
lukisan dan patung, tampaknya tidak banyak mempengaruhi para 
ulama dan seniman masa itu.

Interaksi dan reaksi antara agama dengan produk-produk 
kesenian sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi. Dalam sejarah 
kebudayaan Islam yang panjang, orang sering memberikan 
interpretasi yang beraneka ragam, malah sering pula disertai vonis 
dengan mendasarkan putusannya pada hukum fikih. Sebaliknya, 
kadang ada pula pihak yang beranggapan bahwa seni dengan 
kreatifitasnya sebagai salah satu bagian kebudayaan, berada di 
luar agama, dan oleh karenanya didapat paham bahwa berbuat apa 
saja demi kebebasan kreatifitasnya. Kebebasan ini menandakan 
kemurnian, dan ini menjadi ciri seni. Tetapi bagi seorang seniman 
muslim yang salih, dia tidak akan melibatkan diri ke dalam hal-hal 
yang dianggap syubhat.

Ada beberapa bentuk seni yang kurang mendapat dukungan 
Islam pada pertumbuhannya yang mula-mula, karena erat 
hubungannya dengan penyembahan syirik yang dilakukan oleh 
orang-orang Arab pagan, sehingga segala penampilan yang 
mengacu ke arah itu harus dikikis demi kemajuan umat manusia. 
Segala kreatifitas masyarakat masa itu dan sebelumnya, malah al-
Quran melukiskan ayah Nabi Ibrahim yang tukang kayu membuat 
patung-patung untuk disembah, seperti tercantum dalam al- Quran 
surat al-Anbiya ayat 51-68. Sebaliknya pada masa Nabi Sulaiman, 
nampaknya penyembahan berhala demikian tidak menonjol, 
sehingga dia mau menyimpan segala yang indah, termasuk patung 
sebagai hiasan istananya.

Bila kita membaca sejarah menjelang kerasulan Muhammad, 
penyembahan berhala ini sudah sampai pada puncaknya dan dalam 
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lingkungan Kakbah sendiri terdapat ratusan patung dan lukisan 
yang sangat disucikan. Setiap gerak dan pikiran masyarakat Arab 
jahiliyah pada waktu itu selalu mengacu pada penyembahan 
patung-patung. Mungkin inilah yang menjadi penyebab adanya 
larangan pembuatan patung dan lukisan. Ada beberapa ulama 
yang pada garis besarnya mengemukakan pendapat demikian, 
di samping tentu banyak pula yang bertahan pada harfiah bunyi 
hadis, dan menafsirkan patung Sulaiman tak ada hubungannya 
dengan soal ibadah kepada Allah.

Lepas dari berbagai penafsiran yang dikemukakan para ahli di 
bidangnya, dibandingkan dengan kebudayaan lain pada umumnya, 
dalam kebudayaan Islam, kesenian terutama seni rupa, musik 
dan teater, dapat dikatakan perkembangannya tidak begitu subur, 
kecuali pada beberapa pribadi. Mungkin saja ini menimbulkan 
pertanyaan dalam hati kita, malah barangkali pertanyaan besar, 
yang jawabannya belum tentu sudah tuntas sampai saat ini. 
Sebabnya tentu saja masalah kesenian ini secara ketat seringkali 
dikaitkan dengan hukum Islam dari segi ibadah, tidak lagi dari 
segi muamalah, atau paling tidak mengandung dimensi keduanya.

Jadi dilihat secara sepintas akan tampak bahwa sejarah 
kebudayaan Islam sedikit sekali melahirkan karya-karya seni 
rupa, dan karenanya lahir sebagai gantinya karya-karya kaligrafi, 
khususnya kaligrafi ayat-ayat al-Quran dan seni arsitektur. 
Kalaupun ada hasil seni lukis hanya dalam bentuk flora atau alam 
lainnya, seperti bunga, pohon, gunung atau hiasan geometri pada 
masjid, istana, rumah dan sebagainya. Ini kalau dilihat secara 
umum, tetapi dalam warna-warna lokal tidaklah sama, misalnya 
seni pendukung kaligrafi penulisan naskah di Aceh maupun 
Cirebon.

Sebagaimana halnya dengan seni rupa, begitu pula kesenian 
lainnya, musik dan pertunjukan lain termasuk di dalamnya teater. 
Dalam hal ini juga tidak sedikit yang mengemukakan argumen-
argumen keagamaan yang sifatnya melemahkan kreatifitas, 
sehingga orang yang merasa ragu tidak ingin terjun langsung ke 
dalam kegiatan ini. Ada yang berpendapat bahwa sebagai ganti 
musik, orang membaca ayat-ayat al-Quran dengan qiraat yang 
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baik (tilawah), yang indah dan merdu. Tetapi alasan ini mungkin 
tidak tepat, sebab perintah tilawat al-Quran memang ada di dalam 
al-Quran.

Sejak dulu sampai sekarang perkembangan musik tetap 
berjalan, baik musik tradisional maupun modern, musik daerah 
maupun nasional, dengan mutu sesuai dengan tingkat penyajiannya 
masing-masing. Nabi saw sendiri saat sampai di Madinah, saat 
hijrah, disambut oleh orang-orang Madinah dengan nyanyian 
atau musik, dan beliau tidak melarang. Sering menjadi kendala 
perkembangan musik ini adalah karena penampilan penyanyinya 
yang tidak islami, baik  gerak, penampilan yang membuka-buka 
aurat yang membangkitkan hawa nafsu birahi dan sebagainya.

Seni atau kesenian dalam pengertian umum sebagai kreasi 
insani yang mengandung dan mengungkapkan keindahan yang 
pada satu segi mengekpresikan ruh dan budaya (af’idah-periksa, 
rasa, karsa, intuisi dan imajinasi) sang seniman dan pada segi 
lainnya sekaligus merefleksikan pandangan dunia dan hidup 
penciptanya. Sedang seni Islami adalah kreasi seorang seniman 
yang mengandung dan mengungkapkan keindahan, nilai-nilai 
artistik dan estetik yang pada satu segi mengekpresikan ruh dan 
budaya (af’idah – periksa, rasa, karsa, intuisi dan imajinasi) 
seorang seniman, dan pada segi lainnya serta merta merefleksikan 
pandangan dunia dan pandangan hidup Islami dalam ruang 
dan waktu. Dengan demikian keindahan dan nilai estetika dan 
ekspressi ruh dan af’idah seorang seniman serta nilai-nilai asasi 
islami, meruang dan mewaktu dalan ke-kini-an dan ke-sini-an 
padu dalam seni Islami.

A. Tujuan berkesenian bagi seorang Muslim
Karena seni merupakan bagian dari hidup, maka tujuan 

berkesenian sama dengan tujuan hidup itu sendiri, yaitu:
1. Keridlaan Allah
2. Bahagia dunia dan akhirat
3. Rahmat bagi sesama manusia dan alam sekitarnya:



123BRM 06/Juli 2014 - Tanfidz Keputusan Munas Tarjih Ke-27

 
ٌ

 َوهللُا َرُءوف
ۗ
اَء َمْرَضاِت هللِا 

َ
َسُه اْبِتغ

ْ
ف
َ
ي ن ِ

ْ اِس َمْن َي�رش َوِمَن النَّ

ِعَباِد
ْ
ل �جِ

 Artinya: “Dan di antara manusia ada orang yang 
mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan 
Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya.” (Q.S. 
al-Baqarah: 207)

َ ف �اي ِ
َ
َعامل

ْ
اي هلِِل َرّبِ ال ِ

ا�ت َ
َ

َياَي َوم ْ ُسِكاي َومَ
ُ
اي َون ِ

�ت
َ

 َصال
َّ

 ِإن
ْ

ل
ُ
ق

 Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, 
ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan 
semesta alam.” (Q.S. al-An’am: 162)

﴾21﴿ ٰ َ �ف ْ  �ايَ
َ

َسْوف
َ
ٰ ﴿20﴾ َول ْعلَ

أَ ْ
ِه ال ّبِ اَء َوْجِه َر

َ
 اْبِتغ

َّ
ِإل

 Artinya: “Tetapi (Dia memberikan itu semata-mata) karena 
mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi. Dan kelak 
dia benar-benar mendapat kepuasan.” (Q.S. al-Lail: 20-21)

Hal itu pulalah yang menjadi tujuan hidup seniman Islami, 
dan tujuan seni Islami. Adapun fungsinya merupakan perwujudan 
amal salih, yakni amal yang selaras dengan ayat-ayat kauniyah 
dan Quraniyah, yaitu :
a. Seni Islami merupakan manifestasi penunaian fungsi 

khilafah, yakni aktualisasi sifat-sifat Allah dalam batas-batas 
kemanusiaan.

b. Seni Islami merupakan pemenuhan tugas ibadah, yakni 
aktivitas yang bertitik tolak ikhlas, dan bertujuan ridla Allah, 
kebahagiaan dunia akhirat, dan rahmat bagi sesama manusia 
dan seluruh alam 

c. Seni Islami merupakan ekspresi dzikir manusia kepada 
Allah, ingat akan asma-Nya, penghayatan akan keakraban, 
keagungan dan kekuasaan-Nya
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d. Seni Islami merupakan ungkapan doa (permohonan dan 
pengharapan) manusia pada rahmat (kasih sayang) Allah

e. Seni Islami merupakan ekspresi syukur manusia pada Allah, 
dengan jalan dan cara aktualisasi pemanfaatan segala nikmat 
Ilahi, baik berupa potensi bawaan/fitri manusia, maupun alam 
lingkungan, ataupun wahyu ilaahi.

f. Seni Islami sebagai perwujudan amal shaleh, fungsi 
kekhalifahan, tugas ibadah, ungkapan dzikir, doa dan syukur- 
diekspresikan dengan bentuk, corak, gaya, lambang, bahasa, 
warna dan gaya yang artistik dan estetik.

Seni sebagai ekspresi ruh dan budaya yang mengandung dan 
mengungkapkan keindahan, pada garis besarnya dapat dibedakan, 
antara lain :
1).  Seni sastra atau kesusastraan, seni dengan alat bahasa
2).  Seni musik, seni dengan alat suara atau bunyi
3).  Seni tari, seni dengan alat gerakan
4).  Seni rupa, seni dengan alat garis, bentuk, warna dan 

sebagainya.
5).  Seni drama atau teater, seni dengan alat kombinasi, sastra, 

musik dan rupa
6).  Seni bina atau seni arsitektur.

Oleh karena itu dalam Islam seni berpotensi sebagai ibadah 
jika bertitik tolak dengan ikhlas dan bertujuan mencari ridla Allah, 
dan atau sebagai amal salih, yaitu apa yang diciptakan dengan 
menyelaraskan antara ayat kauniyah dan ayat Quraniyah.

Dengan demikian sesungguhnya seni itu ada yang lebih 
mementingkan keindahan dari dalam (beauty of inner form), - high 
culture, high and inner, ia merupakan konsumsi ”fi’ah qalilah” 
– kelompok relatif terbatas (selected fews), tetapi ada juga yang 
mementingkan bentuk luar (beauty of the outer form)- mass 
culture, mass and outer, ia adalah konsumsi untuk orang awam. 
Namun ada yang berada di antara keduanya, tidak seluruhnya high 
atau inner dan juga tidak seluruhnya mass atau outer. Ia menjadi 
konsumsi golongan menengah ke bawah, dan juga tidak tertutup 
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kemungkinan jadi konsumsi kelompok menengah ke atas.
Kalau dikelompokkan, maka sebenarnya secara sederhana 

karya-karya seni ini dapat dicermati menjadi :
1). Bentuk seni lama/daerah, sebagai seni tradisi yang telah 

berakar pada budaya Indonesia, kemudian dimasuki tema-
tema keislaman (seperti wayang, gamelan, tembang-tembang, 
ketoprak dan sebagainya), dengan niat dan tujuan untuk media 
dakwah Islam.

2). Bentuk dan sarananya baru sama sekali, diperkenalkan 
bersamaan dengan dakwah Islam (seperrti seni qira’ah, 
kaligrafi al-Quran, salawatan dan sebagainya).

3). Bentuknya sama sekali tidak terkait dengan tradisi yang sudah 
ada di Indonesia, lebih bercorak kontemporer – modern, 
menggarap tema-tema keislaman. 

B. Orang tidak langsung dapat menangkapnya bahwa itu 
seni Islam.
Dengan demikian, sesungguhnya pengelompokan seni 

dan budaya Islam juga dapat dibuatkan kategori yang diringkas 
menjadi:
1. Bentuk dasar lama yang dimasuki pesan Islam, dan 

berhubungan dengan itu dapat mengembangkan varian bentuk 
baru.

2. Bentuk baru yang terbawa dari tradisi lain di luar kebudayaan 
dan kesenian yang bersangkutan, yang lebih dulu telah terkait 
dengan pesan Islam

3. Bentuk baru sama sekali yang tidak terikat oleh salah satu 
tradisi tertentu.

Namun sesungguhnya bentuk ketiga di atas ternyata pada 
kenyataannya ada tanda-tanda tertentu yang digunakan oleh 
para seniman sebagai petunjuk untuk menyatakan pesan-pesan 
keislamannya dalam karya seni mereka. Tanda-tanda itu ada yang 
diambil dari unsur teks, visual atau instrumental yang dalam tradisi 
tertentu telah dikaitkan dengan keislaman. Sebagai contoh tahun 
1985-an dapat dicermati hasil koreografer dua orang seniman 
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muda dari Institut Kesenian Jakarta, Suhaimi bin Magi dan Arison 
Ibnur. Karya Suhaimi berjudul Alif yang menggarap tema Taubat, 
keislamannya terlihat penggunaan simbol visual Islam, yaitu 
menggunakan jubah putih, tarbus, dan kostum menutup aurat bagi 
penari wanita. Makin dipertegas ciri keislamannya ketika musik 
pengiring yang digunakan adalah gambus. Hal yang sama juga 
terlihat secara kental dalam karyanya yang lain Darulfana, terlihat 
pada pilihan zapin dalam syair-syairnya dan gambus sebagai 
musik pengiringnya.

Arison Ibnur mempunyai komposisi tari yang dapat 
dikelompokkan sebagai tari kontemporer dalam karyanya Shor-
Shor, arahnya pada seni dakwah sehingga ia menggunakan 
dasar tari zapin sebagai sumber tekniknya. Tari ini hendak 
menggambarkan bagaimana siksa yang dialami manusia dalam 
sebuah penggambaran penuh badai, terutama penggambaran 
epilog dari tarian tersebut disana menggambarkan wanita yang 
penuh ketabahan dan imannya yang menyerahkan segalanya 
kepada Tuhan, karena cintanya melebihi segalanya- seperti 
cintanya Rabiah al-Adawiyah. Kedua koreografer tersebut 
mengidentifikasikan zapin dengan Islam, maka irama dan gerak 
zapin tampil dalam karya mereka. Irama dan gaya gerak zapin 
mereka jadikan sebagai lambang sifat Islam.

Sebagai kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, peta seni 
budaya Islam di Indonesia itu dapat dikelompokkan menjadi tiga 
corak:
1. Seni Budaya Islam yang berakar pada tradisi lama (budaya 

lokal), kemudian diberi warna, isi atau pesan-pesan Islam
2. Seni Budaya yang berakar pada seni budaya negeri muslim 

lainnya, kemudian diadopsi oleh masyarakat muslim 
Indonesia

3. Seni budaya Islam kontemporer, bentuknya baru sama sekali, 
kemudian diberi isi pesan-pesan dakwah Islam, simbol-
simbol Islam maupun instrumen-instrumen islami.
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BAB VIII
STRATEGI KEBUDAYAAN MUHAMMADIYAH

Kebudayaan adalah hasil budidaya manusia, yang bersumber 
pada kemauan, hati nurani, kepercayaan dan akal pikiran manusia. 
Oleh karena itu untuk memahami kebudayaan adalah harus sejalan 
dengan pemahaman terhadap manusia, sebab hanyalah manusia 
yang memiliki kebudayaan. Manusia oleh Allah telah diberikan 
potensi yang memungkinkan untuk melahirkan kebudayaan. Ada 4 
potensi pokok yang dimiliki oleh manusia, sebagai anugerah Allah 
perlengkapan hidup manusia untuk mengarungi kehidupannya di 
dunia menuju kehidupan abadi di akhirat, yaitu:
1. Ruhani, yaitu yang ditiupkan langsung dari ruh Allah. Dengan 

ruhani ini manusia dapat langsung mengenali Allah
2. Hati nurani (qalb), yang selalu mendapat sinyal langsung 

dari Allah untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Dengan 
nurani (qalb) ini melahirkan al-akhl±q al kar³mah

3. Akal atau rasio, sesuatu yang sangat penting dalam upaya 
manusia mengelola bumi sebagai khalifah (wakil) Allah di 
bumi

4. Emosi, imajinasi atau perasaan, yang mampu mengembangkan 
rasa indah dalam bentuk seni, sebagaimana Allah juga 
menciptakan alam seisinya ini adalah sangat indah. Dengan 
modal emosi, imajinasi dan perasaan inilah manusia mampu 
menikmati keindahan ciptaan Allah.
Di samping 4 potensi pokok tersebut, al-Qur’an juga 

menyebut adanya nafsu pada diri manusia, yang mampu 
menimbulkan keinginan-keinginan. Nafsu ini berada pada tataran 
terendah, karena berpotensi untuk mengajak kepada keburukan, 
yang disebut nafsu amarah sebagaimana disebutkan dalam Q.S. 
Yusuf ayat 53:

 
َّ

 ِإن
ۚ
اي  ِ

ّ
 َما َرِ�َ َر�ج

َّ
وِء ِإل لسُّ  �جِ

ٌ
اَرة مَّ

أَ َ
َس ل

ْ
ف  النَّ

َّ
 ِإن

ۚ
ِساي 

ْ
ف
َ
 ن

ُ
ئ ِ

ّ �جَ
ُ
َوَما أ

ٌ وٌر َرِح�اي
ُ
ف

َ
اي غ ِ

ّ
َر�ج

 Artinya: “Dan aku tidak membebaskan diriku (dari 
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kesalahan), Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh 
kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh 
Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi 
Maha Penyanyang.”

Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa nafsu itu ada juga yang 
“nafs al-muthmainnah”, yang mengajak kepada kebaikan, Q.S. al-
Fajr ayat 27-30 menyebutkan: 

 
ً
ة  َمْرِضيَّ

ً
ِك َراِضَية ّبِ ٰ َر  ﴿27﴾ اْرِجِعاي ِإلَ

ُ
ة َمِئنَّ

ْ
ط ُ ُس الْ

ْ
ف ا النَّ َ �تُ يَّ

َ
�ايَ أ

اي ﴿30﴾ ِ
�ت ِلاي َجنَّ

ُ
اي ِعَباِدي ﴿29﴾ َواْدخ ِ

ف
ِلاي �

ُ
اْدخ

َ
﴿28﴾ ف

 Artinya: “Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu 
dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah 
ke dalam jama’ah hamba-hamba-Ku, masuklah ke dalam 
syurga-Ku.”

Diakui dan disadari oleh manusia bahwa potensi nafsu inilah 
yang mendorong manusia maju dalam segala hal, yang mendorong 
4 potensi pokok tersebut di atas.

Fitrah pertama yang dibekalkan Allah kepada manusia adalah 
fitrah beragama, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Allah yang 
Maha Esa dan Maha Kuasa, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. 
al-A’raf ayat 172:

 ٰ ْ َعلَ
ُ

ه
َ

د َ ْ �رش
َ
ْم َوأ ُ �تَ يَّ ّرِ

ُ
وِرِهْ ذ ُ ُ اي آَدَم ِمْن طف ِ

 ِمْن َب�ف
َ

ك بُّ  َر
َ

ذ
َ

خ
َ
 أ

ْ
َوِإذ

 
ِقَياَمِة ِإ�فَّ

ْ
وا َيْوَم ال

ُ
ول

ُ
ق
َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ
ۛ
 

�فَ
ْ

د ِ
َ  �رش
ۛ
 ٰ وا َبلَ

ُ
ال

َ
ق
  ۖ ْ كُ ّبِ َ

ْسُت �جِ
َ
ل
َ
ْم أ ِ�ِ

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ

َ ف اِفِل�اي
َ
ا غ

َ
ذ

ٰ
ا َعْن َه نَّ

ُ
ك

 Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan 
keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah 
mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya 
berfirman): ”Bukankah Aku Ini Tuhanmu?” mereka 
menjawab: ”Betul (Engkau Tuban kami), kami menjadi 
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saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat 
kamu tidak mengatakan: ”Sesungguhnya kami (Bani Adam) 
adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan 
Tuhan)”.”

Juga dalam Q.S. ar-Rum ayat 30, Allah menegaskan bahwa 
Agama Islam telah difitrahkan kepada manusia:

 
َ

 ل
ۚ
ا  َ ْ �اي

َ
اَس َعل َر النَّ

َ
ط

َ
اي ف ِ

�ت
َّ
 هللِا ال

َ
َرت

ْ
 ِفط

ۚ
ا 

ً
ِ َحِنيف

ف �اي ِ
ّ

 ِللد
َ

ك َ ْ َو�جْ ِ
�ت
َ
أ
َ
ف

َ
ون ُ  َيْعلَ

َ
اِس ل َ النَّ َ �رش

ْ
ك

َ
ِكنَّ أ

َٰ
ُ َول

ِ
�ايّ
َ
ق
ْ
فُ ال �اي ِ

ّ
 الد

َ
ِلك

َٰ
 ذ

ۚ
ِق هللِا 

ْ
ل

 ِلفَ
َ

ْبِديل
َ
ت

 Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus 
kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang 
telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada 
peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui17.”

Disamping fitrah kepercayaan dan agama, manusia telah pula 
diberi amanat berupa akal fikiran, yang hanya diberikan kepada 
manusia, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Ahzab ayat 72:

 
ْ

ن
َ
أ فَ  ْ

َب�اي
َ
أ
َ
ف َباِل  جِ

ْ
َواحل ْرِض 

أَ ْ
َوال َماَواِت  السَّ  

َ
 َعل

َ
ة

َ
َمان

َ أ ْ
ال َعَرْضَنا   

ِإ�فَّ

ول ُ وًما �جَ
ُ
ل
َ

 ظ
َ

ن
َ

ُه ك
َّ
ِإن
 ۖ
 

ُ
َسان

ْ
ن إِ

ْ
َها ال

َ
ل ا َومَحَ َ ْ َن ِم�ف

ْ
ق
َ
ف

ْ
ش

َ
ا َوأ َ َ �ف

ْ
ِمل ْ َ �اي

 Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat 
kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya 
enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan 
mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. 
Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.”

17 Fitrah Allah: maksudnya ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah 
mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak 
beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar, mereka tidak beragama tauhid itu 
hanyalah lantaran pengaruh lingkungan.
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Dengan bekal kepercayaan atau agama (yang dibawa oleh ruh 
manusia) dan akal/rasio, di samping adanya hati nurani, imajinasi, 
kemauan dan nafsu yang dimiliki manusia, maka manusia dapat 
menghasilkan kebudayaan, termasuk ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta kesenian yang menjadikan manusia hidup mudah 
dan indah.

Pada saat Muhammadiyah lahir tahun 1912, awal abad ke-20, 
kebudayaan manusia telah berkembang dari generasi ke generasi. 
Menghadapi perkembangan kebudayaan yang seperti itu, yang 
dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan tuntunan al-Quran, 
maka Muhammadiyah yang menyatakan dirinya sebagai gerakan 
dakwah amar makruf nahi mungkar, mengambil langkah langsung 
masuk dan menyatu dalam wilayah pergumulan kehidupan dan 
kebudayaan konkret yang dihadapi umat Islam.

Mencermati pergumulan Muhammadiyah dalam menghadapi 
dan melaksanakan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar, setidaknya 
ada 4 (empat) ciri yang melekat pada jati dirinya. Keempat 
ciri tersebut sekaligus jawaban dan strategi Muhammadiyah 
dalam menghadapi perkembangan kehidupan manusia, dalam 
mengantisipasi problem sosial keagamaan yang semakin hari 
semakin kompleks, yaitu :

Pertama, Strategi kebudayaan Muhammadiyah senantiasa 
menyatukan dimensi ajaran “Kembali kepada al-Quran dan as-
Sunnah” dengan dimensi ijtihad dan tajdid sosial keagamaan. Dua 
dimensi tersebut dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. 
Ijtihad dan tajdid harus dilaksanakan setiap saat, tidak harus 
menunggu periode seratus-tahunan, karena perubahan sosial 
kemasyarakatan yang harus dijawab oleh agama sebagai petunjuk 
datang setiap saat. Predikat dari masyarakat yang cukup terkenal 
bahwa anggota Muhammadiyah tidak bermadzhab, adalah cermin 
mekanisme kerja kritis melalui ijtihad dan tajdid terhadap segala 
bentuk pemahaman yang telah ada dalam menjawab tantangan 
zaman, baik dalam hukum fikih maupun akhlak. Konsekuensinya, 
Muhammadiyah dalam menjalankan misinya tidak harus terpaku 
paham di kalangan umat Islam pada umumnya, yang kadangkala 
menimbulkan kesan eksklusif atau yang biasa diistilahkan oleh 
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pihak luar, penganut madzhab yang empat, sebagai madzhab 
ke lima. Hubungan antara norma al-Quran dan as-Sunnah 
dengan kenyataan atau kehidupan budaya manusia, tidak bisa 
terlepas antara yang satu dengan yang lain. Norma harus mampu 
memberi solusi yang dihadapi kenyataan, sedang kenyataan harus 
mengacu dan berpedoman serta tidak bertentangan dengan norma. 
Kalau sampai keduanya terlepas satu sama lain, maka model 
pemikiran yang demikian bukanlah model pemikiran keagamaan 
Muhammadiyah. Contoh pemahaman Muhammadiyah terhadap 
ayat 1-5 Q.S. al-‘Alaq (iqra’ bismi rabbika ...), pada umumnya 
ummat memahaminya sisi ilmu-ilmu agama secara khusus, yang 
diajarkan di berbagai pondok pesantren. Muhammadiyah tidak 
puas dengan cara membaca dan memahami al-Qur’an seperti 
itu, maka Muhammadiyah mengembangkan pendidikan yang 
mencakup ilmu-ilmu yang berkait dengan ayat-ayat kauniyah 
(alam) dan sejarah (budaya manusia). Lewat ijtihad dan tajdid, 
Muhammadiyah dengan sengaja menerapkan sistem pendidikan 
sekolah, yang mengajarkan ilmu-ilmu secara utuh, tanpa 
meninggalkan norma atau nilai-nilai yang ada dalam al-Quran 
dan as-Sunnah. Demikian juga tatkala Muhammadiyah membaca 
surat al-Ma’un, Muhammadiyah menerapkan sistem dengan 
membentuk “Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO)”, yang 
lebih konkret adalah kepedulian kepada orang lain, yang dalam 
strata ajaran Islam disebut “Akhlak”. Orang yang berakhlak adalah 
orang yang senantiasa menaruh kepedulian kepada orang lain, 
sebagai implentasi “rahmatan li al-’alamin”. Demikianlah strategi 
pertama kebudayaan Muhammadiyah “Kembali kepada al-Quran 
dan as-Sunnah” sebagai norma harus ada hubungan timbal balik 
dengan “Kenyataan atau Realita” yang dihadapi manusia yang 
berbudaya.

Kedua, untuk mewujudkan cita perjuangannya, sebagai 
strategi kedua Muhammadiyah menggunakan sistem organisasi. 
Dengan menggunakan sistem organisasi, Muhammadiyyah ingin 
mengangkat kepentingan dan keselamatan pribadi ke wilayah 
kepentingan bersama yaitu kepentingan dan keselamatan sosial. 
Model perjuangan keagamaan Islam yang dikelola secara 
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organisatoris adalah merupakan kreativitas yang cukup orisinil 
dari Muhammadiyah. Dengan model gerakan ini, Muhammadiyah 
membawa perubahan yang cukup radikal untuk ukuran saat itu. 
Dalam sistem organisasi, dituntut pertanggungjawaban pengurus 
secara kolektif/bersama dan terbuka di muka para anggota pada 
setiap akhir masa bakti kepengurusan. Sistem kerja organisasi 
sebenarnya adalah sistem kerja yang bersifat kolektif bersama-
sama dan tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi, 
lantaran tidak ada lagi penonjolan kepentingan individu sebagai 
perseorangan. Disengaja atau tidak, Muhammadiyah ingin 
menggeser pemikiran keagamaan Islam yang lama, yang semata-
mata hanya ingin mencari keselamatan individu/personal, ke 
arah pencarian keselamatan bersama secara kolektif sosial, tanpa 
meninggalkan keselamatan individual. Tata cara berfikir keikhlasan 
untuk memperoleh ridla Allah, lillahi ta’ala, pengabdian, 
dan kepedulian serta ketaatan melebur dalam bentuk strategi 
kebudayaan Muhammadiyah model organisasi. Keberhasilan tidak 
hanya diukur sebagai keberhasilan individu atau keluarga, tetapi 
sebagai keberhasilan kolektif sosial yang bersifat kebersamaan. 
Kesadaran perlunya keselamatan sosial, bukan semata-mata 
keselamatan individu, tercermin dalam pola strategi kebudayaan 
yang bersifat organisasi, seperti di bidang pendidikan (amal usaha 
sekolah sejak dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi) 
dan pelayanan kesehatan (dari poliklinik sampai rumah sakit) 
di seluruh Indonesia yang jumlahnya dinilai terbesar. Cara ini 
akhirnya ditiru dan dilakukan oleh berbagai organisasi Islam yang 
muncul kemudian di tanah air.

Ketiga, strategi Kebudayaan Muhammadiyah bercorak 
korektif, dengan melakukan ijtihad dan tajdid terhadap ajaran agama 
yang bersifat kaku. Lewat pintu ijtihad dan tajdid, Muhammadiyah 
tidak hanya mencurahkan pemikiran keagamaannya pada 
persoalan-persoalan ajaran teori disiplin kalam, tasawuf, fikih dan 
sejenisnya. Muhammadiyah lebih memusatkan pada pemikiran 
keagamaannya pada wilayah praktis sosial keagamaan Islam yang 
memerlukan perubahan dan ijtihad dari waktu ke waktu. Corak 
korektif anti kemapanan terhadap pendapat pemikiran Islam, 
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tercermin tatkala K.H.A. Dahlan mengoreksi kemapanan arah kiblat 
yang telah berjalan puluhan mungkin ratusan tahun sebelumnya. 
Kemudian dalam perjalanan berikutnya Muhammadiyah 
memilih Tarjih dan bukannya hanya taqlid seperti yang biasa 
dilakukan orang sebelum itu. Mempopulerkan istilah tarjih adalah 
merupakan simbol “anti kemapanan” terhadap ajaran/pemikiran 
keagamaan yang berjalan saat itu. Mekanisme kerja yang 
bersifat organisatoris seperti diuraikan di atas, sebenarnya juga 
merupakan langkah rintisan kerja bersama yang perlu melewati 
perbincangan dan perdebatan umum di antara para anggota 
terlebih dahulu sebelum ditanfidzkan. Sebagai contoh, pemikiran 
tentang kewanitaan, Muhammadiyah mempelopori pemahaman 
masyarakat saat itu. Setelah 5 tahun Muhammadiyah berdiri pada 
1912, maka lahirlah organisasi ‘Aisyiah pada tanggal 19 Mei 
1917. Belum lagi kegiatan-kegiatan ekstra seperti kepanduan, 
olahraga sepakbola, dan lain sebagainya. Semua kegiatan tersebut 
mencerminkan bahwa strategi Kebudayaan Muhammadiyah 
selalu tanggap dengan perubahan sosial dan tuntutan zaman yang 
berubah, sekaligus merupakan simbol kreatifitas, melalui ijtihad 
dan tajdid. Pola berpikir Muhammadiyah disambut baik oleh 
masyarakat dan masih terus menerus dikembangkan lebih lanjut, 
mengingat tantangan era modernitas akan semakin kompleks.

Keempat, strategi kebudayaan Muhammadiyah selanjutnya 
adalah adaptif terhadap tuntutan perubahan zaman. Dengan 
berfikir dan model strategi kebudayaan Muhammadiyah yang 
tetap bertahan pada nilai-nilai dan norma al-Quran dan as- Sunnah, 
namun langsung dihadapkan dan dipadukan dengan semangat 
ijtihad dan tajdid, maka strategi kebudayan Muhammadiyah 
menjadi lincah dalam mempertahankan aspirasi dan prinsip-
prinsip dasar perjuangannya dalam berbagai era perubahan sosial 
di Indonesia. 

Setidaknya sudah empat era perubahan sosial di tanah air 
yang dilalui oleh Muhammadiyah, dengan relatif mulus: era 
kolonialisme, era kemerdekaan, era orde lama, era orde baru, 
ketika hendak dicanangkan Pancasila sebagai asas tunggal dalam 
berbangsa dan bernegara, termasuk dalam berorganisasi seperti 
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Muhammadiyah. Kekuatan Muhammadiyah dalam menghadapi 
berbagai perubahan sosial bukan datang dari luar dirinya, tetapi 
datang dari dalam dirinya sendiri. Kelenturan dan kekenyalan 
model strategi kebudayaan yang dipilihnya, serta kedekatan dan 
kebersamannya dengan denyut nadi perubahan sosial yang hidup 
di masyarakat bawah, adalah salah satu kunci kekuatannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada Musyawarah Nasional 
Tarjih XXIII di Aceh yang bersamaan dengan Muktamar 
Muhammadiyah ke-43, dirumuskan: “Strategi Kebudayaan 
Muhammadiyah menyatakan dimensi ajaran kembali kepada al-
Qur’an dan as-Sunnah dengan dimensi ijtihad dan tajdid sosial 
keagamaan. Ciri khas strategi Kebudayaan Muhammadiyah 
adalah adanya hubungan yang erat dan timbal balik antara 
sisi normatifitas al-Quran dan as-Sunnah serta historisitas 
pemahamannya pada wilayah kesejarahannya tertentu.

Selanjutnya keputusan ini dipertegas lagi dalam Muktamar 
Muhammadiyah ke-44 di Jakarta tahun 2000, yang menetapkan 
“Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah”. Pedoman ini 
memuat pedoman warga Muhammadiyah dalam kehidupan seni 
budaya, dengan diktum-diktum sebagai berikut:
1. Setiap warga Muhammadiyah baik dalam menciptakan 

maupun menikmati seni budaya, selain dapat menimbulkan 
perasaan halus dan keindahan, juga menjadikan seni dan 
budaya sebagai sarana, sebagai media atau sarana dakwah 
untuk membangun kehidupan yang berkeadaban.

2. Menghidupkan sastra Islam sebagai bagian dari strategi 
membangun peradaban dan kebudayaan manusia. 

Berdasarkan pandangan strategi kebudayaan Muhammadiyah 
terhadap seni dan kebudayaan tersebut, maka dalam Halaqah 
Tarjih di Solo, 2-4 Nopember 2001, dirumuskan strategi seni dan 
kebudayaan Muhammadiyah sebagai berikut:
1. Strategi kebudayaan koeksistensi, yakni lebih mendalami 

wawasan seni tradisi dengan pendekatan bayani, burhani dan 
irfani serta menghargai seni-seni tradisi yang berkembang 
di masyarakat, sepanjang sejalan dengan rambu-rambu 
(persyaratan) di atas, dan 
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2. Strategi kedudayaan proeksistensi, yaitu empati terhadap 
perkembangan seni tradisi serta membuka ruang publik untuk 
mengembangkan seni tradisi Islami seperti penyelenggaraan 
festval-festival budaya, halaqah budaya dan sebagainya. 

    

BAB IX
PERAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN 

DAKWAH DAN GERAKAN BUDAYA

        Islam berkembangan karena dakwah, sebagaimana 
diperintahkan Allah kepada semua umat Islam dalam Q.S. an-
Nahl ayat 125:

اي  ِ
�ت
َّ
ل ْم �جِ ُ  َوَجاِدلْ

ۖ 
َسَنِة َ ِة احلْ

َ
ْوِعظ َ ِة َوالْ َ كْ ِ

ْ
حل  �جِ

َ
ك ّبِ ٰ َسِبيِل َر اْدُع ِإلَ

 ُ ْعلَ
َ
 َوُهَو أ

ۖ 
 َعْن َسِبيِلِ

َّ
ْن َضل َ

ُ �جِ ْعلَ
َ
 ُهَو أ

َ
ك بَّ  َر

َّ
 ِإن

ۚ
ْحَسُن 

َ
َ أ ِهاي

فَ ْهَتِد�اي ُ لْ �جِ
 

 Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 
hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka 
dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang 
lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-
Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 
mendapat petunjuk.”

Perintah ini ditujukan kepada setiap manusia, khususnya umat 
Islam yang telah mendapat petunjuk dari Allah. Dari ayat tersebut 
dapat dipahami bahwa dakwah itu hukumnya wajib ‘ain, yaitu 
kewajiban yang harus dilakukan oleh orang perorang (individu). 
Sampai-sampai Nabi memerintahkan  kepada kita umat Islam 
“Ballighuu ’anny wa lau aayah = sampaikan apa yang kau terima 
dariku, meskipun hanya satu ayat”.

Sesuai dengan strategi Muhammadiyah yang kedua, bahwa 
Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang beramar ma’ruf nahi 
mungkar, beraqidah Islam, bersumber kepada al-Khair (al-Quran 
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dan as-Sunnah), dilaksanakan secara organisatoris, sebagaimana 
diperintahkan Q.S. Ali Imran ayat 104:

 
َ

ْون َ ْ ْعُروِف َوَي�ف َ لْ  �جِ
َ

ُمُرون
أْ ِ َو�ايَ

�ايْ فَ  احلْ
َ

 ِإل
َ

ُعون
ْ

 َيد
ٌ
ة مَّ

ُ
ْ أ ْن ِمْنكُ

ُ
َتك

ْ
َول

َ
ِلُحون

ْ
ف ُ ُ الْ

ُ
 ه

َ
ِئك

َٰ
ول

ُ
 َوأ

ۚ
ِر 

َ
ْنك ُ َعِن الْ

 Artinya:  “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan 
umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada 
yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah 
orang-orang yang beruntung.”

Sejak kelahirannya, kendatipun dengan rumusan yang 
berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi masa, Muhammadiyah 
bercita-cita dan bekerja untuk menuju masyarakat utama, adil dan 
makmur yang diridlai Allah Swt. untuk melaksanakan misi dan 
fungsi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. 
Hal ini sesungguhnya dapat bermakna bahwa Muhammadiyah 
berkehendak membangun masyarakat Islam yang sebenar-
benarnya. Sehingga dapat pula diartikan bahwa sesungguhnya 
selain sebagai gerakan dakwah Islam, Muhammadiyah juga 
merupakan gerakan budaya. Muhammadiyah dituntut aktif 
memberikan jawaban atas persoalan dan permasalahan yang 
muncul akibat perkembangan kebudayaan manusia.

Muhammadiyah menjadikan al-Quran dan as-Sunnah 
sebagai solusi untuk memecahkan dan menjawab persoalan dan 
permasalahan yang dihadapi manusia yang timbul di era yang 
selalu berubah. Itulah maknanya al-Quran dan as-Sunnah sebagai 
petunjuk, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 
185:

َناٍت ِمَن  اِس َوَبّيِ ِللنَّ ى 
ً

 ُهد
ُ

ْرآن
ُ
ق
ْ
 ِفيِه ال

َ
ِل

ف ْ �ف
ُ
ِذي أ

َّ
 ال

َ
ُر َرَمَضان ْ َ �رش

 
َ

ن
َ

ك َوَمْن   
ۖ
َيُصْمُه 

ْ
ل
َ
ف َر  ْ َّ ال�رش  ُ ِمْنكُ  

َ
د ِ

َ �رش ْن  َ َ �ف  
ۚ
اِن 

َ
ْرق

ُ
ف
ْ
َوال ٰى 

َ
د ُ الْ

ُيْ�َ 
ْ
ال  ُ  هللُا ِبكُ

ُ
يد ِ

 �ايُ
ۗ
َر 

َ
خ

ُ
أ ٍم  �ايَّ

َ
أ  ِمْن 

ٌ
ة

َّ
ِعد

َ
ف ٍر 

َ
ٰ َسف ْو َعلَ

َ
أ يًضا  َمِر
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 ْ ُ
ك ا

َ
ٰ َما َهد وا هللَا َعلَ ُ

ِ
�جّ
َ
 َوِلُتك

َ
ة

َّ
ِعد

ْ
وا ال

ُ
ل ِ

ْ
ُعْ�َ َوِلُتك

ْ
ُ ال  ِبكُ

ُ
يد ِ

 �ايُ
َ

َول
َ

ُرون
ُ
ك

ْ
ش

َ
ْ ت كُ

َّ
َعل

َ
َول

 Artinya:  “(beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan 
Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) 
Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-
penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang 
hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara 
kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka 
hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit 
atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah 
baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, 
pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan 
bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan 
hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah 
kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan 
kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Dakwah amar makruf nahi mungkar yang dilakukan 
oleh Muhammdiyah adalah dengan metode induktif, dengan 
memberikan arah, solusi dan rambu-rambu kepada umat dalam 
mengembangkan budayanya, termasuk seninya. Cara yang 
digunakan adalah sesuai dengan petunjuk Allah dalam Q.S. an-
Nahl ayat 125:

اي  ِ
�ت
َّ
ل ْم �جِ ُ َوَجاِدلْ

 ۖ
َسَنِة  َ ِة احلْ

َ
ْوِعظ َ ِة َوالْ َ كْ ِ

ْ
حل  �جِ

َ
ك ّبِ ٰ َسِبيِل َر اْدُع ِإلَ

 ُ ْعلَ
َ
 َوُهَو أ

ۖ 
 َعْن َسِبيِلِ

َّ
ْن َضل َ

ُ �جِ ْعلَ
َ
 ُهَو أ

َ
ك بَّ  َر

َّ
 ِإن

ۚ
ْحَسُن 

َ
َ أ ِهاي

فَ ْهَتِد�اي ُ لْ �جِ

 Artinya :  Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 
hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka 
dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang 
lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-
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Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 
mendapat petunjuk.

Kebudayaan manusia sebagai suatu proses mengadanya 
manusia, menunjukkan adanya dinamika dalam kehidupan 
manusia. Perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia 
dewasa ini, yang cenderung kearah materilistis/kebendaan, 
membutuhkan antisipasi budaya yang bersifat mendudukan 
permasalahan pada jalur yang benar, sesuai dengan fitrah manusia 
yang hidup di dunia dengan berbagai budayanya. Ada peluang 
untuk kembali mewujudkan perkembangan dewasa ini yakni 
dengan melalui pemahaman kesatuan antara Kebenaran Allah, 
kebajikan moral atau akhlak dan keindahan. Proses kebudayaan 
pada dasarnya merupakan proses yang menjaga keseimbangan 
alam dunia dan akhirat, lahir dan batin, jasmani dan rohani. Ad-
Din al-Islam merupakan konsep yang lengkap dalam menangani 
masalah kemanusiaan ini, sebab amalan keagamaan menurut 
Islam sesungguhnya merupakan perwujudan dari tumbuhnya 
kepekaan sosial dengan dorongan spiritualitas dan semangat iman. 
Antara iman dan amal salih tidaklah terpisahkan. Oleh karena itu 
beragama menurut konsep Islam tidak sekedar menjalankan ritual/
ibadah wajib, tanpa berbuat sesuatu terhadap alam dan sesama 
secara kongkrit.

Perlunya peningkatan perhatian Muhammadiyah terhadap 
kehidupan kesenian sebagai bagian penting dari wujud kebudayaan 
manusia yang tidak dapat diingkari, karena merupakan fitrah dari 
manusia ciptaan Allah. Allah menciptakan alam semesta, termasuk 
manusia ini adalah sangat hebat dan indahnya. Manusia sebagai 
makhluq-Nya dapat menikmati keindahan tersebut, termasuk 
al-Quran adalah ciptaan Allah yang sangat indahnya dari segi 
bahasa maupun maknanya yang padat dan berisi. Manusia sebagai 
khalifah (wakil) Allah di bumi sudah selayaknya dapat dan harus 
mampu menciptkan keindahan sejauh potensi kekampuan yang 
diberikan oleh Allah, tidak melampaui batas.

Persoalan kesenian yang berangkat dari perasaan manusia, 
dapat dirinci ke dalam persoalan-persoalan yang menyangkut 
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tradisi dan modernitas, seni rupa, termasuk di dalamnya seni 
patung, gambar dan atau lukisan, seni musik, termasuk di dalamnya 
nyanyian, baik berupa seni pertunjukan atau suara yang direkam, 
seni sastra, termasuk didalamnya seni prosa dan puisi, sastra lesan 
atau tulisan, seni sastra yang dipertunjukkan seperti sandiwara, 
film, sinetron. Semua seni dan budaya adalah untuk manusia, 
sebagai hamba Allah untuk pengabdiannya kepada Allah.

Di samping itu, seni dan budaya tersebut juga sebagai sarana 
dakwah, mensukseskan misi Muhammadiyah sebagai gerakan 
dakwah amar makruf nahi mungkar menuju umat yang terbaik, 
sebagimana didambakan oleh  Q.S. Ali Imran ayat 110 :

 َعِن 
َ

ْون َ ْ �ف
َ
َوت ْعُروِف  َ لْ  �جِ

َ
ُمُرون

أْ اِس �تَ ِللنَّ ِرَجْت 
ْ

خ
ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ  َ �ايْ

َ
ْ خ ْن�تُ

ُ
ك

 ۚ
ْم  ُ ا لَ ً �ايْ

َ
 خ

َ
ن

َ
ك

َ
ِكَتاِب ل

ْ
 ال

ُ
ْهل

َ
ْو آَمَن أ

َ
 َول

ۗ
هلِل   �جِ

َ
ِمُنون

ْ
ؤ

ُ
ِر َوت

َ
ْنك ُ الْ

َ
ون

ُ
اِسق

َ
ف
ْ
ُ ال

ُ
ه ُ َ �رش

ْ
ك

َ
 َوأ

َ
ِمُنون

ْ
ؤ ُ ُم الْ ُ ْ ِم�ف

 Artinya:  “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan 
untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah 
dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli 
Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara 
mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah 
orang-orang yang fasik.”

Untuk itu diperlukan pertimbangan-pertimbangan sebagai 
berikut: Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam 
Ahmad dan at-Thabarani bahwa “apa saja yang dipandang baik 
oleh kaum muslimin, maka hal itu baik pula di sisi Allah, dan 
apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka hal 
itu buruk pula di sisi Allah”. Dalam hal ini dibuat dasar yang 
berupa “maslahah mursalah”, yaitu segala kehidupan apa saja 
yang dipandang maslahah/baik, manfaat bagi perkembangan 
Islam sebagai mata air kebudayaan. Tentu saja diperlukan sifat 
kehati-hatian agar tidak terjebak dalam maslahat sementara dan 
sempit. Oleh karena itu Muhammadiyah tetap memprioritaskan 
perhatian kepada tata jenjang konsepsi “Akidah, Syariah dan 
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Akhlak”, serta mengembalikan pemahaman dan kesadaran umat 
terhadap keutuhan dari ketiganya sebagai pokok dan bentuk serta 
perwujudan agama Islam.

Secara khusus, untuk menghadapi tantangan zaman, diperlukan 
kepekaan ulama terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. 
Sebab untuk zaman sekarang, kesenian tidak dapat terpisahkan 
dari kemajuan alat-alat komunikasi, audio visual, media massa, 
baik cetak maupun elektronika, fotografi dan sebagainya. 
Sehingga kesenian tidak lagi hanya dapat dinikmati oleh ruang 
waktu terbatas, sebagaimana pada masa Rasulullah masih hidup. 
Untuk itu Muhammadiyah harus lebih mempersiapkan diri untuk 
juga menguasai teknologi tersebut. Memiliki sendiri kantor media 
massa selain cetak, juga audio seperti radio, maupun visual seperti 
televisi, paling tidak dapat ikut serta berperan dalam penysunan 
acara-acara televisi, merupakan keharusan. Tentu saja dalam 
menyampaikan hal-hal tersebut harus tetap mengutamakan 
masalah-masalah yang menjadi kesepakatan para ulama, tanpa 
mempertentangkan masalah khilafiyah, serta mengutamakan hal-
hal yang sudah pasti diketahui dengan pasti dari ajaran Islam.

Dalam masalah Dakwah Islam dan Budaya, Musyawarah 
Nasional Tarjih XXIII di Banda Aceh memutuskan sebagai berikut:
1. Manusia bukanlah makhluk yang hidup dalam status naturalis. 

Dia mengolah alam untuk menyempurnakan hidupnya dalam 
rangka beribadah kepada Tuhan, sehingga dengan demikian 
dia menjadi makhluk yang berkebudayaan. Sebagai makhluk 
budaya manusia memiliki beberapa kemampuan dasar, 
yaitu (1) rasio, yang  berfungsi untuk mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) imajinasi, yaitu untuk 
mengembangkan kemampuan estetika yang wujud konkretnya 
terlihat dalam seni, (3) Hati Nurani, untuk mengembangkan 
kemampuan moralitas, dan (4) sence numilis, yang merupakan 
suatu kemampuan untuk mengenal kualitas dan kehadiran 
Ilahi.

2. Agama adalah wahyu Allah Swt., merupakan sistem nilai 
bagi kehidupan manusia, yang mempunyai empat potensi 
diatas dan mengakuinya sebagai fitrah manusia. Keempat 
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potensi tersebut secara bersama-sama dapat dipakai untuk 
menemukan kebenaran tertinggi, yakni kebenaran Allah SWT 
sebagai acuan dari kebudayaan yang dikembangkan oleh 
manusia. 

3. Kehidupan manusia adalah arus perubahan terus menerus, 
akan tetapi nasib manusia di tengah-tengah perubahan itu 
ditentukan oleh usaha manusia itu sendiri, dengan ijtihad dan 
tajdid berdasarkan kepada dua sumber pokok al-Quran dan 
as-Sunnah

4. Islam adalah agama fitrah yaitu agama yang berisi ajaran yang 
tidak bertentangan dengan fitrah manusia, justru menyalurkan 
dan mengatur tuntutan fitrah tersebut. Termasuk dalam hal ini 
fitrah rasa seni, karena itu seni tidak dapat bebas nilai.

Peran Muhammadiyah 
Muhammadiyah adalah suatu gerakan yang berakidah 

Islam, beramar makruf nahi mungkar, ajarannya bersumber 
kepada al-Quran dan as-Sunnah. Sejak kelahirannya di tahun 
1912 yang dibidani oleh K.H. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah 
bercita-cita dan bekerja menuju kepada terwujudnya masyarakat 
Islam yang sebenar-benarnya, kehidupan yang adil sejahtera 
yang diridlai Allah dalam menjalankan misinya sebagai hamba 
dan khalifatullah fil ardli. Dengan demikian Muhammadiyah 
sesungguhnya dapat disebut sebagai gerakan dakwah Islam yang 
juga merupakan gerakan budaya yang penuh nilai keagamaan 
Islam. Bagi Muhammadiyah dakwah adalah ”wajib ’ain” 
(bagi masing-masing umat Muhammadiyah dan umat Islam) 
dan ”wajib kifayah”  (dilaksanakan secara organisasi). Untuk 
suksesnya dakwah Muhammadiyah tersebut diperlukan media 
yaitu “seni” dan “budaya”. Dengan memegangi kaidah usul fikih 
bahwa ”sesuatu hal yang wajib, tidak sempurna apabila tidak ada 
sesuatu yang diperlukan, maka sesuatu itu juga menjadi wajib”, 
َواِجٌب َو  َفهحُ بِِه   

َّ
إاِل الَواِجبحُ  يَتِمُّ  الَ   maka hukum seni dan budaya dapat ,َما 

dipahami sebagai suatu hal yang wajib, demi suksesnya dakwah 
Muhammadiyah (wajib ’ain maupun wajib kifayah).
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Majelis Tarjih dan Tajdid berkewajiban merumuskan 
tuntunan-tuntunan yang dapat dipakai sebagai pedoman umat 
dalam mengembangkan kebudayaan dan kesenian yang murni 
sesuai dengan konsep agama Islam, bersih dari pengaruh-pengaruh 
takhayul, bidah dan khurafat.

Menghadapi perkembangan zaman yang semakin maju 
dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan kepekaan para 
ulama terhadap  kemajuan alat-alat komunikasi, audio-visual, 
media massa cetak dan elektronik, fotografi, sinematografi dan 
sebagainya.

Untuk menangani perkembangan kebudayaan dan kesenian di 
kalangan Muhammadiyah perlu dimantapkan keberadaan lembaga 
seni dan budaya Muhammadiyah di tingkat pusat dan daerah serta 
dibukanya fakultas kesenian di perguruan tinggi Muhammadiyah.

BAB X
PENUTUP

Sebagai kesimpulan dari uraian tentang ”PEDOMAN SENI 
DAN BUDAYA ISLAM” adalah sebagai berikut :
1. Menurut fitrah dan kondratnya, seni dan budaya itu ada 

dan melekat pada diri manusia sejak lahir, karena manusia 
dibekali oleh oleh Allah keamampuan akal budi (karsa, cipta 
dan rasa) yang berwujud hati nurani, akal, dan perasaan.

2. Kesenian adalah bagian dari kebudayaan, yaitu hasil karsa, 
cipta dan rasa manusia yang mempunyai nilai keindahan

3. Agama adalah kepercayaan, yang berfungsi sebagai 
sumber nilai dan panduan dalam kehidupan berbudaya dan 
berkesenian.

4. Wilayah atau peta seni budaya Islam adalah termasuk 
muamalah duniawiyah dengan kaidah: pada dasarnya boleh 
kecuali ada nas yang mengharamkan.

5. Hukum Islam tentang kesenian adalah mubah/boleh, sejauh 
tidak ada larangan agama dalam cara maupun tujuannya. 
Bahkan kalau tujuannya untuk dakwah, karena  dakwah 
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hukumnya wajib, maka kesenian hukumnya dapat menjadi 
sunnah atau wajib, paling tidak menjadi wajib kifayah.

6. Agama Islam mendorong berkembangnya kebudayaan dan 
kesenian, dengan mengintegrasikan agama, ilmu dan seni.

7. Strategi Kebudayaan Muhammadiyah menyatakan bahwa 
dimensi ajaran kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah 
dengan dimensi Ijtihad dan Tajdid sosial keagamaan, 
dilakukan secara organisasi.

8. Peran Muhammadiyah dalam mengembangkan kebudayaan 
dan kesenian adalah sebagai media dakwah. Dakwah adalah 
wajib ’ain dan wajib kifayah, maka mengembangkan kesenian 
dan kebudayaan, sebagai media dakwah dapat menjadi wajib 
’ain dan wajib kifayah, berdasar kaidah َو  بِِه َفهحُ

َّ
 َما الَ يَتِمُّ الَواِجبحُ إاِل

 ,tidak sempurna suatu kewajiban tanpa dengannya , َواِجٌب
maka hal yang dapat menyempurnakan itu menjadi wajib.

REKOMENDASI :
1. Diharapkan kepada setiap Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 

melakukan penelitian terhadap budaya lokal di daerah masing-
masing dan melakukan pengujian dan inovasi serta koreksi 
terhadap budaya lokal tersebut sehingga sesuai dengan 
Pedoman ini.

2. Untuk menampung kreasi anggota Muhammadiyah dan 
mengekpresikan kreasi kesenian dan kebudayaan anggota 
Muhammadiyah, maka diharapkan kepada Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah untuk mengembangkan adanya stasiun 
televisi Muhammadiyah.
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Lampiran 4

BEBERAPA MASALAH IBADAH DAN 
MUAMALAT

Bab I 
Tentang Ucapan Salam Penutup Salat dengan 

Tambahan Wa Barakatuh

1.  Mengukuh Keputusan Tarjih dalam HPT bahwa salam 
penutup salat adalah as-sal±mu ‘alaikumwa ra¥matull±hi
wabarak±tuh ke kanan dan ke kiri berdasarkan hadis W±’il
Ibn¦ujrAbū  D±wūd, 

 ُ ِ
ّ

 ُيَسل
َ

ن
َ

ك
َ
َ ف ْيِه َوَسلَّ

َ
 هللا َعل

ّ
 َصل

ِ
ّ
اي �جِ ْيُت َمَع النَّ

َّ
 َصل

َ
ل

َ
عن َواِئٍل قا

ُم 
َ
ال اِلِ السَّ َ ُه َوَعْن سرشِ

ُ
ت

َ
ك َ ِ َو�جَ

َّ
 ال

ُ
ة ْ َوَرمْحَ ْيكُ

َ
ُم َعل

َ
ال يِنِه السَّ ِ عن �ايَ

ُه .
ُ
ت

َ
ك َ ِ َو�جَ

َّ
 ال

ُ
ة ْ َوَرمْحَ ْيكُ

َ
َعل

 Artinya:  W±’ilIbn¦ujr, beliau berkata: Saya salat bersama 
Rasulullah saw, maka beliau mengucapkan salam ke kanan 
‘as-sal±mu‘alaikumwara¥matull±hiwabarak±tuh’ dan ke 
kiri ‘as-sal±mu‘alaikumwara¥matull±hiwabarak±tuh’,   

yang dikutip dari:
1) SunanAb³D±wūd,cet.Ke-3,edisiMu¥ammad‘Abd

al-‘Az³z al-Kh±lid³, Beirut: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
1428/2007, h. 166, hadis no. 997; 

2) SunanAb³D±wūd,edisi ‘Izzat ‘Ubaidad-Da‘‘±sdan
‘²dilas-Sayyid,Beirut:D±rIbn¦azm, 1418/1997, juz 
I, h. 424, hadis no. 997;

3) Sunan Ab³ D±wūd, edisi ¢idq³ Mu¥ammad Jam³l,
Beirut:D±ral-Fikr, 1414/1994, juz I, h. 238, hadis no. 
997,
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 dan dikuatkan oleh: 
a.  hadis riwayat Ibn Khuzaimah,

 ُ ِ
ّ

َ ُيَسل  هللا صل هللا عليه َوَسلَّ
ُ

 َرُسْول
َ

ن
َ
 ك

َ
ل

َ
َعْن َعْبِد هللِا قا

 هللِا 
ُ
ة ْ َوَرمْحَ ْيكُ

َ
ُم َعل

َ
ال ِه السَّ ِ

ّ
د

َ
 خ

ُ
ى َبَياض َ يِنِه َح�تَّ �ايُ ِ َعْن �ايَ

 ْ ْيكُ
َ
َعل ُم 

َ
ال السَّ ِه  ِ

ّ
د

َ
خ  

ُ
َبَياض َو 

ُ
َيْبد َح�تَّ  ِلِ 

َ
ِ �رش َوَعْن  ُه 

ُ
ت
َ
ك َ َو�جَ

ة[ ف خز�اي ُه ]رواه ا�ج
ُ
ت
َ
ك َ  هللِا َو�جَ

ُ
ة َوَرمْحَ

 Artinya: Dari‘Abdull±h, ia berkata: Adalah Rasulullah 
saw memberi salam ke kanan sehingga kelihatan putih 
pipinya ‘as-sal±mu ‘alaikum wa ra¥matull±hi wa
barak±tuh’, dan ke kiri sehingga tampak putih pipinya 
‘as-sal±mu ‘alaikum wa ra¥matull±h wa barak±tuh’
[HR Ibn Khuzaimah]. 

b.  hadis riwayat al-Bazz±r,

ِض َوْجِه َرُسْوِل 
َ
َرى َبيا

ً
ْنُت أ

ُ
 ك

َ
ل

َ
 َعْن َعْبِد هللا قا

َ
َمة

َ
ق
ْ
َعْن َعل

ُه 
ُ
ت

َ
ك َ  هللا َو�جَ

ُ
ة ْ َوَرمْحَ ْيكُ

َ
ُم َعل

َ
ال ِرِه السَّ

َ
ْيِنِه َوَعْن َيسا ِ هللا َعْن �ايَ

ار[  ف ِ ]رواه ال�ج
ف ْ
�اي
َ
ت َمرَّ

 Artinya: Dari ‘Alqamah, dari ‘Abdull±h (diriwayatkan 
bahwa) ia berkata: Aku melihat putih wajah Rasulullah 
saw dari sebelah kanan dan kirinya ketika ia mengucapkan 
‘as-sal±mu ‘alaikumwa ra¥matull±hi wa barak±tuh’
dua kali [HR al-Bazz±r].

2.  Salam dengan hanya wara¥amatull±h juga masyruk sehingga 
ada tanawwu‘ berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah 
melalui J±bir, yaitu,

 هللا 
ّ

ْيَنا َمَع َرُسوِل هللِا َصل
َّ
ا َصل

َ
ا ِإذ نَّ

ُ
 ك

َ
ال

َ
 ق

َ
َرة ِ َسُ

ف ِ �جْ َعْن َجا�جِ

 
ُ
ة َوَرمْحَ  ْ ْيكُ

َ
َعل ُم 

َ
ال  هللِا السَّ

ُ
ة َوَرمْحَ  ْ ْيكُ

َ
َعل ُم 

َ
ال َنا السَّ

ْ
ل
ُ
ق  َ ْيِه َوَسلَّ

َ
َعل
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ْيِه 
َ
 هللا َعل

َّ
 هللِا َصل

ُ
 َرُسول

َ
ال

َ
ق
َ
ِ ف

ف ْ
اِنَب�اي َ ج

ْ
 احل

َ
اَر ِبَيِدِه ِإل

َ
ش

َ
هللِا . َوأ

 ِ
�ف
ْ
ا َيك َ َّ ٍس ِإ�ف ُ ُ ْيٍل سرش

َ
ُب خ

�فَ
ْ
ذ

َ
ا أ َ َّ �ف

أَ َ
ْ ك ْيِديكُ

َ أ
 �جِ

َ
ون

ُ
وِمئ

ُ
َم ت

َ
َ َعال َوَسلَّ

يِنِه  ِ  �ايَ
َ

ِخيِه َمْن َعل
َ
 أ

َ
ُ َعل ِ

ّ
َّ ُيَسل ُ ِذِه �رش فِ

َ ف
� 

َ
ُه َعل

َ
 َيَضَع َيد

ْ
ن

َ
ْ أ ُ
ك

َ
َحد

َ
أ

اِلِ  ]رواه مسل وأبو داود[ َ َوسرشِ

 Artinya: Dari J±bir IbnSamurah (diriwayatkan bahwa) ia 
berkata: Adalah kami apabila salat bersama Rasulullah saw 
kami mengucapkan ‘as-sal±mu‘alaikumwara¥matull±has-
sal±mu‘alaikumwara¥matull±h’, dan [seseorang dari kami] 
mengangkat tangannya menunjuk ke kanan dan ke kiri. Maka 
Rasulullah saw bersabda: Mengapa kalian menunjuk-nunjuk 
dengan tangan sehingga tangan kalian kelihatan seperti 
ekor kuda liar. Cukup masing-masing kalian meletakkan 
tangannya di atas pahanya, kemudian mengucapkan salam 
kepada orang di sebelah kanan dan sebelah kirinya [HR 
MuslimAbū  D±wūd]. 

 
Bab II

 Bacaan Basmalah 

1. Mengukuhkan Putusan Tarjih yang sudah ada (HPT, h. 77 dan 
86) bahwa sebelum membaca al-Fatihah dalam setiap rakaat 
salat dibaca basmalah, berdasarkan hadis Abu Hurairah r.a. 
melalui Nu‘aim al-Mujmir sebagai berikut,

ِن  مْحَ ِ الرَّ
َّ

 ِبمْسِ ال
َ
َرأ

َ
ق
َ
 ف

َ
ة َ اي ُهَر�ايْ �جِ

َ
ْيُت َوَراَء أ

َّ
 َصل

َ
ال

َ
ِمِر ق ْ حج ُ ٍ الْ

َع�ايْ
ُ
َعْن ن

ْم  ِ
ْ �اي
َ
َعل ُضوِب 

ْ
غ َ ِ الْ

�ايْ
َ
 ”غ

َ
غ

َ
َبل ا 

َ
ِإذ ْرآِن َح�تَّ 

ُ
ق
ْ
ال ّمِ 

ُ أ
�جِ  

َ
َرأ

َ
ق  َّ ُ ِ �رش ِح�اي الرَّ

 
َ

د َ ج
َ

ا س َ َّ  كُ
ُ

ول
ُ
َوَيق فَ  آِم�اي اُس  النَّ  

َ
ال

َ
ق
َ
ف فَ  آِم�اي  

َ
ال

َ
ق
َ
ف  “ فَ �اي ِ

ّ
ال الضَّ  

َ
َول

ا 
َ
ُ َوِإذ �جَ

ْ
ك

َ
ُ أ  الَّ

َ
ال

َ
ِ ق

ف ْ
َنَت�اي

ْ
لث

ْ
اي ا ِ

ف
وِس �

ُ
ل ُ ج
ْ

اَم ِمْن احل
َ
ا ق

َ
ُ َوِإذ �جَ

ْ
ك

َ
ُ أ الَّ

 
َّ

ِ َصل
َّ

ُسوِل ال َ
 �جِ
ً
ة
َ
ْ َصال كُ ُ َ �ج

ْ
ش

أَ
اي ل ِ

ّ ِساي ِبَيِدِه ِإ�ف
ْ
ف
َ
ِذي ن

َّ
 َوال

َ
ال

َ
َ ق َسلَّ
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اي 
�ت ف حبان والب�اي ة وا�ج ف خز�اي اي وا�ج

َ ]رواه النسا�أ ْيِه َوَسلَّ
َ
ُ َعل الَّ

طيب البغدادي[ ف عبد ال�ج واحلف اي والطحاوي وا�ج
والدارقط�ف

 Dari Nu‘aim al-Mujmir [bahwa] ia berkata: aku salat di 
belakang Ab ū Hurairah; ia membaca bismill±hir-ra¥m±nirr-
ra¥³m, kemudian membaca Ummul Quran (Al-Fatihah) 
hingga sampai gairil-mag«ūbi ‘alaihim wa l±«-«±ll³n, 
lalu mengucapkan ±m³n dan jamaah pun mengucapkan 
±m³n. Setiap kali sujud, ia mengucapkan All±hu akbar 
dan setiap kali bangkit dari duduk dari dua sujud ia juga 
mengucapkan All±hu akbar. Ketika selesai mengucapkan 
salam, ia mengatakan, “Demi Allah yang diriku berada di 
tangan-Nya, Sesungguhnya aku adalah orang yang salatnya 
paling menyerupai salat Rasulullah saw [HR an-Nas±’³,Ibn
Khuzaimah, Ibn ¦ibb±n, al-Baihaq³, ad-D±raqu¯n³, a¯-
°ah±w³,Ibn‘Abdal-Barr,danal-Kha¯³bal-Bagd±d³].

2. Bacaan basmalah sebelum al-Fatihah dalam salat jahar boleh 
dijaharkan dan boleh pula disirkan (dipelankan) berdasarkan 
jamak antara hadis-hadis yang memberi pengertian bahwa 
Rasulullah saw menjaharkan basmalah dalam salat jahar 
dan hadis-hadis yang memberi pengertian sebaliknya, yaitu 
bahwa Rasulullah saw memelankan basmalah dalam salat 
jahar, sesuai dengan kaidah fikih,

ِلِ
َ
ا

ْ
 ِمْن ِإه

َ
ْول

َ
ِم أ

َ َ
لك

ْ
 ا

ُ
ل

َ
ا

ْ
ِإع

 Artinya: Mengamalkan suatu pernyataan lebih utama 
daripada mengabaikannya.

  Hadis yang menyebutkan bahwa Nabi membaca 
basmalah pada saat memulai salat memiliki beberapa jalur, 
antara lain di bawah ini:  
a. Jalur Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh an-Nas±’³,al-

Baihaq³,al-D±ruqu¯n³dan Ibn Khuzaimah sebagaimana 
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telah dikutip pada buruf B.1. di atas, dan status jalur ini 
adalah sahih. 

b. Jalur Ummu Salamah yang juga berstatus sahih, yaitu:

 ُ  الَّ
َّ

ِ َصل
َّ

ِقَراَءِة َرُسوِل ال َعْن  ْت 
َ
ُسِئل ا  َ َّ �ف

َ
أ  

َ
ة َ ّمِ َسلَ

ُ
أ َعْن 

 ِ
َّ

ال )ِبمْسِ   
ً
آَية  

ً
آَية ُه 

َ
ِقَراَءت ُع  ِ

ّ
ط

َ
ُيق  

َ
ن

َ
ك ْت 

َ
ال

َ
ق
َ
ف  َ َوَسلَّ ْيِه 

َ
َعل

ِ َماِلِك  ِح�اي ِن الرَّ مْحَ فَ الرَّ �اي ِ
َ
َعامل

ْ
ِ َرّبِ ال

َّ
 ِل

ُ
ْمد َ ِ احلْ ِح�اي ِن الرَّ مْحَ الرَّ

اي 
�ت مك والب�اي مذي واحلا ِ ]رواه أمحد وأبو داود وال�ت

ف �اي ِ
ّ

َيْوِم الد

اي 
ا�ف والط�ج شيبة  اي  أ�ج ف  وا�ج اي 

والدارقط�ف راهويه  ف  �ج وإساق 

طيب البغدادي[ ف عبد ال�ج واحلف والطحاوي وا�ج

 Artinya: Dari Ummu Salamah bahwa ia (Ummu 
Salamah) ditanya tentang bacaan Rasulullah saw, lalu ia 
(Ummu Salamah) menjawab: Beliau memotong-motong 
bacaannya satu ayat satu ayat: bismill±hir-ra¥m±nirr-
ra¥³m, al-¥amdulill±hi rabbil-‘±lam³n, ar-r±hm±rnir-
r±h³m,m±liki yaumidd³n [HRA¥mad, Abū D±w ūd,
at-Tirmi©³,al-¦±kim,al-Baihaq³,Is¥±qIbnRahawaih,
ad-D±raqu¯n³, Ibn Ab³ Syaibah, a¯-°abar±n³, a¯-
°a¥±w³,Ibn‘Abdal-Barr,danal-Kha¯³bal-Bagd±d³].

  Hadis yang menyebutkan bahwa Nabi  tidak membaca 
basmalah pada saat memulai salat memiliki banyak jalur, 
antara lain sebagai berikut: 
a. Jalur ‘²isyah yang berstatus sahih, yaitu: 

 
َّ

َصل  ِ
َّ

ال  
ُ

َرُسول  
َ

ن
َ

ك ْت 
َ
ال

َ
ق  

َ
ة

َ
َعاِئش َعْن  اِء 

َ
ْوز َ ج

ْ
احل �جِ 

َ
أ َعْن 

 
ُ

ْمد َ حلْ �جِ  
َ
ِقَراَءة

ْ
َوال  ِ ِب�اي

ْ
ك لتَّ �جِ  

َ
ة
َ
ال الصَّ ِتُح 

ْ
َيْسَتف  َ َوَسلَّ ْيِه 

َ
َعل  ُ الَّ

 ْ َولَ َسُه 
ْ
َرأ ِخْص 

ْ
ُيش  ْ لَ َع 

َ
َرك ا 

َ
ِإذ  

َ
ن

َ
َوك فَ  �اي ِ

َ
َعامل

ْ
ال َرّبِ   ِ

َّ
ِل

 ْ وِع لَ
ُ
ك َسُه ِمَن الرُّ

ْ
َع َرأ

َ
ا َرف

َ
 ِإذ

َ
ن

َ
 َوك

َ
ِلك

َ
فَ ذ ْ

ْن َب�اي
َ
ْبُه َوِلك ُيَصّوِ
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ِة 
َ

ْجد َسُه ِمَن السَّ
ْ
َع َرأ

َ
ا َرف

َ
 ِإذ

َ
ن

َ
ا َوك ً ِ ا�أ

َ
 َح�تَّ َيْسَتِوَى ق

ْ
َيْسُجد

 ِ
ف ْ
َعَت�اي

ْ
ِ َرك

ّ ُ
ِ ك

ف
� 

ُ
ول

ُ
َيق  

َ
ن

َ
َيْسَتِوَى َجاِلًسا َوك  َح�تَّ 

ْ
َيْسُجد  ْ لَ

ُيْم�فَ 
ْ
ال  ُ ِرْجلَ َوَيْنِصُب  ى  ُيْ�َ

ْ
ال  ُ ِرْجلَ  

ُ
ِرش

ْ
َيف  

َ
ن

َ
َوك  

َ
ة ِحيَّ التَّ

 
ُ

ُجل الرَّ  
َ

ش ِ
�تَ
ْ
َيف  

ْ
ن

َ
أ  َ ْ َوَي�ف اِن 

َ
ْيط

َّ
الش َبِة 

ْ
ُعق َعْن   َ ْ َي�ف  

َ
ن

َ
َوك

. ]رواه  ِ ْسِل�اي
َّ
لت �جِ  

َ
ة
َ
ال الصَّ  ُ �تِ

فْ َ �اي  
َ

ن
َ

َوك  
ِ

ُبع السَّ  
َ

اش َ �تِ
ْ
اف ِذَراَعْيِه 

، وأبو داود  اي
�ت مسل، واللفظ ل، وأمحد، أبو عوانة، والب�اي

 ] اي
ا�ف ، عبد الرزاق، والط�ج الطيالساي

 Artinya: Dari Abūal-Jauz±’, dari ‘²’isyah, ia berkata: 
Adalah Rasulullah saw memulai salat dengan takbir 
dan qiraat dengan al-¥amdulill±hi rabbil-‘±lam³n, dan 
apabila rukuk beliau tidak menegakkan kepalanya dan 
tidak pula meluruskannya, akan tetapi tengah-tengah 
antara yang demikian, dan apabila bangkit dari rukuk, 
ia tidak langsung sujud sebelum terlebih dahulu berdiri 
lurus, dan apabila mengangkat kepalanya dari sujud, 
ia tidak langsung sujud lagi sebelum terlebih dahulu 
duduk dengan sempurna, dan beliau membaca tahiyat 
pada setiap dua rakaat sambil membaringkan telapak 
kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. 
Beliau melarang duduk mencagkung seperti setan 
dan melarang menghamparkan lengan bawah seperti 
dilakukan binatang buas. Beliau menutup salatnya 
dengan mengucapkan salam [HR Muslim, dan ini 
lafalnya, A¥mad, Abū ‘Aw±nah, al-Baihaq³, Abū 
D±wūda¯-°ay±lis³,‘Abdar-Razz±q,dana¯-°abar±n³]

b. Hadis Anas yang berstatus sahih, yaitu:

 َ ْيِه َوَسلَّ
َ
ُ َعل  الَّ

َّ
ِ َصل

َّ
ْيُت َمَع َرُسوِل ال

َّ
 َصل

َ
ال

َ
ٍس ق

َ
ن
َ
َعْن أ
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 ِ
َّ

 ِبمْسِ ال
ُ
َرأ

ْ
ْم َيق ُ ْ ا ِم�ف

ً
َحد

َ
ْع أ ْسَ

َ
ْ أ لَ

َ
 ف

َ
َمان

َر َوُع�رشْ َ ٍر َوعُ
ْ
�جِ َبك

َ
َوأ

وأمحد،   ، اي
النسا�أ ل،  واللفظ  مسل،  ]رواه   ِ ِح�اي الرَّ ِن  مْحَ الرَّ

ف  ا�ج وعبد   ، اي
�ت والب�اي عوانة،  أبو  حبان،  ف  وا�ج ة  خز�اي ف  وا�ج

 ] اي
محيد، والدارقط�ف

 Artinya: Dari Anas [bahwa] ia berkata: Aku salat di 
belakang Rasulullah saw, Abū  Bakr, ‘Umar dan ‘U£m±n, 
maka aku tidak mendengar seorang pun dari mereka 
membaca bismill±hir-ra¥m±nir-ra¥³m [HR Muslim, dan 
ini lafalnya, an-Nas±’³, A¥mad, Ibn Khuzaimah, Ibn
¦ibb±n,Abū ‘Aw±nah,al-Baihaq³,Abū  D±wūd ,at-
Tirmi©³,al-¦±kim,al-Baihaq³,‘AbdIbn¦umaid,dan
a¯-°abar±n³]. 

Bab III  
TENTANG BUNGA BANK

Mengenai masalah bunga, khususnya bunga bank, perlu 
dikaji secara lebih mendalam dan sebagai penyikapan sementara 
dicukupkan dengan fatwa Majelis Tarjih No. 08 Tahun 2006 
sebagai di bawah ini. 

FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

NOMOR : 08 TAHUN 2006

بمس هللا الرمحن الرح�اي 

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 
setelah:   
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MEMBACA DAN MEMPELAJARI : 
hasil Halaqah Nasional Tarjih yang dilaksanakan di Jakarta 

pada hari Ahad tanggal 21 Jumadalawal 1427 H yang bertepatan 
dengan 18 Juni 2006 M dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis 
Tarjih dan Tajdid Pusat dan wakil dari Pimpinan Majelis Tarjih 
dan Tajdid Wilayah serta undangan dari Majelis Ekonomi dan 
Kewirausahaan;

MENIMBANG : 
1. Bahwa sistem ekonomi berbasis bunga (interest) semakin 

diyakini sebagai berpotensi tidak stabil, tidak berkeadilan, 
menjadi sumber berbagai penyakit ekonomi modern, 
menggantungkan pertumbuhan pada penciptaan hutang baru, 
merupakan pemindahan sistematis uang dari orang yang 
memiliki lebih sedikit uang kepada orang yang memiliki 
lebih banyak uang, seperti tampak dalam krisis hutang Dunia 
Ketiga dan di seluruh dunia, serta merupakan pencurian uang 
diam-diam dari orang yang menabung, yang berpenghasilan 
tetap dan memasuki kontrak jangka panjang;

2. Bahwa oleh karena itu terdapat argumen kuat untuk 
mendukung sistem keuangan bebas bunga bagi abad ke-
21 yang sejalan dengan ajaran Islam dan ajaran Kristen 
awal (James Robertson), perlu mengeliminir peran bunga 
dan bahwa absensi riba dalam perekonomian mencegah 
penumpukan harta pada sekelompok orang dan terjadinya 
mislokasi produksi, serta mencegah gangguan-gangguan 
dalam sertor riil, seperti inflasi dan penurunan produktifitas 
ekonomi makro; 

3. Bahwa Ekonomi Islam yang berbasis prinsip syariah dan 
bebas bunga telah diperkenalkan sejak beberapa dasawarsa 
terakhir dan institusi keuangan Islam (syariah) telah diakui 
keberadaannya dan di Indonesia telah terdapat di banyak 
tempat;

4. Bahwa perlu mendorong Persyarikatan dan seluruh warga 
Muhammadiyah serta umat Islam secara umum untuk berperan 
aktif dalam pengembangan ekonomi yang berdasarkan prinsip 
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syariah dan bebas bunga, dan yang tidak saja bertujuan 
meningkatkan ekonomi rakyat dan kesejahteraan bersama, 
tetapi juga secara nyata telah menjadi wahana dakwah konkret 
yang efektif; 
  

MENGINGAT :
1. Ayat-ayat al-Qur’an:

a. Surat an-Nisa’ (4): ayat 160-161: 

ْم  ُ لَ ْت 
َّ
ِحل

ُ
أ بٍت  ّيِ

َ
ط ْم  ِ

ْ �اي
َ
َعل  

َ
ْمنا َحرَّ َهاُدْوا  فَ  ِذ�ايْ

َّ
ال ِمَن   ٍ

ْ
ل

ُ
ِبظ

َ
ف

 
ْ

د
َ
َوق بوا  الرَّ ِهُ  ِذٍ

ْ
خ

َ
َوأ  ]160[ ا  ً ِث�ايْ

َ
ك هللا  َسِبْيِل  َعْن  ِهْ  ِ

ّ
َوِبَصد

فَ  كِفِر�ايْ
ْ
ِلل  

َ �ف
ْ

ْعَتد
َ
َوأ ِطِل 

َ
لبا

ْ
�جِ اِس  النَّ ْمَواِل 

َ
أ ِهم  ِ

ْ
ك

َ
َوأ َعْنُه  ْوا  ُ ُ �ف

.]161[ 
ً ِل�ايْ

َ
 أ

ً
ا�ج

َ
ْم َعذ ُ ْ ِم�ف

 Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang 
Yahudi, Kami haramkan atas mereka memakan 
makanan yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan 
bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi 
manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka 
memakan riba, padahal sesungguhnya meereka telah 
dilarang daripadanya, dan karena memakan harta orang 
dengan jalan batil. Dan Kami telah menyediakan untuk 
orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

b. Surat Ali Imran (3): 130,

ْوا 
ُ
ق
َّ
َوات  

ً
ة

َ
ا ُمضَعف

ً
ْضَعاف

َ
أ بوا  الّرِ ْوا 

ُ ُ
ك

أْ �تَ  
َ
فَ آَمُنْوا ل ِذ�ايْ

َّ
ال  

َ
ا �ايُّ

َ
أ  

آ
�اي

 ]آل عران : 130[ .
َ

ِلُحْون
ْ
ف
ُ
ْ ت كُ

َّ
َعل

َ
هللا ل

 Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu 
makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah 
kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan [Q. 
3: 130].



158 BRM 06/Juli 2014 - Tanfidz Keputusan Munas Tarjih Ke-27

c. Surat al-Baqarah (2): 275 dan 278-279,

ُه 
ُ
ط بَّ

َ
ِذْي َيَتخ

َّ
ْوُم ال

ُ
ا َيق َ َ

 ك
َّ
 ِإل

َ
ْوُمْون

ُ
 َيق

َ
بوا ل  الّرِ

َ
ْون

ُ ُ
ك

أْ فَ �ايَ ِذ�ايْ
َّ
ل
َ
ا

بوا   الّرِ
ُ

ل
ْ
لَبْيُع ِمث

ْ
 ا

َ
ا
َّ ف
ْوا ِإ�

ُ
ال

َ
ْم ق ُ َّ �ف

أَ
 �جِ

َ
َلّسِ ذِلك

ْ
 ِمَن ا

ُ
ان

َ
ْيط

َّ
الش

فَ آَمُنْوا  ِذ�ايْ
َّ
ا ال َ �ايُّ

َ
 أ

آ
بوا ... ... ... �اي َم الّرِ لَبْيَع َوَحرَّ

ْ
 هللا ا

َّ
َحل

َ
َوأ

 ْ  لَ
ْ

ِإن
َ
فَ . ف ْ

ِمِن�اي
ْ
ْ ُمؤ ْن�تُ

ُ
 ك

ْ
بوا ِإن َ ِمَن الّرِ اي ِ

 َب�ت
َ
ُرْوا ما

َ
ْوا هللا َوذ

ُ
ق
َّ
ات

ْوُس 
ُ

ْ ُرؤ كُ
َ
ل
َ
ْ ف ْب�تُ

ُ
 ت

ْ
ْرٍب ِمَن هللا َوَرُسْوِلِ َوِإن َ

ْوا �جِ
ُ
ن
َ
ذ

ْ
أ
َ
ْوا ف

ُ
َعل

ْ
ف
َ
ت

 - و 278   275 : ]البقرة   
َ

ْون ُ لَ
ْ

ظ
ُ
ت  

َ
َول  

َ
ْون ِلُ

ْ
ظ

َ
ت  

َ
ل  ْ ْمَواِلكُ

َ
أ

  . ]279

 Artinya: Orang-orang yang makan riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. 
Hal itu disebabkan mereka berkata (berpendapat): 
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, pada hal 
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba … … … Hai orang-orang beriman, bertakwalah 
kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu adalah 
orang-orang yang beriman. Maka jika tidak kamu 
lakukan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya 
akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari 
pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu 
tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya [Q. 2: 275 
dan 278-279].

2. Hadis-hadis Rasulullah saw,
a. Hadis Ab  Hurairah,

 
َ

ال
َ
ق  َ َوَسلَّ ْيِه 

َ
َعل هللُا   

ّ
َصل هللا   

َ
َرُسْول  

َّ
ن

َ
أ  

َ
ة َ ُهَر�ايْ اي  �ج

َ
أ َعْن 

 
َ

ال
َ
ق ُهنَّ  َومِا  هللِا   

َ
َرُسْول  

َ
�اي  

َ
ِقْيل اِت 

َ
ُلْوِبق

ْ
ا ْبَع  السَّ اْجَتِنُبْوا 
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 ِ
ّ

ق َ حلْ ِ  �ج
َّ
َم هللا ِإل اي َحرَّ

�ت
َّ
ِس ال

ْ
ف  النَّ

ُ
ْتل

َ
ْحُر َوق هلِل َوالّسِ  �ج

ُ
ك ْ ِ

ّ ال�رش

ِف 
ْ

ذ
َ
َوق ْحِف  الزَّ َيْوَم  اي  ِ

ّ
َول َوالتَّ  

َ
�ج الّرِ  

ُ ْ
ك َوأ  ِ

ِت�ايْ لَيِ
ْ
ا َماِل   

ُ ْ
ك

َ
َوأ

واللفظ  ماعة  احلج ]رواه  ِمَناِت 
ْ
ُلؤ

ْ
ا ِت 

َ
اِفال

َ
لغ

ْ
ا ِت 

َ
ْحَصنا ُ الْ

ملسل[ .

 Artinya: Dari Abū  Hurairah (diriwayatkan) bahwa 
Rasulullah saw bersabda: Hindarilah tujuh dosa besar 
yang mencelakakan! Kepada Rasulullah ditanyakan: 
Apa dosa-dosa besar dimaksud wahai Rasulullah? 
Beliau menjawab: Menyekutukan Allah, melakukan sihir, 
membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya 
secara tanpa hak, makan harta anak yatim, makan riba, 
lari dari medan pertempuran, dan mencemarkan nama 
baik wanita mukmin yang lengah [Riwayat jamaah ahli 
hadis, dan lafal ini adalah lafal Muslim].

b. Hadis ‘Amr riwayat Abū  D±w ūd,

هللا   
ُ

َرُسْول ْعُت  َسِ  
َ

ال
َ
ق ِبْيِه 

َ
أ َعْن  رٍو  ْ عَ  ِ

ف �جْ  
َ

َمان �ايْ
َ
ُسل َعْن 

ِة  ِهِليَّ
َ
ا حلج

ْ
 ا

َ
 ِمْن ِر�ج

ً
 ِر�ج

َّ ُ
 ك

َّ
 ِإن

َ
ل

َ
 : أ

ُ
ْول

ُ
لَوَداِع َيق

ْ
ِة ا َّ ْ َحج

اي
ف

)ص(ِ �

 ]رواه 
َ

ْون ُ لَ
ْ

ظ
ُ
 ت

َ
 َول

َ
ْون ِلُ

ْ
ظ

َ
 ت

َ
ْ ل ِلكُ

َ
ْموا

َ
ْوُس أ

ُ
ْ ُرؤ كُ

َ
َمْوُضْوٌع ل

أبو داود[ .

 Artinya: Dari Sulaim±n Ibn ‘Amr, dari ayahnya 
(dilaporkan bahwa) ia berkata: Saya mendengar 
Rasulullah saw bersabda pada waktu Haji Wadak: 
Ketahuilah bahwa setiap bentuk riba Jahiliah telah 
dihapus; bagimu pokok hartamu, kamu tidak menzalimi 
dan tidak dizalimi [HR Abū  D±wūd].
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c. Hadis‘Ub±danIbna¡-¢±mit,

ْيِه 
َ
 هللا َعل

ّ
 هللا َصل

ُ
 َرُسْول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
اِمِت ق ِ الصَّ

ف  �جْ
َ
َعْن ُعَباَدة

 ُ ِع�ايْ
َّ

ِ َوالش
ّ
ِ
ل�جُ
ْ
ُّ �جِ ل�جُ

ْ
ِة َوا لِفضَّ

ْ
 �جِ

ُ
ة لِفضَّ

ْ
َهِب َوا

َّ
لذ َهُب �جِ

َّ
َ الذ َوَسلَّ

ًء ِبَسَواٍء 
َ
ٍل َسوا

ْ
ث ِ  �جِ

ً
ال

ْ
ِح ِمث

ْ
ل ِ
ْ
مل ِ ُح �ج

ْ
ل ِ
ْ
َمِر َوامل لتَّ َمُر �جِ ِ َوالتَّ

ِع�ايْ
َّ

لش ِ �ج

ا 
َ
ْ ِإذ �تُ

ْ
 ِشئ

َ
ْيف

َ
ِبْيُعْوا ك

َ
ِف ف

َ
ْصنا

أَ
ل

ْ
ْت َهذه ا

َ
ف
َ
َتل

ْ
ا اخ

َ
ِإذ

َ
ا ِبَيٍد ف

ً
َيد

ماعة وهذا لفظ مسل[ . ا ِبَيِد ]رواه احلج
ً

 َيد
َ

ن
َ

ك

 Artinya: Dari ‘Ub±dah Ibn a¡-¢±mit (diriwayatkan 
bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: 
[Pertukarkanlah] emas dengan emas, perak dengan 
perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan 
jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam 
secara sama jumlahnya dan secara tunai. Apabila 
macamnya berbeda, maka perjualbelikanlah sesuai 
kehendakmu asalkan secara tunai [HR Jamaah ahli 
hadis, dan ini adalah lafal Muslim].

d. Hadis Abū  Hurairah

 هللا 
َ

َرُسْول �ف 
َ
قا

َ
ت  

ً
َرُجال  

َّ
ن

َ
أ َعْنُه  َ هللا  اي  َر�فِ

َ
ة َ ُهَر�ايْ اي  �ج

َ
أ َعْن 

 
َّ

ِإن
َ
 َدُعْوُه ف

َ
ل

َ
قا

َ
اُبُه ف َ صْ

َ
مَّ أ َ َ ُ �ف  لَ

َ
ظ

َ
ل
ْ
غ

َ
أ
َ
َ ف ْيِه َوَسلَّ

َ
 هللا َعل

ّ
َصل

ْوا 
ُ
ال

َ
ُه ، َوق

َّ
ْوُه ِإ�اي

ُ
ْعط

َ
أ
َ
ا ف ً ُ َبِع�ايْ ْوا لَ ُ �تَ

ْ
 َواش

ً
ال

َ
ِ َمق

ّ
حَلق

ْ
ِلَصاِحِب ا

 
َّ

ِإن
َ
ُه ، ف

َّ
ْوُه ِإ�اي

ُ
ْعط

َ
أ
َ
ْوُه ف ُ �تَ

ْ
 اش

َ
ال

َ
ِه ق  ِمْن ِسّنِ

َ
َضل

ْ
ف
َ
 أ

َّ
 ِإل

ُ
د جِ

َ ف
� 

َ
ل

ًء ]رواه البخاري ومسل[ . 
َ
ضا

َ
ْ ق ْحَسُنكُ

َ
ْ أ ُ

ك َ �ايْ
َ

خ

 Artinya: Dari Abū  Hurairah r.a. (diriwayatkan) bahwa 
seorang laki-laki menagih hutang kepada Rasulullah 
saw dengan kasar sehingga geramlah para Sahabatnya, 
lalu Rasulullah saw bersabda: Biarkanlah dia, karena 
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pemilik hak mempunyai hak untuk bersuara, dan belikan 
untuknya seekor unta kemudian serahkan kepadanya. 
Para Sahabat mengatakan: Kami tidak mendapatkan 
unta yang sama dengan untqanya, yang ada adalah unta 
yang lebih baik dari untanya. Rasulullah saw bersabda: 
Berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik kamu 
adalah orang yang paling baik melakukan pembayaran 
[HR al-Bukh±ridan Muslim].

e. Hadis Ibn‘Abb±s (juga diriwayatkan dari ‘Ub±dahIbn
a¡-¢±mit, ‘Aisyah dan Abū  Hurairah), 

 
َ
َ ل ْيِه َوَسلَّ

َ
 هللا َعل

ّ
 هللا َصل

ُ
 َرُسْول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
ٍس ق

َّ
ِ َعبا

ف َعِن ا�جْ

اي 
ف ماجه ومالك والدارقط�ف اَر ]رواه أمحد وا�ج َ  �فِ

َ
َر  َول َ َ �ف

 ] اي
�ت والب�اي

 Artinya: Dari Ibn ‘Abb±s (diriwayatkan bahwa) ia 
berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidak ada tindakan 
mudarat dan membalas kemudaratan [HR Ahmad,Ibn
M±jah,M±lik,D±raqu¯n³danal-Baihaq³]. 

3. Kaidah-kaidah Hukum Islam (al-qaw±‘idal-fiqhiyyah)
a. 

رحُ يحَُزالحُ َ (Kemudaratan dihilangkan)     اَلضَّ
b.  ََّسَع ْمرحُ إَِذا َضاَق ات

َ
أل

ْ
 Suatu hal apabila mengalami kesulitan)   ا

diberi kelapangan).
c. ِْلِبحُ اتلَّيِْسْي ةحُ تَ َمَشقَّ

ْ
.(Kesukaran membawa kemudahan)  اَل

4. Fatwa, keputusan dan kesepakatan para fukaha dalam 
berbagai forum yang mengharamkan bunga:

a. Keputusan Muktamar II Lembaga Penelitian Islam 
(Majma‘ al-Bu¥£ al-Isl±miyyah) al-Azhar, Kairo, 
Muharam 1385 H/Mei 1965 M.

b. Keputusan Muktamar Bank Islam II, Kuwait, 1403 
H/1983 M. 
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c. Keputusan Muktamar II Lembaga Fikih Islam Organisasi 
Konferensi Islam (OKI), Jeddah, 10-16 Rabiulakhir 1406 
/ 22-28 Desember 1985. 

d. Keputusan Sidang IX Dewan Lembaga Fikih Islam, 
Rabitah Alam Islami, Mekah, 19 Rajab 1406 H / 1986 M.

e. Fatwa Komite Fatwa al-Azhar tanggal 28 Februari 1988.
f. Fatwa D±r al-Ift±’ Mesir tanggal 20-02-1989 yang 

ditandatangani oleh Mufti Negara Mesir yang 
menyatakan, “Setiap pinjaman (kredit) dengan bunga 
yang ditetapkan di muka adalah haram.”

5. Penegasan para ulama,
a. Al-Ja¡¡±¡dalamA¥k±mal-Qur’an (I: 635 dan 637),

 
َ

ْرض
َ
ق  

َ
ن

َ
ك  

َ
ا
فَّ
ِإ�  ُ َعلُ

ْ
ف
َ
َوت ُه 

ُ
ْعِرف

َ
ت لَعَرُب 

ْ
ا ت 

َ
ن
َ
ك ِذْي 

َّ
ال  

َ
�ج َوالّرِ

 
َ

ِرض
ْ
 اْسُتق

َ
اِر ما

َ
د

ْ
َدٍة َعل ِمق

َ
�اي ِ
ف
َجٍل �جِ

َ
ِ ِإل أ

ِن�ايْ
َ �ف

َّ
َراِهِ َوالد

َّ
الد

ْم . ُ َ ْوَر َبْي�ف ُ ْ �رش َ  الْ
َ

َرف
َ
َتعا ُ  الْ

َ
ن

َ
 ك

َ
 ِبِه ... َهذا

َ
اَضْون َ َعل َما َي�تَ

 Artinya: Riba yang dikenal dan dipraktikkan oleh 
masyarakat Arab (Jahiliah) itu sesungguhnya adalah 
mengkreditkan (meminjamkan) uang dirham atau dinar 
untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan atas 
jumlah yang dipinjam sesuai dengan kesepakatan mereka 
…. Inilah praktik yang populer di kalangan mereka [I: 
635]. 

 
ً
ال جَّ

َ
ُمؤ ْرًضا 

َ
ق  

َ
ن

َ
ك  

َ
ا
فَّ
ِإ� ِة  اِهِليَّ َ ج

ْ
احل  

َ
ِر�ج  

َّ
ن

َ
أ ْوٌم 

ُ
َمْعل ُه 

َّ
ن
َ
أ اي 

ا�ف
َّ
َوالث

ُ هللا  لَ
َ
ْبط

َ
أ
َ
َجِل ف

أَ
ل

ْ
 ِمَن ا

ً
ل

َ
 َبد

ُ
َدة

َ
�اي ِت الّزِ

َ
ن
َ
ك

َ
ٍة ف

َ
ْوط ُ ْ َدٍة َم�رش

َ
�اي ف

�جِ

 
َ

ال
َ
َوق  ْ ْمَواِلكُ

َ
أ ْوُس 

ُ
ُرؤ  ْ كُ

َ
ل
َ
ف  ْ ْب�تُ

ُ
ت  

ْ
َوِإن  

َ
ال

َ
َوق َمُه  َوَحرَّ َعال 

َ
ت

.
َ
�ج َ ِمَن الّرِ اي ِ

 َب�ت
َ
ُرْوا ما

َ
َعال َوذ

َ
ت
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 Artinya: Kedua, diketahui bahwa riba Jahiliah itu 
sesungguhnya adalah suatu kredit berjangka dengan 
tambahan pengembalian yang disyaratkan. Jadi 
tambahan itu merupakan imbalan atas jangka waktu 
yang diberikan. Maka Allah Yang Maha Tinggi 
membatalkan dan mengharamkannya, serta menegaskan 
‘Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka 
bagimu pokok hartamu’ dan menegaskan juga ‘… dan 
tinggalkanlah sisa-sisa riba’[I: 637].

b. Ar-R±z³ dalam at-Tafs³ral-Kab³r [VII: 85],

 
ً
نا ُمَعيَّ ًرا 

َ
د

َ
ق ٍر  ْ َ �رش  

َّ ُ
ْوا ك

ُ
ذ

ُ
خ

أْ �ايَ  
ْ

ن
َ
أ َعل   

َ
ل

َ
ملا

ْ
ا  

َ
ُعْون

َ
ف

ْ
َيد ْوا 

ُ
ن

َ
ك

 
َ

ُيْون
ْ

َلد
ْ
لُبْوا ا

َ
ا
َ
فُ ط �ايْ

َّ
 الد

َّ
ا َحل

َ
َّ ِإذ ُ  �رش

ً
ِقيا ِل �جَ

َ
ملا

ْ
َس ا

ْ
 َرأ

َ
ْون

ُ
َوَيك

َجِل.
أَ
ل

ْ
ِ َوا

ّ
حَلق

ْ
ايِ ا

ف
اُدْوا �

َ
َداُء ز

آ
ل

ْ
ْيِه ا

َ
َر َعل

َّ
َعذ

َ
 ت

ْ
ن ِإِ

َ
 ف

َ
ل

َ
ملا

ْ
ِس ا

ْ
أ َ �جِ

 
 Artinya: Mereka [di zaman Jahiliah] menyerahkan har-

ta dengan ketentuan akan mengambil sejumlah imba-
lan tertentu setiap bulan, sementara pokok modal tetap, 
kemudian apabila hutang itu telah jatuh tempo mereka 
menagih debitur untuk mengembalikan modal tadi, dan 
apabila ia tidak dapat mengembalikannya, mereka mem-
beri tambahan sebagai imbalan penangguhan [VII: 85].     

c. SyeikhMu¥ammadAbZahrah,

 
ُ

 َوَيَتَعاَمل
ُ

َلَصاِرف
ْ
ْيِه ا

َ
ُ َعل ِس�ايْ

َ
ِذْي ت

َّ
 ال

َ
�ج ْرآِن ُهَو الّرِ

ُ
لق

ْ
َوِر�جَ ا

 ِفْيِه .
َّ

ك
َ

 ش
َ
َو َحَراٌم ل ُ َ اُس �ف ِبِه النَّ

 Artinya: Dan riba [yang dilarang dalam] al-Qur’an 
itu adalah riba yang berlaku pada bank-bank dan  
dipraktikkan oleh masyarakat; itu tidak ragu lagi adalah 
haram. 
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d. SyeikhYsufal-Qar±«±w³,
ًحَرمحُ   محُ

ْ
ال  

َ
با الرِّ ِهَ  بلحُنحُْوِك 

ْ
ا َوائِدحُ 

َ
 Bunga bank adalah riba yang) ف

diharamkan).

MEMPERHATIKAN: 
1. Putusan Tarjih tentang “Kitab Beberapa Masalah” No. 19 a 

dan b;
2. Putusan Tarjih di Sidoarjo Tahun 1968 tentang Masalah 

Bank, khususnya angka 4 yang, “Menyarankan kepada PP 
Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi 
sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang 
sesduai dengan qaidah Islam;”

3. Putusan Tarjih di Wiradesa Tahun 1972 tentang Perbankan 
angka 1 yang “Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah 
untuk segera dapat memenuhi keputusan Muktamar Tarjih 
di Sidoarjo tahun 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem 
perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai 
dengan qaidah Islam;” 

4. Keputusan Tarjih di Malang Tahun 1989; 
5. Putusan Tarjih di Padang Tahun 2003.

MENDENGARKAN : 
1. Penyajian makalah oleh para narasumber dan diskusi serta 

pendapat yang berkembang dalam halaqah,
2. Usulan-usulan yang disampaikan para peserta,
MENCERMATI : Tugas dan Fungsi Majelis Tarjih dan Tajdid

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pertama : Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang 
berbasiskan nilai-nilai syariah antara lain berupa 
keadilan, kejujuran, bebas bunga, dan memiliki 
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komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan 
bersama.

Kedua : Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah 
sebagai gerakan dakwah Islam amar makruf nahi 
munkar dan tajdid, perlu terlibat secara aktif dalam 
mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi 
Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama.

Ketiga : Bunga (interest) adalah riba karena (1) merupakan 
tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, 
pada hal Allah berfirman, Dan jika kamu bertaubat 
(dari pengambilan riba), maka bagimu pokok 
hartamu; (2) tambahan itu bersifat mengikat dan 
diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela 
dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.

Keempat : Lembaga Keuangan Syariah diminta untuk terus 
meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya 
dengan prinsip-prinsip syariah.

Kelima : Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga 
Muhammadiyah serta umat Islam secara umum 
agar bermuamalat sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariah, dan bilamana menemui kesukaran dapat 
berpedoman kepada kaidah “Suatu hal bilamana 
mengalami kesulitan diberi kelapangan” dan 
“Kesukaran membawa kemudahan.”

Keenam : Umat Islam pada umumnya dan warga Muham-
madiyah pada khususnya agar meningkatkan apre-
siasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah 
dan mengembangkan budaya ekonomi berlandas-
kan nilai-nilai syariah.

Ketujuh : Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi 
adanya; 

Kedelapan : Segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana 
mestinya apabila di kemudian hari ternyata 
terdapat kekeliruan dalam fatwa ini.
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Difatwakan di Yogyakarta, 
Pada tanggal 1 Jumadilakhir 1427 H
bertepatan dengan tanggal 27 Juni 2006 H

Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid
PP Muhammadiyah

Ketua, Sekretaris,

ttd.

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

ttd.

Drs. H. Dahwan, M. Si.
 



PEDOMAN HISAB 
MUHAMMADIYAH
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Lampiran 5

PEDOMAN HISAB MUHAMMADIYAH

Menerima draf buku Pedoman Hisab Muhammadiyah dengan 
catatan:
1.   Waktu salat subuh ditetapkan pada saat matahari di bawah 

ufuk minus 20°.
2.   Usulan sebagian peserta agar kriteria wujudul hilal dilengkapi 

menjadi wujudul hilal di seluruh wilayah Indonesia tidak 
mendapat kesepakatan dalam sidang Pleno.
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A. Pengertian Hisab dan Kaitan dengan Ilmu Falak
Kata “hisab” berasal dari kata Arab al¥is±b yang secara

harfiah berarti perhitungan atau pemeriksaan. Dalam al-Quran
kata hisab banyak disebut dan secara umum dipakai dalam arti
perhitungan seperti dalam firman Allah,

Artinya: Pada hari ini, tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa
yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini.
Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan (pemeriksaan) -Nya
[G±fir (40): 17].

Dalam al-Quran juga disebut beberapa kali kata “yaum al
¥is±b”, yang berarti hari perhitungan. Misalnya dalam firman Allah,

(    )

(    )

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah
akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari
perhitungan [¢±d (38): 26].

Dalam surat Y−nus ayat 5, hisab malah dipakai dalam arti
perhitungan waktu, sebagaimana firman Allah,

Artinya: Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan
bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat
orbit) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan
tahun dan perhitungan (waktu). [Y−nus (10): 5].

Dalam hadis kata “hisab” lebih banyak digunakan untuk arti
perhitungan pada Hari Kemudian. Namun dalam hadis yang
dikutip pada sub bahasan B halaman 5 di bawah ini, kata kerja
na¥subu menunjukkan arti perhitungan gerak Bulan dan matahari
untuk menentukan waktu, yaitu hisab untuk menentukan bulan
kamariah.

Dalam bidang fikih menyangkut penentuan waktu-waktu
ibadah, hisab digunakan dalam arti perhitungan waktu dan arah
tempat guna kepentingan pelaksanaan ibadah, seperti penentuan
waktu salat, waktu puasa, waktu Idulfitri, waktu haji, dan waktu
gerhana untuk melaksanakan salat gerhana, serta penetapan arah
kiblat agar dapat melaksanakan salat dengan arah yang tepat ke
Kakbah. Penetapan waktu dan arah tersebut dilakukan dengan
perhitungan terhadap posisi-posisi geometris benda-benda langit
khususnya matahari, Bulan dan bumi guna menentukan waktu-
waktu di muka bumi dan juga arah.

2 

(   )
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Pengkajian mengenai posisi-posisi geometris benda-benda
langit guna menentukan penjadwalan waktu di muka bumi
merupakan bagian dari apa yang dalam peradaban Islam disebut
ilmu haiah ( ) yang menurut alMas’−d³ (w. 346 H / 957 M)
merupakan padanan istilah Yunani ‘astronomi’ ( ).1

Ilmu haiah (astronomi) sering juga disebut ilmu falak ( ),
namun istilah ilmu haiah dalam sejarah Islam lebih populer dan
lebih banyak digunakan. Ini terbukti bila kita membuka Program
alJ±mi‘ alKab³r, misalnya, akan terlihat bahwa istilah ‘ilmu haiah’
disebut sebanyak 345 kali, sedangkan istilah ‘ilmu falak’ hanya 97
kali. Di zaman modern sekarang istilah ilmu falak lah yang justeru
banyak digunakan dan istilah ilmu haiah tenggelam dan hampir
tidak terdengar lagi.

Ilmu falak (astronomi / ilmu haiah) jauh lebih luas dari sekedar
mempelajari posisi geometris benda langit untuk tujuan praktis
seperti penentuan waktu. Hal terakhir ini hanya satu bagian saja
dari ilmu falak (astronomi) dan ulama-ulama zaman tengah
menamakan yang terakhir ini ‘ilm almaw±q³t (ilmu waktu). Al-
Qalqasyand³ (w. 821/1418) mendefinisikan ‘ilm almaw±q³t sebagai
“salah satu cabang ilmu haiah (ilmu falak) yang mengkaji waktu-
waktu ibadah dan penentuan arah kiblat dan semua arah lain serta
kedudukan suatu tempat di muka bumi dari segi bujur dan
lintangnya dengan melibatkan pengetahuan tentang langit serta
ketinggian, peredaran, sinar dan bayangan kerucut benda langit.”2

Al-Qalqasyand³ juga menyatakan bahwa ilmu waktu (ilm al
maw±q³t) merupakan cabang ilmu falak (ilmu haiah) yang paling

1 AlMas’−d³, atTanb³h wa alIsyr±f (Program al-J±mi’ al-Kab³r li Kutub at-Tur±s
al-‘Arab³ wa al-Isl±m³, 2007-2008), h. 5.

2 Al-Qalqasyand³, ¢ub¥ alA‘sya f³ Kit±bat alInsy± (Beirut: D±r al-Kutub
al-‘Ilmiyyah, 1978), XIV: 248.

 3

mulia kedudukannya dalam pandangan syariah.3 Sedangkan ilmu
falak (ilmu haiah) dalam definisi ulama-ulama zaman tengah adalah
suatu cabang pengetahuan yang mengkaji keadaan benda-benda
langit dari segi bentuk, kadar, kualitas, posisi, dan gerak benda-
benda langit.4 Pada zaman modern, Mu¥ammad A¥mad Sulaim±n
mendefinisikan ilmu falak sebagai “ilmu yang mengkaji segala
sesuatu yang berkaitan dengan alam semesta berupa benda-benda
langit di luar atmosfir bumi, seperi matahari, Bulan, bintang, sistem
galaksi, planet, satelit, komet, dan meteor dari segi asal usul, gerak,
fisik, dan kimianya dengan menggunakan hukum-hukum
matematika, fisika, kimia, dan bahkan biologi.”5 Oleh karena itu
untuk membedakan ilmu falak dalam arti astronomi dengan ilmu
falak yang khusus mengkaji gerak matahari dan Bulan untuk
menentukan waktu-waktu ibadah dan arah kiblat, maka ilmu falak
yang terakhir ini disebut dengan ilmu falak syar‘i.6

Ilmu falak syar’i terkadang disebut pula dengan ilmu hisab.
Hanya saja penamaan dengan ilmu hisab ini populer di kalangan
beberapa fukaha. Sesungguhnya dalam khazanah ilmu
pengetahuan Islam secara umum, terutama di lingkungan para
pengkaji sains Islam di masa lampau, ilmu hisab bukan ilmu falak,
melainkan adalah ilmu hitung (aritmetika), yaitu suatu cabang
pengetahuan yang mengkaji tentang bilangan melalui penjumlahan,
pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya serta
penggunaannya untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-

3 Ibid.
4 At-T±hanuw³, Kisy±f I¡il±¥±t alFun−n wa al‘Ul−m, sebagai dikutip oleh al-

Qan−j³, Abjad alUl−m (Beirut: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1978), II: 577.
5 Sulaim±n, Sib±¥ah Fa«±’iyyah fi Af±q ‘Ilm alFalak (Kuwait: Maktabah al-

‘Ujair³, 1420/1999), h. 9; lihat juga idem., alQ±m−s alMuyassar f³ ‘Ilm alFalak
wa alFa«±’ (Kairo: al-Ma’had al-Qaum³ li al-Bu¥−s al-Falakiyyah wa
al-Jiy−f³z³qiyyah, 1421/2001), h. 20.

6 Sulaim±n, ¢ib±¥ah, h. 471.
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hari. Banyak ulama fikih menggunakan ilmu ini untuk melakukan
perhitungan faraid dan wasiat. Dalam beberapa kitab fikih besar,
seperti a©ªakh³rah karya al-Qar±f³ (w. 684/1285), ilmu hisab
dijadikan satu pembahasan panjang sebagai sarana untuk
kepentingan perhitungan pembagian warisan.7 Para ahli hisab pun
juga memanfaatkan teori-teori aritmetika ini untuk kepentingan
perhitungan hisab astronomi. Itulah mengapa dengan mudah
kemudian ilmu falak (astronomi) diasosiasikan dengan ilmu hisab.
Di Indonesia pun juga ilmu falak syar’i sering disebut ilmu hisab.

B . Perkembangan Studi Ilmu Falak dalam Islam
Pada zaman Nabi saw ilmu falak belum berkembang.

Pengetahuan masyarakat Arab mengenai benda-benda langit pada
saat itu lebih banyak bersifat pengetahuan perbintangan praktis
untuk kepentingan petunjuk jalan di tengah padang pasir di malam
hari. Mereka belum mempunyai pengetahuan canggih untuk
melakukan perhitungan astronomis sebagaimana telah
dikembangkan oleh bangsa-bangsa Babilonia, India dan Yunani.
Oleh karena itu penentuan waktu-waktu ibadah, khususnya
Ramadan dan Idulfitri, pada masa Nabi saw didasarkan kepada
rukyat fisik, karena inilah metode yang tersedia dan mungkin
dilakukan di zaman tersebut. Nabi saw sendiri mengatakan,

Artinya: Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak
bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah

7 Al-Qar±f³, a©ªakh³rah (Beirut: D±r al-Garb, 1994), XIII: 91-228.

 5

demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh
sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari [HR alBukh±r³
dan Muslim].8

Setelah Nabi saw meninggal dan Islam berkembang ke
berbagai kawasan di mana pada kawasan tersebut ditemukan
berbagai ilmu pengetahuan yang telah maju menurut ukuran zaman
itu, maka ilmu-ilmu tersebut diadopsi oleh Islam dan dikembangkan,
termasuk ilmu falak. Perkembangan ini didorong oleh kegiatan
penerjemahan yang dimulai sejak zaman yang dini dalam sejarah
Islam. Dikenal bahwa orang pertama paling giat mendorong
penerjemahan ini adalah Pangeran Bani Umayyah Kh±lid Ibn Yaz³d
(w. 85/704) yang memerintahkan penerjemahan berbagai karya
keilmuan di bidang kedokteran, kimia dan ilmu perbintangan.
Mengingat ulama pertama yang membolehkan penggunaan hisab
adalah ulama Tabiin terkenal Muarrif Ibn ‘Abdill±h Ibn asy-
Syikhkh³r (w. 95/714), maka berarti studi hisab dan falak telah
mulai berkembang pada abad pertama Hijriah.

Kegiatan penerjemahan terus berlanjut pada masa Abbasiah
yang menerjemahkan dan menyadur karya-karya bangsa Persia,
India, dan Yunani. Para khalifah mendekatkan ahli-ahli ilmu falak
dan perbintangan ke istana mereka yang mendorong laju
perkembangan kajian astronomi dalam Islam. Pada mulanya ilmu
falak Islam lebih berorientasi India dan Persia.9 Pada zaman
Khalifah al-Man¡−r (w. 158 H/775 M), buku ilmu falak India terkenal
Siddhanta yang di kalangan ahli falak Islam dikenal dengan 
(as-Sindhind) diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh

8 AlBukh±r³, ¢a¥³¥ alBukh±r³ (Ttp.: D±r al-Fikr, 1994/1414), II: 281, hadis
no. 1913, “Kit±b a¡¢aum” dari Ibn ‘Umar; Muslim, ¢a¥³¥ Muslim (Beirut: D±r al-
Fikr, 1992/1412) I: 482, hadis no. 1080:15, “Kit±b a¡¢iy±m” dari Ibn ‘Umar.

9 Al-Ahw±n³, alKind³ Failas−f alArab (Mesir: al-Mu’assasah al-Mi¡riyyah al-
‘²mmah li at-Tal³f wa at-Tarjumah wa a-°ib±‘ah wa an-Nasyr, H.), h. 190.
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Mu¥ammad Ibn Ibr±h³m al-Faz±r³ (w. 190 H/806).10 Prinsip-prinsip
Siddhanta (as-Sindhind) terus menjadi pegangan setidaknya hingga
zaman al-Ma’m−n (w. 218/833). Kemudian masuk pengaruh Yunani
dengan diterjemahkannya pada zaman Khalifah al-Ma’m−n
beberapa buku astronomi penting mereka. Di antaranya alKurrah
alMuta¥arrikah karya Autolycus, seorang insinyur dan
matematikus Yunani termasyhur.11 Karya Yunani lain yang amat
penting dan berpengaruh luas adalah alMajis³ (Almagest) karya
Ptolemaeus, yang diperintahkan penerjemahannya ke dalam
bahasa Arab oleh Ya¥y± Ibn Kh±lid Ibn Barmak (w. 190/805),
Menteri Sekretaris Negara Abbasiah.12 Dengan penerjemahan
karya astronomi Yunani timbul arah baru dalam pengkajian falak
yang mengkombinasikan metode-metode India, Persia dan Yunani.
Al-Khuw±rizm³ (w. 250/864) menyusun daftar ephemeris (azz³j) -
nya berdasarkan metode India dan dinamakannya asSindhind
a¡¢ag³r, namun ia juga melakukan koreksi-koreksi berdasarkan
kaidah Persia dan Ptolemaeus.13 Dalam perjalanan waktu dan

1 0 Al-Qif³ (w. 246/860) menyatakan bahwa pada tahun 156/773 seorang ahli
hisab datang dari India menemui Khalifah al-Man¡−r membawa sebuah kitab
ilmu hisab model as-Sindhind , lalu sang Khalifah memerintahkan
penerjemahannya dan dilakukan oleh al-Faz±r³. Lihat al-Qif³, Akhb±r al‘Ulam±’
bi Akhy±r al¦ukam±’ (Program al-J±mi‘ al-Kab³r, 2007-2008), h. 117; dan cf. al-
Mas’−d³, Mur−j a©ªahab (Program al-J±mi‘ al-Kab³r, 2007-2008), II: 172.

1 1 Ibn an-Nad³m (w. 385/995) menyebutkan bahwa terjemahan buku ini
diperbaiki oleh al-Kind³ (w. 256/870), tetapi tidak menyebutkan siapa penerjemah
awal [Ibn an-Nad³m, al-Fihrist (Beirut: D±r al-Ma’rifah, 1398/ 1978), h. 375; lihat
juga al-Qif³, op. cit., h. 35]. Karya Autolycus ini kemudian diterjemah ulang oleh
S±bit Ibn Qurrah (w. 288/901).

1 2 Menurut Ibn an-Nad³m (w. 385/995) Ya¥y± tidak merasa puas dengan
terjemahan yang dilakukan oleh tim penerjemah, kemudian ia membentuk tim
penerjemah lain. Beberapa waktu belakangan terjemah itu diedit kembali oleh
Sabit Ibn Qurrah. Tampaknya karya ini berkali-kali diterjemah dan diedit ulang
(Ibn an-Nad³m, op. cit., h. 374).

1 3 Al-Qif³, op, cit., h. 114. Al-Khuw±rizm³ (Muhammad Ibn M−s±) adalah
salah seorang ahli matematika dan astronomi Islam terkemuka di zamannya,

 7

.

.

dengan diperkaya oleh berbagai sumber itu lahir teori-teori baru
ilmu falak yang tidak semata mengikuti mazhab India, Persia atau
Yunani. Namun harus diakui pengaruh alMajis³ dari Ptolemaeus
sangat besar.

Beberapa ahli ilmu falak Muslim yang berperan dalam
pengembangan ilmu ini dapat disebutkan di antaranya pada abad
ke-3 Hijriah ialah ¦abasy Ibn ‘Abdill±h al-Marwazi al-¦±sib (w.
220/835). Ia memiliki observatorium dan menulis sejumlah karya
antara lain Z³j alMumta¥in, Z³j asSindhind, dan Z³j asy-Sy±h.14

Astronom lain pada abad ini adalah Ja’far Ibn ‘Abdill±h al-Balkh³
(w. 272/886) yang menulis karya alMadkhal alKab³r, Haiat al
Falak, dan Z³j alHaz±r±t.15 Pada abad-abad berikutnya muncul
tokoh-tokoh seperti al-Batt±n³ (w. 317/292), pemilik observatorium
di ar-Ruqqah (Suriah) dan melakukan observasi sejak tahun 264/
877 hingga tahun 306/918, dan ia menulis karya antara lain az
Z³j,16 al-B−zaj±n³ (w. 376/986), penulis kitab asy-Syam³l dan al
Majis³,17 Ibn al-Hai£am al-Ba¡r³ (w. 430/1038) dengan karyanya
alAr¡±d alFalakiyyah;18 al-B³r−n³ (w. 440/ 1048) yang menulis al

menulis sejumlah karya tentang daftar ephemeris, penggunaan astrolab, serta
satu karya terkenal, yaitu alJabr wa alMuq±balah yang diterbitkan di Leiden
tahun 1831 dengan terjemahan Inggris oleh Frederic Rosen [Edward van Dijk,
Iktif±’ alQan−‘ bi m± Huwa Mab−‘ (Beirut: D±r ¢±dir, 1896), h. 2361, dan
sebelumnya pada tahun 535/1140 diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Robert
Chester dengan judul Liber algebras et almucabala. Akan tetapi ada pendapat
bahwa karya alJabr wa alMuq±balah ini ditulis oleh Mu¥ammad Ibn M−s± Ibn
Sy±kir (w. 259/873), bukan Mu¥ammad Ibn M−s± al-Khuw±rizm³.

1 4 Ism±’³l B±sy± al-Bagd±d³, Hadiyyat al‘²rif³n (Beirut: D±r al-Kutub
al-‘Ilmiyyah, 1413/1993), V: 262; dan al-Mas’−d³, op. cit., h. 87.

1 5 Ibn an-Nad³m, op. cit., h. 382; Ism±’³l B±sy± al-Bagd±d³, op. cit., V: 251.
1 6 Al-Batt±ni, azZ³j (Program al-J±mi’ al-Kab³r li Kutub at Tur±£ al-‘Arab³ wa al-

Isl±m³, 2007-2008), h. 82.
1 7 Edward van Dijk, op. cit., h. 244. Al-B−zaj±n³ menamakan karyanya sama

dengan karya Ptolemaeus.
1 8 Ibid., h. 246-247.
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Q±nun alMas‘−d³ f³ alHai’ah wa an-Nuj−m19 dan Ta¥q³q m± li
alHind min Maq−lah Maqb−lah f³ al-‘Aql au Marz−lah;20 Na¡³rudd³n
a-°−s³ (w. 672/1273), penyusun atTa©kirah fi ‘Ilmi alHai’ah dan
Ta¥r³r U¡−l Euclidus yang dicetak di Roma tahun 1594 M dan di
London 1657 M;21 dan Mu¥ammad Turghay Ulugbek (w. 853/1449)
yang menyusun azZ³j asSul±n³, dicetak di London 1650 M dan
di Oxford tahun 1665 M.22

Sejalan dengan kemunduran peradaban Islam sejak abad
ke-15 M, kajian-kajian ilmu falak dalam dunia Islam pun juga
mengalami kemunduran hingga berakhirnya abad ke-19. Pada awal
abad ke-20, kajian ilmu falak syar’i dibangkitkan kembali dengan
munculnya beberapa ahli astronomi Eropa yang melakukan kajian
mengenai observasi hilal dan kriteria imkan rukyat. Di antara mereka
adalah Fotheringham yang pada tahun 1910 dan Maunder pada
tahun 1911 menawarkan kriteria baru untuk rukyat. Sejak itu kajian
falak syar’i menjadi ramai. Pada akhir tahun 1970-an, muncul
astronom Muslim dari Malaysia, Mohammad Ilyas, yang
mengabdikan seluruh kehidupan ilmiahnya untuk pengkajian upaya
pencarian suatu bentuk kalender Islam internasional serta
menawarkan suatu konsep tentang Garis Tanggal Kamariah
Internasional.

Sejak itu kajian ilmu falak syar’i dalam dunia Islam
mengalami banyak perkembangan dan berbagai konferensi

1 9 Dicetak di Lepzig tahun 1878 di bawah suntingan Sachau. Ia juga
menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dengan judul Chronology of the
Ancient Peoples, terbit di London 1879.

2 0 Al-B³r−n³, Ta¥q³q m± li alHind min Maq−lah Maqb−lah f³ al-‘Aql au Marz−lah
(Program al-J±mi’ al-Kab³r li Kutub at Tur±£ al-‘Arab³ wa al-Isl±m³, 2007-2008).
Buku ini merupakan buku sejarah, namun di dalamnya banyak dikemukakan
ajaran-ajaran astronomi India.

2 1 Edward van Dijk, op. cit., h. 248.
2 2 Ibid.

 9

internasional tentang masalah ini semakin sering diselenggarakan.
Terakhir yang dilaksanakan pada penghujung tahun 2008 adalah
“Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam”
(Ijtim±’ al-Khubar±’ a¡-S±n³ li Dir±sat Wa« at Taqw³m al-Isl±m³ /
The Second Experts’ Meeting for the Study of Establishment of the
Islamic Calendar), yang diselenggarakan di Rabat Maroko tanggal
15-16 Syawal 1429 H / 15-16 Oktober 2008 atas kerjasama
ISESCO, Asosiasi Astronomi Maroko dan Organisasi Dakwah Islam
Internasional Libia. Selain itu juga didirikan lembaga observasi
hilal, yaitu al-Masyr−’ al-Isl±m³ li Ra¡d al-Hil±l (Islamic Crescents’
Observation Project) yang berkedudukan di Yordania.

Di Indonesia pengkajian ilmu falak syar’i (ilmu hisab) juga
berkembang pesat. Ulama yang pertama terkenal sebagai bapak
hisab Indonesia adalah Syekh Taher Jalaluddin al-Azhari (1869-
157).23 Selain Syekh Taher Jalaluddin pada masa itu juga ada
tokoh-tokoh hisab yang sangat berpengaruh, seperti Syekh Ahmad
Khatib Minangkabau,24 Ahmad Rifa’i,25 dan K.H. Sholeh Darat.26

2 3 Lahir di Ampek Angkek, Bukit Tinggi, tahun 1286/1869, seorang
pembaharu Islam awal abad ke-20, alumni al-Azhar, Kairo, ahli ilmu falak, dan
tokoh majalah bulanan al-Imam yang berhaluan pembaruan serta pendiri sekolah
al-Iqbal al-Islamiyah di Singapura. Karya-karyanya yang berkaitan dengan ilmu
falak antara lain adalah Pati Kiraan Pada Menentukan Waktu Jang Lima (1938),
Natijatul Ummi (The Almanac : Muslim and Christian Calendar and Direction of
Qiblat according to Shafie Sect, (1951 M), Jadawil Nukhbah at-Taqirat fi Hisab al-
Auqat wa Samt al-Qiblah. (1954).

2 4 Ulama besar Minangkabau ahli falak wafat di Mekah tahun 1334/1916.
Adapun karya-karyanya yang terkait dengan ilmu falak adalah AlJaw±hir an
Naqiyyah f³ A’m±l alJaibiyyah (1309 H/1891 M) dan Rau«ah al¦uss±b f³ ‘Ilm al
¦is±b (1310 H/ 1892 M).

2 5 Selengkapnya baca Abdul Djamil, Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan
Gerakan Islam KH Ahmad Rifa’i Kalisasak, cet. I (Yogyakarta : LKiS, 2001).

2 6 Seorang ahli falak, dengan nama lengkapnya K.H. Muhammad Sholeh bin
Haji Umar al-Samarani, lahir di Mayong, Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1236/
1820 dan meninggal dunia pada tahun 1322/1903. Uraian selengkapnya lihat

10 

.



179BRM 06/Juli 2014 - Tanfidz Keputusan Munas Tarjih Ke-27

Q±nun alMas‘−d³ f³ alHai’ah wa an-Nuj−m19 dan Ta¥q³q m± li
alHind min Maq−lah Maqb−lah f³ al-‘Aql au Marz−lah;20 Na¡³rudd³n
a-°−s³ (w. 672/1273), penyusun atTa©kirah fi ‘Ilmi alHai’ah dan
Ta¥r³r U¡−l Euclidus yang dicetak di Roma tahun 1594 M dan di
London 1657 M;21 dan Mu¥ammad Turghay Ulugbek (w. 853/1449)
yang menyusun azZ³j asSul±n³, dicetak di London 1650 M dan
di Oxford tahun 1665 M.22

Sejalan dengan kemunduran peradaban Islam sejak abad
ke-15 M, kajian-kajian ilmu falak dalam dunia Islam pun juga
mengalami kemunduran hingga berakhirnya abad ke-19. Pada awal
abad ke-20, kajian ilmu falak syar’i dibangkitkan kembali dengan
munculnya beberapa ahli astronomi Eropa yang melakukan kajian
mengenai observasi hilal dan kriteria imkan rukyat. Di antara mereka
adalah Fotheringham yang pada tahun 1910 dan Maunder pada
tahun 1911 menawarkan kriteria baru untuk rukyat. Sejak itu kajian
falak syar’i menjadi ramai. Pada akhir tahun 1970-an, muncul
astronom Muslim dari Malaysia, Mohammad Ilyas, yang
mengabdikan seluruh kehidupan ilmiahnya untuk pengkajian upaya
pencarian suatu bentuk kalender Islam internasional serta
menawarkan suatu konsep tentang Garis Tanggal Kamariah
Internasional.

Sejak itu kajian ilmu falak syar’i dalam dunia Islam
mengalami banyak perkembangan dan berbagai konferensi

1 9 Dicetak di Lepzig tahun 1878 di bawah suntingan Sachau. Ia juga
menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dengan judul Chronology of the
Ancient Peoples, terbit di London 1879.

2 0 Al-B³r−n³, Ta¥q³q m± li alHind min Maq−lah Maqb−lah f³ al-‘Aql au Marz−lah
(Program al-J±mi’ al-Kab³r li Kutub at Tur±£ al-‘Arab³ wa al-Isl±m³, 2007-2008).
Buku ini merupakan buku sejarah, namun di dalamnya banyak dikemukakan
ajaran-ajaran astronomi India.

2 1 Edward van Dijk, op. cit., h. 248.
2 2 Ibid.

 9

internasional tentang masalah ini semakin sering diselenggarakan.
Terakhir yang dilaksanakan pada penghujung tahun 2008 adalah
“Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam”
(Ijtim±’ al-Khubar±’ a¡-S±n³ li Dir±sat Wa« at Taqw³m al-Isl±m³ /
The Second Experts’ Meeting for the Study of Establishment of the
Islamic Calendar), yang diselenggarakan di Rabat Maroko tanggal
15-16 Syawal 1429 H / 15-16 Oktober 2008 atas kerjasama
ISESCO, Asosiasi Astronomi Maroko dan Organisasi Dakwah Islam
Internasional Libia. Selain itu juga didirikan lembaga observasi
hilal, yaitu al-Masyr−’ al-Isl±m³ li Ra¡d al-Hil±l (Islamic Crescents’
Observation Project) yang berkedudukan di Yordania.

Di Indonesia pengkajian ilmu falak syar’i (ilmu hisab) juga
berkembang pesat. Ulama yang pertama terkenal sebagai bapak
hisab Indonesia adalah Syekh Taher Jalaluddin al-Azhari (1869-
157).23 Selain Syekh Taher Jalaluddin pada masa itu juga ada
tokoh-tokoh hisab yang sangat berpengaruh, seperti Syekh Ahmad
Khatib Minangkabau,24 Ahmad Rifa’i,25 dan K.H. Sholeh Darat.26

2 3 Lahir di Ampek Angkek, Bukit Tinggi, tahun 1286/1869, seorang
pembaharu Islam awal abad ke-20, alumni al-Azhar, Kairo, ahli ilmu falak, dan
tokoh majalah bulanan al-Imam yang berhaluan pembaruan serta pendiri sekolah
al-Iqbal al-Islamiyah di Singapura. Karya-karyanya yang berkaitan dengan ilmu
falak antara lain adalah Pati Kiraan Pada Menentukan Waktu Jang Lima (1938),
Natijatul Ummi (The Almanac : Muslim and Christian Calendar and Direction of
Qiblat according to Shafie Sect, (1951 M), Jadawil Nukhbah at-Taqirat fi Hisab al-
Auqat wa Samt al-Qiblah. (1954).

2 4 Ulama besar Minangkabau ahli falak wafat di Mekah tahun 1334/1916.
Adapun karya-karyanya yang terkait dengan ilmu falak adalah AlJaw±hir an
Naqiyyah f³ A’m±l alJaibiyyah (1309 H/1891 M) dan Rau«ah al¦uss±b f³ ‘Ilm al
¦is±b (1310 H/ 1892 M).

2 5 Selengkapnya baca Abdul Djamil, Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan
Gerakan Islam KH Ahmad Rifa’i Kalisasak, cet. I (Yogyakarta : LKiS, 2001).

2 6 Seorang ahli falak, dengan nama lengkapnya K.H. Muhammad Sholeh bin
Haji Umar al-Samarani, lahir di Mayong, Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1236/
1820 dan meninggal dunia pada tahun 1322/1903. Uraian selengkapnya lihat

10 

.



180 BRM 06/Juli 2014 - Tanfidz Keputusan Munas Tarjih Ke-27

Dalam lingkungan Muhammadiyah, kajian ilmu falak syar’i
dipelopori oleh Ahmad Dahlan (w. 1923 M). Sepeninggal beliau,
para ulama Muhammadiyah terus mengembangkan tradisi
kefalakan sehingga muncul beberapa ulama yang memiliki keahlian
di bidang ini. Di antaranya adalah K. H. Ahmad Badawi (1902-
1969),27 Sa’doeddin Djambek (1911-1977)28 yang banyak
membawa pembaruan hisab di Indonesia, dan K. H. Wardan
Diponingrat (1911-1991)29 yang mempelopori hisab hakiki wujudul
hilal yang hingga kini dipakai dalam Muhammadiyah untuk
penentuan bulan kamariah. Sesudah mereka ini lahir pula ahli-
ahli falak pelanjut tokoh-tokoh di atas, yaitu H. M. Bidran Hadie
(1925-1994),30 Ir. H. Basith Wahid (1925-2008),31 dan Drs. H.
antara lain Muchoyyar HS, Tafsir Faidl al-Rahman fi Tarjamah Tafsir Kalam Malik
al-Dayyan Karya K.H. M. Shaleh al-Samarani (Suntingan Teks, Terjemahan dan
Analisis Metodologi), (Yogyakarta : Disertasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2002).
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3 1 Jabatan dalam Muhammadiyah antara lain Ketua Bagian Hisab PP
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Abdur Rachim (1935-2004).32 Sesudah mereka ini lahir pula
generasi baru ahli falak Muhammadiyah yang aktif di Majelis Tarjih
PP Muhammadiyah dan murid dari tokoh tersebut terakhir, antara
lain Drs. Oman Fathurohman, SW, M. Ag. (lahir 1957),33 Prof. Dr.
H. Susiknan Azhari, MA (lahir 1968),34 dan Drs. H. Sriyatin
Shodiq.35 Masih banyak ahli falak dan hisab Muhammadiyah di
berbagai daerah yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini.
Dalam perjalanannya, Muhammadiyah telah berperan aktif dan
kreatif dalam mengembangkan ilmu hisab di Indonesia dan dapat
dikatakan sebagai pelopor penggunaan hisab untuk penentuan
bulan kamariah yang terkait dengan ibadah.
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C . Penggunaan Hisab untuk Penentuan Waktu Ibadah
Para ulama dan fukaha tidak mempermaslahkan penggunaan

hisab untuk menentukan masuknya waktu-waktu salat dan untuk
penentuan arah kiblat. Namun mereka berbeda pendapat tentang
kebolehan menggunakan hisab untuk menetapkan masuknya bulan
Ramadan dan Syawal. Sebagian fukaha menyatakan tidak boleh
menggunakan hisab untuk menentukan mulai puasa Ramadan dan
Idulfitri. Untuk ini harus dilakukan rukyat sesuai dengan perintah
Nabi saw agar melakukan rukyat dan larangan puasa Ramadan
dan Idulfitri sebelum melakukan rukyat. Beliau bersabda:

Artinya: Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan beridulfitrilah
karena melihat hilal pula; jika Bulan terhalang oleh awan
terhadapmu, maka genapkanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh
hari [HR al-Bukh±r³, dan lafal di atas adalah lafalnya, dan juga
diriwayatkan Muslim].36

Artinya: Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal dan
janganlah kamu beridulfitri sebelum melihat hilal; jika Bulan
terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah [HR
al-Bukh±r³ dan Muslim].37

 13

3 6 AlBukh±r³, ¢a¥³¥ alBukh±r³ (Ttp.: D±r al-Fikr, 1994/1414), II: 281, hadis
no. 1909, “Kit±b a¡¢aum” dari Ab− Hurairah; Muslim, ¢a¥³¥ Muslim (Beirut:
D±r al-Fikr, 1992/1412) I: 482, hadis no. 1080:2, “Kit±b a¡¢iy±m” dari Ibn
‘Umar dengan lafal sedikit berbeda.

Sebagian lain dari fukaha mendukung dan membenarkan
penggunaan hisab untuk menentukan masuknya bulan-bulan
ibadah bahkan menganggap bahwa penggunaan hisab lebih utama
karena lebih menjamin akurasi dan ketepatan. Lebih dari itu ada
ulama yang berpendapat,

Artinya: Pada asasnya penetapan bulan kamariah itu adalah dengan
hisab.38

Mereka menggunakan ayat-ayat al-Quran dan juga hadis
Nabi saw untuk mendukung kebolehan penggunaan hisab. Di
antaranya adalah firman Allah dalam surat ar-Ra¥m±n ayat 5 dan
surat Y−nus ayat 5:

Artinya: Matahari dan Bulan beredar menurut perhitungan [ar-
Ra¥m±n (55): 5].

14 

37 AlBukh±r³, op. cit., II: 280, hadis no. 1906, “Kit±b a¡¢aum,” dari Ibn
‘Umar; Muslim, op. cit., I: 481, hadis no. 1080:1, “Kit±b a¡¢iy±m,” dari Ibn
‘Umar.

3 8 Syaraf alQu«±h, “Sub−t asySyahr alQamar³ baina al¦ad³£ anNabaw³
wa al’Ilm al¦ad³£,” <http://www.icoproject.org/pdf/sharaf_1999.pdf>, h. 8,
akses 13122007; pernyataan yang sama juga ditegaskan oleh Abs³m dan al
Khanj±r³, “Waqt alFajr ka Bid±yah li alYaum wa asySyahr alQamar³,” <http:/
/www.amastro.ma/articles/artbmk1.pdf>, h. 6, akses 25022008; dan al

.

(   )

(   )
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Artinya: Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan Bulan
bercahaya dan ditetapkan-Nya bagi Bulan itu manzilah-manzilah,
supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).
Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak.
Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang
yang mengetahui [Y−nus (10): 5]39

Sedangkan hadis yang digunakan adalah hadis yang dikutip
pada awal sub B halaman 5 di atas yang menunjukkan bahwa
perintah Nabi saw agar melakukan rukyat itu adalah perintah yang
disertai illat, yaitu keadaan umat masih ummi, sehingga apabila
keadaan itu telah berlalu, maka perintah tersebut tidak berlaku lagi,
yaitu hisab boleh digunakan dan lebih utama untuk dipakai.

Muhammadiyah termasuk yang mendukung dengan kuat
kebolehan penggunaan hisab dan dapat dikatakan sebagai pelopor
penggunaan hisab di Indonesia untuk penentuan bulan-bulan
ibadah. Argumennya secara lengkap dapat dilihat pada Bab IV
buku pedoman ini.

Al-Qar±f³ (w. 684/1285), seorang ulama Maliki terkemuka,
menjelaskan mengapa dibedakan antara kebolehan menggunakan
hisab untuk menentukan waktu-waktu salat dan ketidakbolehan
penggunaannya untuk penetapan awal Ramadan dan Syawal. Inti
argumen al-Qar±f³ adalah bahwa sebab syar’i wajibnya mulai
mengerjakan salat adalah masuknya waktu secara umum, dan

 15

¦asysy±n³ dan Asyq³fah, “°ar³qat ¦is±b asySyuh−r alQamariyyah f³ al
Jam±h³riyyah,” <http://www.amastro.ma/articles/artlb2.pdf>, h.3, akses 2502
2008.

3 9 Tentang pandangan ulama dan fukaha yang membolehkan penggunaan
hisab secara lebih rinci lihat Mu¥ammad Rasy³d Ri«± dkk., Hisab Bulan Kamariah:
Tinjauan Syar‘i tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah
(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), dan edisi ke-2 sedang dalam proses
terbit.

masuknya waktu itu dapat ditentukan dengan metode apa saja
baik hisab maupun lainnya. Sedangkan sebab syar‘i wajibnya
puasa Ramadan dan Idulfitri adalah rukyat sehingga oleh karena
itu harus dilakukan rukyat.40 Namun pendapat Al-Qar±f³ ini dinilai
tidak logis dan karena itu ditolak antara lain oleh Syeikh az-Zarq±
(w. 1420/1999). Ia menegaskan bahwa,

..... perbedaan yang dijelaskan oleh al-Qar±f³ antara sebab syar’i
salat dan sebab syar’i puasa Ramadan, dan anggapannya
bahwa sebab syar’i wajibnya memulai puasa adalah rukyat hilal,
bukan masuknya bulan seperti halnya salat yang sebab syar’inya
adalah masuknya waktu salat, tidaklah dapat diterima. Tidak
ada perbedaan sama sekali antara salat dan puasa; sebab
wajibnya melaksanakan keduanya adalah masuknya waktu
untuk mengerjakannya, yaitu masuknya waktu salat fardu yang
lima dan masuknya bulan Ramadan.
Rukyat hilal bukan sebab syar’i bagi puasa atau Idulfitri. Sebab
bilamana demikian, maka kewajiban puasa hilang apabila awan
menutupi seluruh bagian suatu negeri, sekalipun penduduk
negeri itu menggenapkan bulan Syakban tiga puluh hari, karena
sebab syar’i untuk wajib memulai puasa belum ada, yaitu
terjadinya rukyat hilal. Bagaimana suatu musabab (akibat)
timbul sebelum adanya sebab? Sabda Rasul saw, “Jika hilal
tertutup oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah bilangan
bulan (sedang berjalan) tiga puluh hari,” membatalkan pendapat
al-Qar±f³ bahwa sebab wajibnya memulai puasa adalah rukyat
hilal. Penegasan wajibnya mulai puasa dengan telah genapnya
bilangan bulan berjalan tiga puluh hari dalam hal hilal tertutup
awan artinya adalah bahwa yang menjadi patokan adalah

16 

4 0 Al-Qar±f³, alFur−q, edisi Khal³l al-Man¡−r (Beirut: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
1998/1418), II: 298-302.
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kepastian telah masuknya bulan baru, karena bulan kamariah
tidak mungkin lebih dari tiga puluh hari. Jika kita sudah
menggenapkan bilangannya tiga puluh hari, kita dapat
memastikan bulan baru telah masuk sekalipun kita tidak melihat
hilalnya. Jadi bukanlah rukyat yang menjadi sebab syar’i,
melainkan masuknya bulan baru. Dengan demikian pembedaan
yang dibuat oleh al-Qar±f³ adalah pembedaan dan analisis yang
tidak berdasar.41

Pada zaman modern, penggunaan hisab semakin banyak
diterima seiring dengan perkembangan ilmu falak sendiri.
Ulama-ulama besar seperti Mu¥ammad Rasy³d Ri«±, A¥mad
Mu¥ammad Sy±kir, Mu¥ammad Mu¡af± al-Mar±g³ (Syeikh
al-Azhar dan Ketua Mahkamah Tinggi Syar’iah yang terkenal pada
zamannya), Mu¡af± A¥mad az-Zarq±, dan Y−suf al-Qara«±w³
menyerukan penggunaan hisab untuk penetapan awal bulan-bulan
kamariah, khususnya Ramadan dan Syawal. Kemajuan pengkajian
astronomi semakin menimbulkan kesadaran bahwa upaya untuk
menyatukan kalender Islam se-dunia tidak mungkin dilakukan
dengan berpegang kepada rukyat. Hal itu karena rukyat pada
visibilitas pertama terbatas jangkauannya dan tidak mengkaver
seluruh permukaan bumi. Kulminasi dari kesadaran ini direfleksikan
dalam keputusan “Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan
Kalender Islam” di Rabat, Maroko, tanggal 15-16 Syawal 1429 H /
15-16 Oktober 2008 yang menegaskan sebagai berikut:

Kedua, Masalah Penggunaan Hisab: Para peserta telah
menyepakati bahwa pemecahan problematika penetapan bulan
kamariah di kalangan umat Islam tidak mungkin dilakukan
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4 1 Az-Zarq±, al‘Aql wa Fiqh f³ Fahm al¦ad³£ anNabaw³ (Damaskus-Beirut:
D±r al-Qalam dan ad-D±r asy-Sy±miyyah, 1423/2002), h. 91-92; lihat terjemahnya
dalam Mu¥ammad Rasy³d Ri«± dkk., Hisab Bulan Kamariah, h. 51.

kecuali berdasarkan penerimaan terhadap hisab dalam
menetapkan awal bulan kamariah, seperti halnya penggunaan
hisab untuk menentukan waktu-waktu salat, dan menyepakati
pula bahwa penggunaan hisab itu adalah untuk penolakan
rukyat dan sekaligus penetapannya.42

D . Macam-macam Hisab
Secara umum hisab sebagai metode perhitungan awal bulan

kamariah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) hisab
urfi, dan (2) hisab hakiki.
1 . Hisab Urfi

Hisab urfi, yang terkadang dinamakan pula hisab adadi atau
hisab alamah, adalah metode perhitungan untuk penentuan awal
bulan dengan berpatokan tidak kepada gerak hakiki (sebenarnya)
dari benda langit Bulan. Akan tetapi perhitungan itu didasarkan
kepada rata-rata gerak Bulan dengan mendistribusikan jumlah hari
ke dalam bulan secara berselang-seling antara bulan bernomor urut
ganjil dan bulan bernomor urut genap dengan kaidah-kaidah
tertentu. Dengan kata lain hisab urfi adalah metode perhitungan
bulan kamariah dengan menjumlahkan seluruh hari sejak tanggal
1 Muharam 1 H hingga saat tanggal yang dihitung berdasarkan
kaidah-kaidah yang keseluruhannya adalah sebagai berikut:
1. Tahun Hijriah dihitung mulai 1 Muharam tahun 1 H yang jatuh

bertepatan dengan hari Kamis 15 Juli 622 M atau hari Jumat
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4 2 Kesimpulan dari “Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender
Islam” (Ijtim±’ al-Khubar±’ a¡-S±n³ li Dir±sat Wa« at Taqw³m al-Isl±m³ / The Second
Experts’ Meeting for the Study of Establishment of the Islamic Calendar), yang
diselenggarakan di Rabat Maroko tanggal 15-16 Syawal 1429 H / 15-16 Oktober
2008 atas kerjasama ISESCO, Asosiasi Astronomi Maroko dan Organisasi Dakwah
Islam Internasional Libia.
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16 Juli 622 M (ada perbedaan pendapat ahli hisab urfi tentang
ini).

2. Tahun Hijriah dibedakan menjadi tahun basitat (tahun pendek)
dan tahun kabisat (tahun panjang).

3. Jumlah hari dalam satu tahun untuk tahun basitat adalah 354
hari, dan tahun basitat itu ada 19 tahun selama satu periode 30
tahun.

4. Jumlah hari dalam satu tahun untuk tahun kabisat adalah 355
hari, dan tahun kabisat itu ada 11 tahun dalam satu periode 30
tahun.

5. Jumlah seluruh hari dalam satu periode 30 tahun adalah 10631
hari.

6. Tahun kabisat adalah tahun-tahun kelipatan 30 ditambah 2, 5,
7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26, dan 29 (namun ada banyak variasi
jadwal tahun kabisat selain ini).

7. Umur bulan dalam 1 tahun menurut hisab urfi berselang-seling
antara 30 dan 29 hari.

8. Bulan-bulan yang bernomor urut ganjil dipatok usianya 30 hari.
9. Bulan-bulan bernomor urut genap dipatok usianya 29 hari,

kecuali bulan Zulhijah, pada setiap tahun kabisat diberi
tambahan umur satu hari sehingga menjadi 30 hari.

Konsekuensi dari metode penetapan bulan kamariah seperti
dikemukakan di atas adalah bahwa mulainya bulan kamariah
dalam hisab urfi tidak selalu sejalan dengan kemunculan Bulan di
langit: bisa terdahulu atau bisa bersamaan atau bisa terlambat dari
kemunculan Bulan di langit. Misalnya bulan Ramadan dalam hisab
urfi ditetapkan umurnya 30 hari karena merupakan bulan bernomor
urut ganjil (bulan ke-9), padahal bulan Ramadan berdasarkan
kemunculan Bulan di langit bisa saja berumur 29 hari.

 19

Kelemahan hisab urfi adalah:
1) Tidak ada kepastian tentang tanggal 1 Muharam 1 H apakah

bertepatan dengan hari Kamis 15 atau hari Jumat 16 Juli 622
M dan perbedaan itu akan mengakibatkan perbedaan penetapan
awal bulan baru.

2) Tidak ada kesepakatan tentang jadwal tahun kabisat, sehingga
perbedaan itu akan berakibat perbedaan perhitungan dan mulai
awal bulan baru.

3) Hisab urfi dapat mengakibatkan mulai bulan baru sebelum
Bulan di langit lahir atau sebaliknya bisa terjadi belum masuk
bulan baru pada hal Bulan di langit sudah terlihat secara jelas;
hal itu karena mulai dan berakhirnya bulan urfi tidak selalu
sejalan dengan gerak faktual Bulan di langit.

4) Dengan penggunaan hisab urfi untuk waktu 2571 tahun,
kalender Hijriah urfi harus dikoreksi karena kelebihan satu hari
sebagai akibat dari sisa waktu 2,8 detik tiap bulan belum
didistribusikan ke dalam bulan dan tahun. Sisa waktu itu
terakumulasi dalam tempo tersebut mencapai satu hari.

5) Kurang sejalan dengan sunnah Nabi saw tentang Ramadan,
karena hisab urfi mematok usia Ramadan 30 hari secara tetap,
sementara Rasulullah saw sendiri Ramadannya terkadang 30
hari dan terkadang 29 hari sesuai dengan gerak sebenarnya
Bulan di langit, dan bahkan Ramadan beliau lebih banyak 29
hari [menurut Ibn ¦ajar (w. 852 H / 1449 M) dari sembilan kali
Ramadan yang dialaminya, hanya dua kali beliau puasa
Ramadan 30 hari, selebihnya 29 hari].
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2 . Hisab Hakiki
Hisab hakiki adalah metode penentuan awal bulan kamariah

yang dilakukan dengan menghitung gerak faktual (sesungguhnya)
Bulan di langit sehingga bermula dan berakhirnya bulan kamariah
mengacu pada kedudukan atau perjalanan Bulan benda langit
tersebut. Hanya saja untuk menentukan pada saat mana dari
perjalanan Bulan itu dapat dinyatakan sebagai awal bulan baru
terdapat berbagai kriteria dalam hisab hakiki untuk
menentukannya. Atas dasar itu terdapat beberapa macam hisab
hakiki sesuai dengan kriteria yang diterapkan masing-masing untuk
menentukan awal bulan kamariah. Berbagai kriteria dimaksud
adalah:
1) Ijtimak sebelum fajar (alijtim±’ qabla alfajr). Kriteria ini

digunakan oleh mereka yang memiliki konsep hari dimulai sejak
fajar, bukan sejak matahari terbenam. Menurut kriteria ini,
apabila ijtimak terjadi sebelum fajar bagi suatu negeri, maka
saat sejak fajar itu adalah awal bulan baru, dan apabila ijtimak
terjadi sesudah fajar, maka hari itu adalah hari ke-30 bulan
berjalan dan awal bulan baru bagi negeri tersebut adalah sejak
fajar berikutnya. Faham seperti ini dianut oleh masyarakat
Muslim di Libia. Dalam konteks pembuatan kalender
internasional, penganut hisab ini menjadikannya sebagai kriteria
kalender internasional dengan rumusan apabila ijtimak terjadi
sebelum fajar pada titik K (=Kiribati: bagian bumi paling timur),
maka seluruh dunia memasuki bulan baru. Apabila pada titik K
itu ijtimak terjadi sesudah fajar, maka hari itu merupakan hari
ke-30 bulan berjalan dan awal bulan baru adalah esok harinya.
Di lingkungan Muhammadiyah hisab ini dianut oleh Ustaz M.
Djindar Tamimy.

22 

2) Ijtimak sebelum gurub (alijtim±’ qabla algur−b). Kriteria ini
menentukan bahwa apabila ijtimak terjadi sebelum matahari
tenggelam, maka malam itu dan esok harinya adalah bulan baru,
dan apabila ijtimak terjadi sesudah matahari terbenam, maka
malam itu dan esok harinya adalah hari penggenap bulan
berjalan, dan bulan baru dimulai lusa. Penganut hisab ini
memulai hari sejak saat matahari terbenam, dan hisab ini tidak
mempertimbangkan apakah pada saat matahari terbenam bulan
berada di atas ufuk atau di bawah ufuk.

3) Bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari (moonset after
sunset) pada suatu negeri. Menurut kriteria ini, apabila pada
hari ke-29 bulan kamariah berjalan, matahari terbenam pada
suatu negeri lebih dahulu daripada Bulan dan Bulan lebih
belakangan, maka malam itu dan esok harinya dipandang
sebagai awal bulan baru bagi negeri itu, dan apabila matahari
terbenam lebih kemudian dari Bulan dan Bulan lebih dahulu,
maka malam itu dan esok harinya adalah hari-30 bulan
kamariah berjalan, dan bulan baru dimulai lusa. Dalam kriteria
ini tidak dipertimbangkan apakah ijtimak sudah terjadi atau
belum. Kriteria ini diajukan oleh A¥mad Mu¥ammad Sy±kir
(1892-1951) pada tahun 1939 dalam upayanya untuk
menyatukan penanggalan Hijriah sedunia dengan menjadikan
Mekah sebagai marjaknya. Kemudian dipakai oleh kalender
Ummul Qura (kalender resmi pemerintah Arab Saudi) pada fase
ketiga dalam perjalanan kalender tersebut, yaitu antara tahun
1998 s/d 2003. Namun kemudian kriteria ini direvisi oleh
kalender tersebut karena kasus bulan Rajab 1424 H di mana
pada hari ke-29 Jumadal Akhir, yaitu hari Rabu tanggal 27-08-
2003, matahari terbenam (pada pukul 18:45 waktu Mekah) lebih
dahulu dari Bulan yang terbenam pada pukul 18:53, padahal
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berjalan, dan bulan baru dimulai lusa. Penganut hisab ini
memulai hari sejak saat matahari terbenam, dan hisab ini tidak
mempertimbangkan apakah pada saat matahari terbenam bulan
berada di atas ufuk atau di bawah ufuk.

3) Bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari (moonset after
sunset) pada suatu negeri. Menurut kriteria ini, apabila pada
hari ke-29 bulan kamariah berjalan, matahari terbenam pada
suatu negeri lebih dahulu daripada Bulan dan Bulan lebih
belakangan, maka malam itu dan esok harinya dipandang
sebagai awal bulan baru bagi negeri itu, dan apabila matahari
terbenam lebih kemudian dari Bulan dan Bulan lebih dahulu,
maka malam itu dan esok harinya adalah hari-30 bulan
kamariah berjalan, dan bulan baru dimulai lusa. Dalam kriteria
ini tidak dipertimbangkan apakah ijtimak sudah terjadi atau
belum. Kriteria ini diajukan oleh A¥mad Mu¥ammad Sy±kir
(1892-1951) pada tahun 1939 dalam upayanya untuk
menyatukan penanggalan Hijriah sedunia dengan menjadikan
Mekah sebagai marjaknya. Kemudian dipakai oleh kalender
Ummul Qura (kalender resmi pemerintah Arab Saudi) pada fase
ketiga dalam perjalanan kalender tersebut, yaitu antara tahun
1998 s/d 2003. Namun kemudian kriteria ini direvisi oleh
kalender tersebut karena kasus bulan Rajab 1424 H di mana
pada hari ke-29 Jumadal Akhir, yaitu hari Rabu tanggal 27-08-
2003, matahari terbenam (pada pukul 18:45 waktu Mekah) lebih
dahulu dari Bulan yang terbenam pada pukul 18:53, padahal
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saat itu belum terjadi ijtimak (yang berarti bulan belum cukup
umur) sebab ijtimak baru terjadi pukul 20:26 waktu Mekah.43

Jadi ternyata bahwa tidak selalu apabila Bulan tenggelam
sesudah matahari, ijtimak terjadi sebelum matahari tenggelam.
Bisa terjadi ijtimak belum terjadi meskipun Bulan tenggelam
sesudah matahari tenggelam. Revisi yang dilakukan oleh
Kalender Ummul Qura adalah dengan menambahkan syarat
bahwa ijtimak terjadi sebelum terbenamnya matahari dan inilah
yang berlaku sekarang. Dengan demikian kriteria kalender ini
menjadi sama dengan kriteria yang disebutkan pada angka 5)
di bawah, hanya saja dalam kalender Ummul Qura ukuran
tenggelamnya Bulan adalah piringan bawahnya.

4) Imkan rukyat (visibilitas hilal). Menurut kriteria ini, bulan baru
dimulai apabila pada sore hari ke-29 bulan kamariah berjalan
saat matahari terbenam, Bulan berada di atas ufuk dengan
ketinggian sedemikian rupa yang memungkinkannya untuk
dapat dilihat. Para ahli tidak sepakat dalam menentukan berapa
ketinggian Bulan di atas ufuk untuk dapat dilihat dan ketiadaan
kriteria yang pasti ini merupakan kelemahan kriteria bulan baru
berdasarkan imkan rukyat.

5) Hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Menurut kriteria ini
bulan kamariah baru dimulai apabila pada hari ke-29 bulan
kamariah berjalan saat matahari terbenam terpenuhi tiga syarat
berikut secara kumulatif, yaitu (1) telah terjadi ijtimak, (2) ijtimak
terjadi sebelum matahari terbenam, dan (3) pada saat matahari
terbenam Bulan (piringan atasnya) masih di atas ufuk. Apabila
salah satu dari kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka bulan

4 3 Zak³ al-Mu¡af±  dan Y±sir Ma¥mud ¦±fi§, “Taqw³m Umm al-Qur±:
at-Taqw³m al-Mu‘tamad f³ al-Mamlakah al-‘Arabiyyah as-Sa’−diyyah,” <http://
www.icoproject.org/pdf/almostafa_Hafize_2001.pdf>.
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berjalan digenapkan tiga puluh hari dan bulan baru dimulai
lusa. Kriteria ini digunakan oleh Muhammadiyah dan
argumennya dapat dilihat pada Bab IV buku ini. Kriteria ini
juga digunakan oleh kalender Ummul Qura sekarang, hanya
marjaknya adalah kota Mekah. Dalam konteks pembuatan
kalender Islam internasional, kalender Ummul Qura dengan
kriteria seperti ini diusulkan dalam sidang “Temu Pakar II untuk
Pengkajian Perumusan Kalender Islam” tanggal 15-16 Oktober
2008 sebagai salah satu nominasi kalender yang akan dipilih
dari empat usulan kalender yang diajukan untuk menjadi
kalender Hijriah internasional.

Apa yang dikemukakan di atas memperlihatkan bahwa hanya
dua kriteria terakhir (nomor 4 dan 5) yang menjadikan keberadaan
Bulan di atas ufuk sebagai syarat untuk memasuki bulan kamariah
baru di samping kriteria ijtimak sebelum magrib. Sedangkan tiga
kriteria penentuan awal bulan pertama tidak mensyaratkan
keberadaan Bulan di atas ufuk saat matahari terbenam pada hari
konjungsi. Keberadaan Bulan di atas ufuk itu penting mengingat ia
adalah inti makna yang dapat disarikan dari perintah Nabi saw
melakukan rukyat dan menggenapkan bulan 30 hari bila tidak dapat
dilakukan rukyat. Bulan yang terlihat pastilah di atas ufuk saat
matahari terbenam dan Bulan pasti berada di atas ufuk saat
matahari terbenam apabila bulan kamariah berjalan digenapkan
30 hari.

Hanya saja dalam hisab imkan rukyat yang menuntut
keberadaan Bulan harus pada posisi yang bisa dirukyat
menimbulkan kesukaran untuk menentukan apa parameternya
untuk dapat dirukyat, sehingga terdapat banyak sekali pendapat
mengenai ini. Untuk itu hisab hakiki wujudul hilal lebih memberikan
kepastian dibandingkan dengan hisab imkan rukyat.
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A. Pengertian Kiblat
Kata “kiblat” berasal dari kata Arab al-qiblah ( ) yang

secara harfiah berarti arah (al-jihah),1 dan merupakan bentuk fi’lah
dari kata almuq±balah ( ) sehingga berarti ‘keadaan
menghadap.’2 Dalam ungkapan Arab dikatakan 
artinya ‘ucapannya tidak punya kiblat, maksudnya tidak punya
arah’;  artinya ‘ke mana arahmu?’;  artinya
‘dia tidak memiliki arah mengenai permasalahannya’.3 Al-Manawi
(w. 1031/1621) dalam kitabnya atTauqif ‘al± Muhimmat atTa‘±rif
menjelaskan bahwa “kiblat” adalah segala sesuatu yang
ditempatkan di muka,4 atau sesuatu yang kita menghadap
kepadanya. Jadi secara harfiah kiblat mempunyai pengertian arah
ke mana orang menghadap. Oleh karena itu Kakbah disebut

1 Ibn Man§−r, Lis±n al‘Arab (Beirut: D±r ¢±dir, t.t.), V: 72.
2 An-Nawaw³, Tahz³b alAsm±’ (Beirut: D±r al-Fikr, 1996), III: 259.
3 Ibid.; dan Ibrah³m Mu¡af±, alMu‘jam alWa¡³ (Kairo: D±r ad-Da‘wah, t.t.),

II: 713.
4 Al-Man±w³, atTauq³f ‘ala Muhimmat atTa‘±r³f (Beirut: D±r al-Fikr al-

Mu‘±¡ir, Damaskus: D±r al-Fikr, 1410 H), 5: 172.
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sebagai kiblat karena ia menjadi arah yang kepadanya orang harus
menghadap dalam mengerjakan salat.5

Penentuan arah kiblat pada hakikatnya adalah menentukan
posisi Kakbah dari suatu tempat di permukaan bumi, atau
sebaliknya. Tempat-tempat yang dekat dengan Kakbah di mana
orang menunaikan salat di tempat itu dapat langsung menyaksikan
Kakbah tentu tidak perlu menentukan arah kiblatnya terlebih dahulu.
Baik tempat salat maupun Kakbah berada di permukaan bumi,
padahal bumi bentuknya bulat mirip bola, maka dalam menentukan
posisi Kakbah dari tempat salat itu harus diberlakukan ketentuan-
ketentuan, konsep-konsep, atau hukum-hukum yang berlaku pada
bola.

Arah dari suatu tempat ke tempat lain di permukaan bumi
ditunjukkan oleh busur lingkaran terpendek yang melalui atau
menghubungkan kedua tempat tersebut. Busur lingkaran yang
dapat menghubungkan dua tempat di permukaan bola, termasuk
di permukaan bumi, ada dua macam, lingkaran besar dan lingkaran
kecil. Busur dengan jarak yang terpendek adalah busur yang melalui
lingkaran besar.

Dengan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa arah
kiblat adalah arah yang ditunjukkan oleh busur lingkaran besar
pada permukaan bumi yang menghubungkan tempat salat dengan
Kakbah.

26 

5 Al-Fairuz±b±d³, alQ±mus alMu¥³ (Beirut: Mu’assasah ar-Ris±lah, t.t.), h.
1350.
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5 Al-Fairuz±b±d³, alQ±mus alMu¥³ (Beirut: Mu’assasah ar-Ris±lah, t.t.), h.
1350.
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B . Dalil-dalil yang Berkaitan Dengan Arah Kiblat
1 . Al-Qur’an

Artinya: Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah
ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat
yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram.
Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.
Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi
Alkitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui bahwa berpaling ke
Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-
kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan” (Al-Baqarah (2) :
144).
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(   )

(   )

(   )

Artinya : Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah
wajahmu ke arah Masjidil Haram; sesungguhnya ketentuan itu benar-
benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak
lengah dari apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah( 2) : 149).
Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke
arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada,
maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi
manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka.
Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-
Ku. Dan agar Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu
mendapat petunjuk” ( Al-Baqarah, (2) : 150).

2 . Hadis

Artinya : Muhammad bin ‘Amr Ibn ‘A±’, ia berkata: Saya
mendengar Abu Humaid as-Sa’idi berkata bahwa jika Rasulullah
saw. akan mendirikan salat, beliau menghadap kiblat, mengangkat
tangan, lalu mengucapkan Allah akbar” (H.R. Ibnu M±jah).

Artinya : Dari Ab− Hurairah r.a. ... Bahwasannya  Rasulullah saw.
bersabda apabila kamu hendak salat maka sempurnakanlah wudu

28 
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kemudian menghadap kiblat lalu takbir... (H.R. al-Bukh±r³ dan
Muslim).

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an maupun hadis di atas, para
ulama sepakat bahwa menghadap ke Baitullah hukumnya wajib
bagi orang yang melakukan salat.6

C . Penentuan Arah Kiblat
1 . Geometri Arah Kiblat

Sebagaimana disebutkan di muka, penentuan arah kiblat
adalah penentuan arah di permukaan bumi. Karena bumi
berbentuk bola berarti menentukan arah di permukaan bola. Jika
titik Kakbah dan titik tempat salat dihubungkan dengan titik Kutub
Utara (KU) melalui busur-busur lingkaran besar, maka akan
terbentuklah sebuah segitiga dengan tiga titik sudutnya: Kutub
Utara, tempat salat, dan Kakbah; sedang sisi-sisinya adalah busur
meridian Kakbah, meridian tempat salat, dan busur arah kiblat.
Segitiga yang terbentuk itu adalah segitiga bola karena ketiga sisinya
merupakan busur dari lingkaran besar. Karena segitiga bola ini
terkait dengan arah kiblat maka katakanlah Segitiga Bola Arah
Kiblat. Perhatikan gambar berikut,

 29

6 Dalam fikih dinyatakan bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah
salat yang tidak dapat ditawar-tawar, kecuali dalam beberapa hal. Selengkapnya
baca Ibn Rusyd. Bid±yah alMujtahid wa Nih±yah alMuqta¡id, (Beirut: D±r al-
Fikr, t.t), I : 80. Baca juga Wahbah az-Zuhaily. AtTafs³r alMun³r, cet. I (Beirut :
D±r al-Fikr, 1991), II : 24.

Sebagaimana terlihat pada gambar di atas, arah kiblat
dimaksud adalah arah busur BA. Bagaimana cara mengetahui arah
busur BA tersebut? Caranya adalah dengan mengetahui terlebih
dahulu sudut ABC. Sudut ABC ini adalah sudut Arah Kiblat.
Perhatikan gambar di bawah,
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Segitiga ABC adalah Segitiga
Bola Arah Kiblat

P = Titik Pusat Bumi
A = Kakbah
B = Tempat Salat
C = Kutub Utara
G = Greenwich
a = Meridian Tempat
b = Meridian Kakbah
c = Busur Arah Kiblat
BK = Lintang Tempat (φT)
RA = Lintang Kakbah (φK)
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kemudian menghadap kiblat lalu takbir... (H.R. al-Bukh±r³ dan
Muslim).
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30 

Segitiga ABC adalah Segitiga
Bola Arah Kiblat

P = Titik Pusat Bumi
A = Kakbah
B = Tempat Salat
C = Kutub Utara
G = Greenwich
a = Meridian Tempat
b = Meridian Kakbah
c = Busur Arah Kiblat
BK = Lintang Tempat (φT)
RA = Lintang Kakbah (φK)
SR (∠ SCR) = Bujur Kakbah (λK)
SK (∠ SCK) = Bujur Tempat (λT)
∠ ABC = Sudut Arah Kiblat

∠ ABC = Sudut Arah Kiblat

Dengan diketahui Lintang
dan Bujur Tempat serta
Lintang dan Bujur Kakbah,
maka :

a = 90º - φT
b = 90º - φK
∠ C = /λT - λK/



200 BRM 06/Juli 2014 - Tanfidz Keputusan Munas Tarjih Ke-27

Untuk menghitung besaran sudut ABC dapat digunakan
rumus:

a = 90° – φT
b = 90° – φK
C = / λT - λK/

Keterangan:
φT = lintang tempat salat
φK = lintang Kakbah
λT = bujur tempat salat
λK = bujur Kakbah

Dengan diketahui besaran sudut ABC maka diketahuilah
arah busur BA, karena busur BC menunjuk arah utara selatan sejati.

2 . Cara Mengukur Arah Kiblat
Secara historis cara penentuan arah kiblat di Indonesia

mengalami perkembangan sesuai dengan kualitas dan kapasitas
intelektual di kalangan kaum muslimin. Perkembangan penentuan
arah kiblat ini dapat dilihat dari perubahan besar yang dilakukan
Muhammad Arsyad al-Banjari7 dan K.H. Ahmad Dahlan8 atau

cotan B =                         - cos a cotan Ccotan b sin a
sin C

7 Ahli falak dilahirkan di Kampung Lok Gabang (dekat Martapura) pada
malam Kamis 15 Safar 1122 H bertepatan tanggal 19 Maret 1710 M, dan
meninggal dunia pada malam Selasa  6 Syawal 1227 H /13 Oktober 1812 M di
Kalampayan, Astambul, Banjar, Kalimantan Selatan. Syekh Muhammad Arsyad
adalah salah seorang tokoh falak Indonesia yang melakukan pembaruan dan
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dapat dilihat pula dari alat-alat yang dipergunakan untuk
mengukurnya, seperti miqyas, tongkat istiwa’, rubu’ mujayyab,
kompas, dan teodolit. Selain itu sistem perhitungan yang
dipergunakan mengalami perkembangan pula, baik mengenai data
koordinat maupun mengenai sistem ilmu ukurnya.

Pada saat ini metode yang sering digunakan dalam
pengukuran arah kiblat ada tiga macam, yakni: (1) memanfaatkan
bayang-bayang kiblat, (2) memanfaatkan arah utara geografis (true
north), dan (3) mengamati/ memperhatikan ketika matahari tepat
berada di atas Kakbah. Bila menggunakan metode bayang-bayang
kiblat maka langkah-langkah yang perlu ditempuh, yaitu: (a)
menghitung sudut arah kiblat suatu tempat, (b) menghitung saat
kapan matahari membuat bayang-bayang setiap benda (tegak)
mengarah persis ke Kakbah, dan (c) mengamati bayang-bayang
benda tegak pada saat seperti dimaksud poin (b). Kemudian
mengabadikan bayang-bayang tersebut sebagai arah kiblat.

melakukan pembetulan arah kiblat. Pembetulan arah kiblat yang ia lakukan di
antaranya ketika tiba di masjid Jembatan Lima Betawi (Jakarta). Pada saat itu ia
melihat arah kiblat masjid Jembatan Lima terlalu miring ke kiri. Dengan bekal
ilmu falak yang ia miliki arah kiblat masjid tersebut dipalingkan ke kanan sebanyak
25 derajat. Berdasarkan data sejarah yang ada kejadian ini terjadi pada tanggal
4 Safar 1186 H /7 Mei 1772 M. Selengkapnya baca Abu Daudi. Maulana Syekh
Muhammad Arsyad al-Banjari (Martapura : Sekretariat Madrasah “Sullamul Ulum,
t.t). Baca pula Noorhaidi. Muhammad Arshad Al-Banjari and the Discourse of
Islamization in the Banjar Sultanate (Leiden : Leiden University, 1999). Perhatikan
pula “Muhammad Arsyad Al-Banjari Ulama Besar Kalsel Ahli Astronomi”, dimuat
dalam DIALOG JUM’AT, tabloid REPUBLIKA, Jum’at 13 Juni 2003, h. 10.

8 Menurut ilmu hisab arah kiblat masjid besar Kauman Yogyakarta saat itu
mengarah ke Ethiopia. Lihat Bidran Hadi. “Muhammadiyah dalam Menetapkan
Awal Ramadlan, Syawal, dan Zulhijjah”, makalah disampaikan pada Seminar
Sehari Mengenal Hisab dan Rukyat yang diselenggarakan Yayasan PTDI dan
Badan Hisab dan Rukyat Depag RI pada tanggal 19 Agustus 1993 di Jakarta, h.
1. Lihat pula Karel A. Steenbrink. Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia
Abad ke-19, cet. I (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), h. 145.
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Adapun jika menggunakan metode memanfaatkan arah utara
geografis langkah-langkah yang perlu ditempuh, yaitu: (a)
menghitung sudut arah kiblat suatu tempat, (b) menentukan arah
utara geografis (baca : true north) dengan bantuan kompas, tongkat
istiwa’ atau teodolit, dan (c) mengukur/ menarik arah kiblat
berdasarkan arah geografis seperti dimaksud pada poin (b) dengan
menggunakan busur derajat, rubu’, segitiga, atau teodolit.

 Data yang dibutuhkan dalam proses perhitungan arah kiblat,
antara lain: lintang tempat (φ), bujur tempat (λ), lintang Kakbah
(φk) dan bujur Kakbah (λk). Untuk lintang dan bujur tempat telah
tersedia. Hanya saja daftar tersebut perlu diverifikasi dengan alat
kontemporer.

Sementara itu, metode ketiga dapat dilakukan oleh setiap
orang dan merupakan cara yang paling sederhana dan bebas
hambatan.9 Metode ketiga ini dapat dilakukan, tanpa harus
mengetahui koordinat (lintang dan bujur) tempat yang akan dicari
arah kiblatnya, tetapi cukup menunggu kapan saatnya posisi
matahari tepat berada di atas Kakbah.

Posisi matahari tepat berada di atas Kakbah akan terjadi
ketika lintang Kakbah sama dengan deklinasi matahari, pada saat
itu matahari berkulminasi tepat di atas Kakbah. Kesempatan
tersebut datang pada setiap tanggal 28 Mei (Kadang-kadang terjadi
pada tanggal 27 Mei untuk tahun kabisat) pukul 12.18 waktu Mekah
atau 09.18 UT dan tanggal 16 Juli (tahun pendek) atau 15 Juli
(tahun kabisat) pukul 12.27 waktu Mekah atau 09.27 UT.

Bila waktu Mekah dikonversi menjadi waktu Indonesia Barat
(WIB) maka harus ditambah dengan 4 jam sama dengan pukul

9 Hambatan terjadi kalau pada saat kejadian langit mendung dan berawan,
sehingga matahari tidak terlihat.
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16.18 WIB dan 16.27 WIB.10 Oleh karena itu, setiap tanggal 28
Mei (untuk tahun pendek) atau 27 Mei (untuk tahun kabisat) pukul
16.18 WIB arah kiblat dapat dicek dengan mengandalkan bayangan
matahari yang tengah berada di atas Kakbah. Begitu pula setiap
tanggal 16 Juli (untuk tahun pendek) atau 15 Juli (untuk tahun
kabisat) juga dapat dilakukan pengecekan arah kiblat dengan
metode tersebut.

Dalam praktiknya, tidak perlu langkah yang rumit untuk
menentukan arah kiblat berdasar jatuhnya bayangan benda yang
disinari matahari. Pengamat (observer) cukup menggunakan
tongkat atau benda lain sejenis untuk diletakkan di tempat yang
memperoleh cahaya matahari. Permukaan yang akan ditempati
bayangan harus datar dan rata. Cahaya matahari yang menyinari
benda tersebut akan menghasilkan bayangan. Arah bayangan ini
merupakan arah kiblat.11

1 0 Penentuan arah kiblat dengan cara tersebut sejatinya bisa dilakukan di
semua tempat di permukaan bumi. Cuma, waktunya berbeda.

1 1 Posisi matahari di atas Kakbah bisa berlangsung 5-10 menit. Pengamat
yang tidak bisa tepat melakukan pengukurannya tepat waktu, bisa menyusulkan
pada 5-10 menit sesudahnya. Dalam rentang waktu tersebut, pengukuran arah
kiblat masih bisa dilakukan. Selengkapnya baca “Saatnya Mengecek Kembali
Arah Kiblat”, dimuat dalam harian Republika, Jum’at, 27 Mei 2005, h. 11.
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D . Langkah-langkah Penentuan Arah Kiblat
Secara garis besar langkah-langkah menentukan atau

menghitung arah kiblat tersebut adalah:
1. Menentukan lokasi atau tempat yang akan dihitung arah

kiblatnya. Dalam hal ini yang perlu diketahui adalah lintang (φ)
dan bujurnya (λ) (koordinat geografis), baik tempat maupun
Kakbah. Kakbah sudah ditetapkan koordinat geografisnya φ =
21° 25′ ; λ = 39° 50′ BT.

2. Menghitung sudut arah kiblat dengan menggunakan rumus:

a = 90° – φT
b = 90° – φK
C = /λT - λK/

3. Menghitung azimut arah kiblat dengan menggunakan rumus:
Azimut Kiblat = 360° – Sudut Arah Kiblat (jika sudut arah kiblat

arah utara barat)
Azimut Kiblat = Sudut Arah Kiblat (jika sudut arah kiblat utara

timur)
Azimut Kiblat = 180° – Sudut Arah Kiblat (jika sudut arah kiblat

selatan timur)
Azimut Kiblat = 180° + Sudut Arah Kiblat (jika sudut arah kiblat

selatan barat)
4. Membuat diagram arah kiblat:

 35

cotan B =                         - cos a cotan Ccotan b sin a
sin C

E. Contoh Perhitungan Arah Kiblat
1. Perhitungan arah kiblat untuk kota Yogyakarta.
Tempat Salat:
Yogyakarta, φ = -07° 48′ ; λ = 110° 21′ BT. (+110° 21′)
(Kakbah, φ = 21° 25′ ; λ = 39° 50′ BT.)

Rumus:

a = 90° – φT
b = 90° – φK
C = /λT - λK/

Proses Perhitungan:
a = 90° – (-07° 48′) = 97° 48′

b = 90° – 21° 25′ = 68° 35′
C= /110° 21′ - 39° 50′/= 70° 31′

     cotan 68° 35′ sin 97° 48′
cotan B =                                        - cos 97° 48′ cotan 70° 31′

sin 70° 31′

     0,392231316 x 0,99074784
cotan B =                                                    - (-0,13571557) x 0,35379124

0,942738551

36 

cotan B =                         - cos a cotan Ccotan b sin a
sin C



205BRM 06/Juli 2014 - Tanfidz Keputusan Munas Tarjih Ke-27

D . Langkah-langkah Penentuan Arah Kiblat
Secara garis besar langkah-langkah menentukan atau

menghitung arah kiblat tersebut adalah:
1. Menentukan lokasi atau tempat yang akan dihitung arah

kiblatnya. Dalam hal ini yang perlu diketahui adalah lintang (φ)
dan bujurnya (λ) (koordinat geografis), baik tempat maupun
Kakbah. Kakbah sudah ditetapkan koordinat geografisnya φ =
21° 25′ ; λ = 39° 50′ BT.

2. Menghitung sudut arah kiblat dengan menggunakan rumus:

a = 90° – φT
b = 90° – φK
C = /λT - λK/

3. Menghitung azimut arah kiblat dengan menggunakan rumus:
Azimut Kiblat = 360° – Sudut Arah Kiblat (jika sudut arah kiblat

arah utara barat)
Azimut Kiblat = Sudut Arah Kiblat (jika sudut arah kiblat utara

timur)
Azimut Kiblat = 180° – Sudut Arah Kiblat (jika sudut arah kiblat

selatan timur)
Azimut Kiblat = 180° + Sudut Arah Kiblat (jika sudut arah kiblat

selatan barat)
4. Membuat diagram arah kiblat:

 35

cotan B =                         - cos a cotan Ccotan b sin a
sin C

E. Contoh Perhitungan Arah Kiblat
1. Perhitungan arah kiblat untuk kota Yogyakarta.
Tempat Salat:
Yogyakarta, φ = -07° 48′ ; λ = 110° 21′ BT. (+110° 21′)
(Kakbah, φ = 21° 25′ ; λ = 39° 50′ BT.)

Rumus:

a = 90° – φT
b = 90° – φK
C = /λT - λK/

Proses Perhitungan:
a = 90° – (-07° 48′) = 97° 48′

b = 90° – 21° 25′ = 68° 35′
C= /110° 21′ - 39° 50′/= 70° 31′

     cotan 68° 35′ sin 97° 48′
cotan B =                                        - cos 97° 48′ cotan 70° 31′

sin 70° 31′

     0,392231316 x 0,99074784
cotan B =                                                    - (-0,13571557) x 0,35379124

0,942738551

36 

cotan B =                         - cos a cotan Ccotan b sin a
sin C



206 BRM 06/Juli 2014 - Tanfidz Keputusan Munas Tarjih Ke-27

      0,388602329
cotan B =                         - (-0,04801498)

      0,942738551

cotan B = 0,412205832 - (-0,04801498)
cotan B = 0,460220813
cotan B = 65° 17′′′′  13,66″″″″ (U – B)

Azimut Kiblat:
Azimut Kiblat  (AZK) = 360° - 65° 17′ 13,66″ = 294° 42′′′′ 46,34″″″″

Diagram Kiblat:

2. Perhitungan arah kiblat untuk kota Paramaribo, Suriname.
Tempat Salat:
Paramaribo, φ = 06° 00′ ; λ = 55° 25′ BB. (-55° 25′)
(Kakbah, = 21° 25′ ; λ = 39° 50′ BT.)

Rumus:

 37

cotan B =                         - cos a cotan Ccotan b sin a
sin C

         U

S                                               

B T

a = 90° – φT
b = 90° – φK
C = /λT - λK/

Proses Perhitungan:
a = 90° – 06° 00′ = 84° 00′
b = 90° – 21° 25′ = 68° 35′

C= /-55° 25′ - 39° 50′/= 95° 15′

     cotan 68° 35′ sin 84° 00′
cotan B =                                         - cos 84° 00′ cotan 95° 15′

sin 95° 15′

    0,392231316 x 0,994521895
cotan B =                                                - 0,104528463 x (-0,09188709)

0,995804927

    0,390082632
cotan B =                      - (-9,60481648-03)

    0,995804927

cotan B = 0,412205832 - (-9,60481648-03)
cotan B = 0,401330767
cotan B = 68° 07′′′′  58,40″″″″ (U – T)

38 
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      0,388602329
cotan B =                         - (-0,04801498)

      0,942738551

cotan B = 0,412205832 - (-0,04801498)
cotan B = 0,460220813
cotan B = 65° 17′′′′  13,66″″″″ (U – B)

Azimut Kiblat:
Azimut Kiblat  (AZK) = 360° - 65° 17′ 13,66″ = 294° 42′′′′ 46,34″″″″

Diagram Kiblat:

2. Perhitungan arah kiblat untuk kota Paramaribo, Suriname.
Tempat Salat:
Paramaribo, φ = 06° 00′ ; λ = 55° 25′ BB. (-55° 25′)
(Kakbah, = 21° 25′ ; λ = 39° 50′ BT.)

Rumus:

 37

cotan B =                         - cos a cotan Ccotan b sin a
sin C

         U

S                                               

B T

a = 90° – φT
b = 90° – φK
C = /λT - λK/

Proses Perhitungan:
a = 90° – 06° 00′ = 84° 00′
b = 90° – 21° 25′ = 68° 35′

C= /-55° 25′ - 39° 50′/= 95° 15′

     cotan 68° 35′ sin 84° 00′
cotan B =                                         - cos 84° 00′ cotan 95° 15′

sin 95° 15′

    0,392231316 x 0,994521895
cotan B =                                                - 0,104528463 x (-0,09188709)

0,995804927

    0,390082632
cotan B =                      - (-9,60481648-03)

    0,995804927

cotan B = 0,412205832 - (-9,60481648-03)
cotan B = 0,401330767
cotan B = 68° 07′′′′  58,40″″″″ (U – T)

38 
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Azimut Kiblat:
Azimut Kiblat  (AZK) = 68° 07′′′′ 58,40″″″″

Diagram Kiblat:

3. Perhitungan arah kiblat untuk kota Amsterdam.
Tempat Salat:
Amsterdam, φ = 52° 21′ ; λ = 04° 55′ BT. (+04° 55′)
(Kakbah, = 21° 25′ ; λ = 39° 50′ BT.)

Rumus:

a = 90° – φT
b = 90° – φK
C = /λT - λK/

Proses Perhitungan:
a = 90° – 52° 21′ = 37° 39′
b = 90° – 21° 25′ = 68° 35′

C= /04° 55′ - 39° 50′/= 34° 55′

 39

cotan B =                         - cos a cotan Ccotan b sin a
sin C

         U

B                                  T

S                                          

     cotan 68° 35′ sin 37° 39′
cotan B =                                         - cos 37° 39′ cotan 34° 55′

sin 34° 55′

     0,392231316 x 0,610836334
cotan B =                                       - 0,791756889 x 1,432578141

0,942738551

     0,239589139
cotan B =                         - 1,134253613

     0,572384421

cotan B = 0,418580818 - 1,134253613
cotan B = -0,71567279
cotan B = -54° 24′′′′  35,04″″″″

cotan B =  54° 24′′′′ 35,04″″″″ (S – T)

Azimut Kiblat:
Azimut Kiblat  (AZK) = 180° - 54° 24′ 35,04″ = 125° 35′′′′ 24,96″″″″

Diagram Kiblat:

40 

         U

B                                  T

S                                               
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Azimut Kiblat:
Azimut Kiblat  (AZK) = 68° 07′′′′ 58,40″″″″

Diagram Kiblat:

3. Perhitungan arah kiblat untuk kota Amsterdam.
Tempat Salat:
Amsterdam, φ = 52° 21′ ; λ = 04° 55′ BT. (+04° 55′)
(Kakbah, = 21° 25′ ; λ = 39° 50′ BT.)

Rumus:

a = 90° – φT
b = 90° – φK
C = /λT - λK/

Proses Perhitungan:
a = 90° – 52° 21′ = 37° 39′
b = 90° – 21° 25′ = 68° 35′

C= /04° 55′ - 39° 50′/= 34° 55′

 39

cotan B =                         - cos a cotan Ccotan b sin a
sin C

         U

B                                  T

S                                          

     cotan 68° 35′ sin 37° 39′
cotan B =                                         - cos 37° 39′ cotan 34° 55′

sin 34° 55′

     0,392231316 x 0,610836334
cotan B =                                       - 0,791756889 x 1,432578141

0,942738551

     0,239589139
cotan B =                         - 1,134253613

     0,572384421

cotan B = 0,418580818 - 1,134253613
cotan B = -0,71567279
cotan B = -54° 24′′′′  35,04″″″″

cotan B =  54° 24′′′′ 35,04″″″″ (S – T)

Azimut Kiblat:
Azimut Kiblat  (AZK) = 180° - 54° 24′ 35,04″ = 125° 35′′′′ 24,96″″″″

Diagram Kiblat:

40 

         U

B                                  T

S                                               
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4. Perhitungan arah kiblat untuk kota Teheran.
Tempat Salat:
Teheran, φ = 35° 40′ ; λ = 51° 27′ BT. (+51° 27′)
(Kakbah, = 21° 25′ ; λ = 39° 50′ BT.)

Rumus:

a = 90° – φT
b = 90° – φK
C = /λT - λK/

Proses Perhitungan:
a = 90° – 35° 40′ = 54° 20′
b = 90° – 21° 25′ = 68° 35′

C= /51° 27′ - 39° 50′/= 11° 37′

     cotan 68° 35′ sin 54° 20′
cotan B =                                         - cos 54° 20′ cotan 11° 37′

sin 11° 37′

    0,392231316 x 0,81242288
cotan B =                                      - 0,583068661 x 4,864435872

0,201362859

cotan B =                         - cos a cotan Ccotan b sin a
sin C

42 

         U

B                                  T

S                                               

      0,318657695
cotan B =                         - 2,836300113

      0,201362859

cotan B =   1,58250482  - 2,836300113
cotan B =  -1,25379829
cotan B = -38° 34′′′′  30,38″″″″
cotan B =  38° 34′′′′  30,38″″″″ (S – B)

Azimut Kiblat:
Azimut Kiblat  (AZK) = 180° + 38° 34′ 30,38″ = 218° 34′′′′ 30,38″″″″

Diagram Kiblat:
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 41

4. Perhitungan arah kiblat untuk kota Teheran.
Tempat Salat:
Teheran, φ = 35° 40′ ; λ = 51° 27′ BT. (+51° 27′)
(Kakbah, = 21° 25′ ; λ = 39° 50′ BT.)

Rumus:

a = 90° – φT
b = 90° – φK
C = /λT - λK/

Proses Perhitungan:
a = 90° – 35° 40′ = 54° 20′
b = 90° – 21° 25′ = 68° 35′

C= /51° 27′ - 39° 50′/= 11° 37′

     cotan 68° 35′ sin 54° 20′
cotan B =                                         - cos 54° 20′ cotan 11° 37′

sin 11° 37′

    0,392231316 x 0,81242288
cotan B =                                      - 0,583068661 x 4,864435872

0,201362859

cotan B =                         - cos a cotan Ccotan b sin a
sin C

42 

         U

B                                  T

S                                               

      0,318657695
cotan B =                         - 2,836300113

      0,201362859

cotan B =   1,58250482  - 2,836300113
cotan B =  -1,25379829
cotan B = -38° 34′′′′  30,38″″″″
cotan B =  38° 34′′′′  30,38″″″″ (S – B)

Azimut Kiblat:
Azimut Kiblat  (AZK) = 180° + 38° 34′ 30,38″ = 218° 34′′′′ 30,38″″″″

Diagram Kiblat:
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A. Pendahuluan
Salat merupakan rukun Islam kedua karena itu merupakan

salah satu bentuk ibadah yang amat penting. As-Sarakhs³ (w. 490/
1096) menegaskan bahwa salat merupakan unsur agama terkuat
sesudah iman kepada Allah swt.1 Para ulama mengatakan bahwa
salat merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkannya
berarti menegakkan agama dan barang siapa meruntuhkannya
berarti meruntuhkan agama.2 Mengingat pentingnya salat dalam
agama Islam, maka ibadah ini tentu harus menjadi perhatian
sungguh-sungguh umat Islam, termasuk memperhatikan waktu-
waktu pelaksanaannya. Menyangkut waktu pelaksanaan salat, di
dalam al-Quran ditegaskan,

1 As-Sarakhs³, alMabs− (Beirut: D±r al-Ma‘rifah, t.t.), I: 4.
2 Menggenai salat sebagai tiang agama ini terdapat beberapa riwayat hadis,

namun hadis-hadis itu daif dan sebagian mursal meskipun rijalnya reliabel
(terpercaya). Lihat asSakh±w³, alMaq±¡id al¦asanah f³ Bay±ni Ka£³rin min al
A¥±d³£ alMusytahirah ‘al± alAlsinah (Beirut: D±r alKit±b al‘Arab³, 1405/1985),
I: 427.

 43

(   )

Artinya: Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan
waktunya atas orang-orang yang beriman [an-Nis±’ (4): 103].

Salat dalam Islam dibedakan menjadi dua kelompok: (1)
salat-salat fardu (a¡¡alaw±t almakt−bah) dan salat-salat sunat
(a¡¡alaw±t attaawwu‘). Salat fardu meliputi Magrib, Isya, Subuh,
Zuhur dan Asar. Waktu-waktu mengerjakannya telah ditentukan
sebagaimana akan dikemukakan kemudian. Salat-salat sunat dari
segi waktu mengerjakannya dibedakan menjadi dua: pertama, salat
sunnat rawatib, yaitu salat-salat sunat yang menyertai salat fardu
lima waktu, dan waktunya mengikuti waktu-waktu salat fardu
tersebut. Kedua, salat-salat sunat selain salat rawatib yang waktu-
waktunya telah ditentukan pula.

B. Waktu-waktu Salat Fardu
Waktu-waktu salat fardu telah ditentukan dalam sumber-

sumber syariah, al-Quran dan Sunnah Nabi saw. Hanya saja di
dalam al-Quran tidak disebutkan secara rinci waktu mengerjakan
masing-masing salat fardu tersebut, melainkan hanya terdapat
isyarat-isyarat umum. Perincian waktu-waktu salat secara tegas
disebutkan dalam sejumlah hadis Nabi saw.

1 . Isyarat Waktu Salat dalam al-Quran
Di dalam al-Quran terdapat beberapa ayat yang

menyebutkan waktu salat secara umum, yaitu beberapa ayat
berikut:
1) Firman Allah dalam surat an-Nis±’ ayat 103,

44 

(   )
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A. Pendahuluan
Salat merupakan rukun Islam kedua karena itu merupakan

salah satu bentuk ibadah yang amat penting. As-Sarakhs³ (w. 490/
1096) menegaskan bahwa salat merupakan unsur agama terkuat
sesudah iman kepada Allah swt.1 Para ulama mengatakan bahwa
salat merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkannya
berarti menegakkan agama dan barang siapa meruntuhkannya
berarti meruntuhkan agama.2 Mengingat pentingnya salat dalam
agama Islam, maka ibadah ini tentu harus menjadi perhatian
sungguh-sungguh umat Islam, termasuk memperhatikan waktu-
waktu pelaksanaannya. Menyangkut waktu pelaksanaan salat, di
dalam al-Quran ditegaskan,

1 As-Sarakhs³, alMabs− (Beirut: D±r al-Ma‘rifah, t.t.), I: 4.
2 Menggenai salat sebagai tiang agama ini terdapat beberapa riwayat hadis,

namun hadis-hadis itu daif dan sebagian mursal meskipun rijalnya reliabel
(terpercaya). Lihat asSakh±w³, alMaq±¡id al¦asanah f³ Bay±ni Ka£³rin min al
A¥±d³£ alMusytahirah ‘al± alAlsinah (Beirut: D±r alKit±b al‘Arab³, 1405/1985),
I: 427.

 43

(   )

Artinya: Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan
waktunya atas orang-orang yang beriman [an-Nis±’ (4): 103].

Salat dalam Islam dibedakan menjadi dua kelompok: (1)
salat-salat fardu (a¡¡alaw±t almakt−bah) dan salat-salat sunat
(a¡¡alaw±t attaawwu‘). Salat fardu meliputi Magrib, Isya, Subuh,
Zuhur dan Asar. Waktu-waktu mengerjakannya telah ditentukan
sebagaimana akan dikemukakan kemudian. Salat-salat sunat dari
segi waktu mengerjakannya dibedakan menjadi dua: pertama, salat
sunnat rawatib, yaitu salat-salat sunat yang menyertai salat fardu
lima waktu, dan waktunya mengikuti waktu-waktu salat fardu
tersebut. Kedua, salat-salat sunat selain salat rawatib yang waktu-
waktunya telah ditentukan pula.

B. Waktu-waktu Salat Fardu
Waktu-waktu salat fardu telah ditentukan dalam sumber-

sumber syariah, al-Quran dan Sunnah Nabi saw. Hanya saja di
dalam al-Quran tidak disebutkan secara rinci waktu mengerjakan
masing-masing salat fardu tersebut, melainkan hanya terdapat
isyarat-isyarat umum. Perincian waktu-waktu salat secara tegas
disebutkan dalam sejumlah hadis Nabi saw.

1 . Isyarat Waktu Salat dalam al-Quran
Di dalam al-Quran terdapat beberapa ayat yang

menyebutkan waktu salat secara umum, yaitu beberapa ayat
berikut:
1) Firman Allah dalam surat an-Nis±’ ayat 103,

44 

(   )
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Artinya: Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan
waktunya atas orang-orang yang beriman [an-Nis±’ (4): 103].

2) Firman Allah dalam surat H−d ayat 114,

Artinya: Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang (pagi dan
petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam.
Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan
(dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi
orang-orang yang ingat [H−d (11): 114].

3) Firman Allah dalam surat al-Isr±’ ayat 78,

Artinya: Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai
gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat
subuh itu disaksikan (oleh malaikat) [al-Isr±’ (17): 78].

4) Firman Allah dalam surat T±h± ayat 130,

 45

(    )

(    )

Artinya: Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan
bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan
sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di
malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu
merasa senang [T±h± (20): 130].

2. Waktu Salat Fardu dalam Hadis
Terdapat beberapa hadis Nabi saw yang menyebutkan rincian

waktu-waktu salat fardu.
1) Hadis ‘Abdullah Ibn ‘Amr,

Artinya: Dari ‘Abdull±h Ibn ‘Amr (diriwayatkan) bahwa Rasulullah
saw bersabda: Waktu Zuhur adalah ketika matahari tergelincir dan
(berlangsung hingga) bayangan orang sama dengan badannya
selama belum masuk waktu Asar. Waktu Asar berlangsung sampai
matahari belum menguning. Waktu salat Magrib berlangsung sampai
hilangnya safak. Waktu salat Isya berlangsung hingga pertengahan
malam. Dan waktu salat Subuh adalah dari terbit fajar sampai
sebelum matahari terbit ... [HR Muslim].

46 
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Artinya: Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan
waktunya atas orang-orang yang beriman [an-Nis±’ (4): 103].

2) Firman Allah dalam surat H−d ayat 114,

Artinya: Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang (pagi dan
petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam.
Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan
(dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi
orang-orang yang ingat [H−d (11): 114].

3) Firman Allah dalam surat al-Isr±’ ayat 78,

Artinya: Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai
gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat
subuh itu disaksikan (oleh malaikat) [al-Isr±’ (17): 78].

4) Firman Allah dalam surat T±h± ayat 130,

 45

(    )

(    )

Artinya: Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan
bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan
sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di
malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu
merasa senang [T±h± (20): 130].

2. Waktu Salat Fardu dalam Hadis
Terdapat beberapa hadis Nabi saw yang menyebutkan rincian

waktu-waktu salat fardu.
1) Hadis ‘Abdullah Ibn ‘Amr,

Artinya: Dari ‘Abdull±h Ibn ‘Amr (diriwayatkan) bahwa Rasulullah
saw bersabda: Waktu Zuhur adalah ketika matahari tergelincir dan
(berlangsung hingga) bayangan orang sama dengan badannya
selama belum masuk waktu Asar. Waktu Asar berlangsung sampai
matahari belum menguning. Waktu salat Magrib berlangsung sampai
hilangnya safak. Waktu salat Isya berlangsung hingga pertengahan
malam. Dan waktu salat Subuh adalah dari terbit fajar sampai
sebelum matahari terbit ... [HR Muslim].

46 
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2) Hadis J±bir,

Artinya: Dari J±bir (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Jibril pernah
datang kepada Nabi saw ketika matahari tergelincir dan berkata:
Wahai Muhammad, berdirilah dan kerjakan salat Zuhur! Maka Nabi
saw berdiri dan mengerjakan salat Zuhur. Kemudian Jibril datang

 47

lagi kepada Nabi saw ketika bayangan benda sama panjang dengan
bendanya dan berkata: Berdirilah dan kerjakan salat Asar. Maka
Nabi saw berdiri dan mengerjakan salat Asar. Kemudian Jibril datang
lagi kepada Nabi saw ketika matahari terbenam dan berkata:
Berdirilah dan kerjakan salat Magrib. Maka Nabi saw berdiri dan
mengerjakan salat Magrib. Kemudian Jibril tinggal di situ sampai
hilangnya syafak, kemudian datang kepada Nabi saw dan berkata:
Berdirilah dan kerjakan salat Isya. Maka Nabi saw berdiri dan
mengerjakan salat Isya. Kemudian Jibril datang lagi kepada Nabi
saw ketika fajar menyingsing memulai subuh dan berkata: Berdirilah
wahai Muhammad dan kerjakan salat (Subuh). Maka Nabi saw
berdiri dan mengerjakan salat Subuh. Pada keesokan hari Jibril
datang lagi kepada Nabi saw ketika bayangan benda sama panjang
dengan bendanya dan berkata: Berdirilah dan kerjakan salat Zuhur.
Maka Nabi saw berdiri dan mengerjakan salat Zuhur. Kemudian
Jibril datang lagi kepada Nabi saw ketika bayangan benda dua kali
panjang bendanya dan berkata: Berdirilah dan kerjakan salat Asar.
Maka Nabi saw berdiri dan mengerjakan salat Asar. Kemudian Jibril
datang lagi kepada Nabi saw ketika matahari terbenam dan beliau
terus di situ dan tidak beranjak, kemudian berkata: Berdirilah dan
kerjakan salat Magrib. Maka Nabi saw berdiri dan mengerjakan salat
Magrib. Kemudian Jibril datang lagi kepada Nabi saw ketika Isya
saat sepertiga malam telah berlalu dan berkata: Berdirilah dan
kerjakan salat Isya. Maka Nabi saw berdiri dan mengerjakan salat
Isya. Kemudian Jibril datang lagi kepada Nabi saw pada waktu
Subuh ketika Subuh itu sudah sangat terang dan berkata: Berdirilah
dan kerjakan salat Subuh. Maka Nabi saw berdiri dan mengerjakan
salat Subuh. Kemudian ia berkata: Waktu antara kedua waktu itu
seluruhnya adalah waktu salat [HR Ibn ¦ibb±n dalam ¢a¥³¥-nya.
Hadis senada juga diriwayatkan oleh an-Nas±’³ dan beberapa ahli
hadis lainnya].

48 
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2) Hadis J±bir,

Artinya: Dari J±bir (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Jibril pernah
datang kepada Nabi saw ketika matahari tergelincir dan berkata:
Wahai Muhammad, berdirilah dan kerjakan salat Zuhur! Maka Nabi
saw berdiri dan mengerjakan salat Zuhur. Kemudian Jibril datang

 47

lagi kepada Nabi saw ketika bayangan benda sama panjang dengan
bendanya dan berkata: Berdirilah dan kerjakan salat Asar. Maka
Nabi saw berdiri dan mengerjakan salat Asar. Kemudian Jibril datang
lagi kepada Nabi saw ketika matahari terbenam dan berkata:
Berdirilah dan kerjakan salat Magrib. Maka Nabi saw berdiri dan
mengerjakan salat Magrib. Kemudian Jibril tinggal di situ sampai
hilangnya syafak, kemudian datang kepada Nabi saw dan berkata:
Berdirilah dan kerjakan salat Isya. Maka Nabi saw berdiri dan
mengerjakan salat Isya. Kemudian Jibril datang lagi kepada Nabi
saw ketika fajar menyingsing memulai subuh dan berkata: Berdirilah
wahai Muhammad dan kerjakan salat (Subuh). Maka Nabi saw
berdiri dan mengerjakan salat Subuh. Pada keesokan hari Jibril
datang lagi kepada Nabi saw ketika bayangan benda sama panjang
dengan bendanya dan berkata: Berdirilah dan kerjakan salat Zuhur.
Maka Nabi saw berdiri dan mengerjakan salat Zuhur. Kemudian
Jibril datang lagi kepada Nabi saw ketika bayangan benda dua kali
panjang bendanya dan berkata: Berdirilah dan kerjakan salat Asar.
Maka Nabi saw berdiri dan mengerjakan salat Asar. Kemudian Jibril
datang lagi kepada Nabi saw ketika matahari terbenam dan beliau
terus di situ dan tidak beranjak, kemudian berkata: Berdirilah dan
kerjakan salat Magrib. Maka Nabi saw berdiri dan mengerjakan salat
Magrib. Kemudian Jibril datang lagi kepada Nabi saw ketika Isya
saat sepertiga malam telah berlalu dan berkata: Berdirilah dan
kerjakan salat Isya. Maka Nabi saw berdiri dan mengerjakan salat
Isya. Kemudian Jibril datang lagi kepada Nabi saw pada waktu
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dan kerjakan salat Subuh. Maka Nabi saw berdiri dan mengerjakan
salat Subuh. Kemudian ia berkata: Waktu antara kedua waktu itu
seluruhnya adalah waktu salat [HR Ibn ¦ibb±n dalam ¢a¥³¥-nya.
Hadis senada juga diriwayatkan oleh an-Nas±’³ dan beberapa ahli
hadis lainnya].
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3) Hadis Ibn ‘Abb±s,

Artinya: Dari Ibn ‘Abb±s (diriwayatkan bahwa) ia berkata:
Rasulullah saw telah bersabda: Jibril a.s. pernah mengimami saya
untuk salat di Baitullah dua kali. Ia salat Zuhur mengimami saya
ketika matahari tergelincir dan membentuk bayang-bayang
sepanjang tali sepatu, dan salat Asar mengimami saya pada saat
bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. (Selanjutnya) ia
salat mengimami saya –maksudnya salat Magrib– ketika orang
berpuasa berbuka. Ia salat Isya mengimami saya ketika syafak
menghilang. Ia salat fajar (Subuh) mengimami saya ketika makanan
dan minuman tidak lagi boleh disantap oleh orang berpuasa.
Kemudian pada keesokan harinya ia salat Zuhur mengimami saya
ketika bayang-bayang sama panjang dengan bendanya; ia salat Asar
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mengimami saya ketika bayang-bayang dua kali panjang bendanya;
ia salat Magrib mengimami saya ketika orang berpuasa berbuka; ia
salat Isya mengimami saya ketika menjelang berakhir sepertiga
malam; dan ia salat fajar (Subuh) mengimami saya ketika Subuh
sudah sangat terang. Kemudian beliau berpaling kepada saya dan
berkata: Wahai Muhammad, ini adalah waktu salat para nabi
sebelum engkau. Waktu salat itu adalah antara kedua waktu ini [HR
Ab− D±w−d, dan ini lafalnya, dan juga diriwayatkan oleh at-
Turmu©³ dan dan Ibn M±jah].

4) Hadis amat panjang dari Ab− Qat±dah, yang potongannya
adalah sebagai berikut,

Artinya: Rasulullah saw bersabda: Ingatlah ketiduran (hingga tidak
sempat salat pada waktunya) bukanlah kelalaian dalam salat.
Kelalaian salat adalah tidak mengerjakan salat hingga masuk waktu
salat berikutnya ... [HR Muslim dari Ab− Qat±dah].

C. Rincian Waktu-waktu Salat Fardu
Berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis yang

dikemukakan di atas disimpulkan awal dan akhir waktu-waktu
salat fardu sebagai berikut:
1) Waktu Salat Zuhur

Waktu salat Zuhur dimulai sejak matahari tergelincir (zawal),
yaitu sesaat  setelah matahari mencapai tit ik kulminasi
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(culmination) dalam peredaran hariannya, sampai tiba waktu
salat Asar.

2) Waktu Salat Asar
Waktu salat Asar dimulai pada saat bayang-bayang suatu benda
sama panjang dengan bendanya sendiri ditambah dengan
bayang-bayang zawal, sampai tibanya waktu salat Magrib.

3) Waktu Salat Magrib
Waktu salat Magrib dimulai sejak matahari terbenam sampai
tiba waktu salat Isya.

4) Waktu Salat Isya
Waktu salat Isya dimulai sejak hilang mega (syafak) merah
sampai masuknya waktu salat Subuh.

5) Waktu Salat Subuh
Waktu salat Subuh dimulai sejak terbit fajar sampai terbit
matahari.

Perlu dicatat bahwa untuk waktu Isya digunakan penafsiran
yang bersifat kompromistik (al-jam‘), yaitu mengkompromikan
antara hadis-hadis ‘Abdull±h Ibn ‘Amr, J±bir dan Ibn ‘Abb±s di
satu pihak dengan hadis Ab− Qat±dah di lain pihak yang
menyatakan waktu salat yang satu berakhir ketika masuknya waktu
salat berikutnya. Dengan pemahaman seperti ini tidak ada satu
hadis yang ditinggalkan. Dari kesemuanya dipahami bahwa waktu
dari suatu salat berlangsung hingga masuk waktu salat berikutnya
kecuali waktu salat Subuh hanya berlangsung sampai terbit
matahari karena adanya hadis yang melarang salat setelah
matahari terbit dan karena para ulama telah ijmak bahwa waktu
salat Subuh hanya hingga terbit matahari dan tidak ada salat
Subuh sesudah matahari terbit kecuali bagi orang yang ketiduran
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tidak ingat waktu salat Subuh. Dengan demikian waktu salat Isya
adalah dari sejak hilangnya syafak (mega) merah hingga masuknya
waktu salat Subuh ketika terbit fajar sadik. Hadis-hadis yang
menyatakan bahwa waktu salat Isya adalah hingga sepertiga
malam atau hingga pertengahan malam ditafsirkan sebagai
menyatakan waktu yang afdal.

D. Posisi Matahari Terkait Waktu Salat Fardu
Dari ketentuan yang termuat dalam al-Quran dan hadis

sebagaimana dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa
ketentuan salat tersebut berkaitan dengan posisi matahari. Oleh
karena itu dalam penentuan awal waktu salat, data astronomis
(zij) terpenting adalah posisi matahari, terutama tinggi [irtif±’ (h)],
atau jarak zenit [albu‘d assam³t (z)], z = 90º – h. Fenomena
fajar (morning twilight) , matahari terbit (sunrise) ,  matahari
melintasi meridian (culmination), matahari terbenam (sunset), dan
akhir senja  (evening twilight)  berkaitan dengan jarak zenit
matahari.3

Waktu Zuhur diawali sejak matahari berkulminasi atas,
namun untuk kehati-hatian dan kepastian waktu Zuhur dirumuskan
sejak seluruh bundaran matahari meninggalkan meridian, biasanya
diambil sekitar 2 menit setelah kulminasi.4 Saat berkulminasi atas
pusat bundaran matahari berada di meridian.
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3 Moedji Raharto. “Posisi Matahari untuk Penentuan Awal Waktu Salat dan
Bayangan Arah Kiblat” makalah disampaikan dalam Workshop Nasional
Mengkaji Ulang Penentuan Awal Waktu Salat & Arah Kiblat, Yogyakarta
Auditorium UII, 7 April 2001, h. 8.

4 Ibid. Lihat juga Mohammad Ilyas. A Modern Guide to Astronomical
Calculations of Islamic Calendar, Times & Qibla  (Kuala Lumpur : Berita
Publishing, 1984).
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3 Moedji Raharto. “Posisi Matahari untuk Penentuan Awal Waktu Salat dan
Bayangan Arah Kiblat” makalah disampaikan dalam Workshop Nasional
Mengkaji Ulang Penentuan Awal Waktu Salat & Arah Kiblat, Yogyakarta
Auditorium UII, 7 April 2001, h. 8.

4 Ibid. Lihat juga Mohammad Ilyas. A Modern Guide to Astronomical
Calculations of Islamic Calendar, Times & Qibla  (Kuala Lumpur : Berita
Publishing, 1984).
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Awal waktu Asar ketika matahari membuat bayang-bayang
sama panjang dengan bendanya ditambah bayang-bayangnya
pada saat matahari berkulminasi. Adapula yang mengambil cara
mudah yaitu mengambil tetengah antara kulminasi dan gurub. Ini
disimpulkan dari hadis Ibn ‘Abb±s yang dikaitkan dengan bahwa
hadis itu disabdakan saat matahari berkulminasi atas tepat di atas
Kakbah sehingga tidak menciptakan bayang-bayang dan waktu
Asar adalah ketika bayang-bayang sepanjang bendanya, maka
waktu Asar adalah pertengahan antara kulminasi dan gurub.

Waktu Magrib dalam ilmu falak berarti saat terbenam
matahari (gurub) di mana seluruh piringan matahari tidak kelihatan
oleh pengamat. Piringan matahari rata-rata berdiameter 32 menit
busur, setengahnya berarti 16 menit busur, selain itu di dekat
horison terdapat refraksi yang menyebabkan kedudukan matahari
lebih tinggi dari kenyataan sebenarnya yang diasumsikan 34,5
menit busur. Koreksi semidiameter piringan matahari dan refraksi
terhadap jarak zenit matahari saat matahari terbit atau terbenam
adalah sebesar semidiameter ditambah refraksi atau sering
dibulatkan sebesar 50 menit busur. Oleh karena itu terbit dan
terbenam matahari secara falak ilmi didefinisikan bila jarak zenit
matahari mencapai z = 90º 50’.5 Definisi itu untuk tempat pada
ketinggian di permukaan air laut atau jarak zenit matahari z =
91º bila memasukkan koreksi kerendahan ufuk akibat tinggi posisi
pengamat 30 meter dari permukaan laut. Secara lebih detil
kedudukan matahari waktu Magrib adalah z = 90º + (s.d. + R’ +
Dip) atau h = - (s.d.+R’+Dip).
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5 Sumber The Astronomical Almanac sebagaiamana dikutip Moedji Raharto
dalam “Posisi Matahari untuk Penentuan Awal Waktu Salat dan Bayangan Arah
Kiblat”.
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5 Sumber The Astronomical Almanac sebagaiamana dikutip Moedji Raharto
dalam “Posisi Matahari untuk Penentuan Awal Waktu Salat dan Bayangan Arah
Kiblat”.

54       Pedoman Hisab Muhammadiyah 

Waktu Isya ditandai dengan mulai memudarnya cahaya 
merah (asy-Syafaq al-A¥mar) di bagian langit sebelah barat, yaitu 
tanda masuknya gelap malam (Q.S. Al-Isra� ayat 78). Peristiwa ini 
dalam falak ilmi dikenal sebagai akhir senja astronomi 
(astronomical twilight). Pada saat itu matahari berkedudukan 18º 
di bawah ufuk (horizon)6 sebelah barat atau bila jarak zenit 
matahari = 108º. 

Waktu Subuh adalah sejak terbit fajar sadik sampai waktu 
terbit matahari. Fajar sadik dalam falak ilmi difahami sebagai awal 
astronomical twilight (fajar astronomi), cahaya ini mulai muncul di 
ufuk timur menjelang terbit matahari pada posisi 20º di bawah 
ufuk atau jarak zenit matahari = 110º.7

E. Langkah-langkah Hisab Awal Waktu Salat 
Secara umum perhitungan awal waktu salat itu melalui empat 

langkah, yaitu (1) penyediaan data, (2) penyediaan rumus-rumus, 
(3) pemprosesan data melalui rumus, dan (4) penarikan 
kesimpulan. Keempat langkah ini berlaku untuk semua 
perhitungan awal waktu salat, bahkan untuk perhitungan waktu 
terbit matahari (syuruq). Secara rinci, langkah dan proses 
perhitungan awal waktu salat itu dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 

6 Baca Saadoe�ddin Jambek, Salat dan Puasa di daerah Kutub, h. 
11. Sementara itu, para ahli falak Mesir biasa menggunakan jarak zenit 
matahari waktu Isya = 17º 30'. Selengkapnya baca Abdul Qawwi Zaki 
Ayyad. �Maw±q³t a¡-¢al±h f³ Khu¯u¯ al-Ar« al-Kab³rah�, dimuat dalam 
Jurnal Al-Isl±m al-Yaum, Vol. 6, Th. VI/1988/1408, h. 96. 

7 Di Indonesia, pendapat ini mula pertama dikembangkan oleh 
Syeikh Tahir Djalaluddin Azhari. Pendapat ini kemudian dikembangkan 
oleh Saadoe'ddin Jambek dan H. Abdur Rachim. Kini pendapat ini 
dijadikan rujukan Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI. 
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1. Penyediaan Data
Data berikut ini adalah data yang dipergunakan dalam

perhitungan awal waktu salat, meskipun tidak setiap data itu harus
ada dalam setiap awal waktu salat. Penyediaan data ini sangat
tergantung pada awal waktu salat mana yang akan dihitung.
a . Lintang Tempat [‘ur« albalad (φ)]

Lintang tempat ialah jarak sepanjang meridian bumi diukur
dari equator bumi (katulistiwa) sampai suatu tempat yang
bersangkutan. Harga lintang tempat 0° sampai 90°. Lintang
tempat bagi tempat-tempat yang berada di belahan bumi utara
bertanda positif (+) dan tempat-tempat yang berada di belahan
bumi selatan bertanda negatif (-). Dalam astronomi disebut
Latitude dan biasanya digunakan lambang φφφφ (phi).

b. Bujur Tempat [−l albalad (λ)]
Bujur tempat ialah jarak sepanjang equator bumi dihitung dari
meridian yang melewati kota Greenwich sampai meridian yang
melewati tempat bersangkutan. Dalam astronomi dikenal
dengan nama Longitude biasanya digunakan lambang λλλλ
(lamda). Harga bujur tempat mulai 0° sampai 180°. Bagi
tempat-tempat yang berada di sebelah barat Greenwich disebut
“Bujur Barat (BB)” dan diberi tanda negatif (-). Sedangkan
bagi tempat-tempat yang berada di sebelah timur Greenwich
disebut “Bujur Timur (BT)” dan diberi tanda positif (+).

c. Bujur Tolok Waktu Daerah
Berdasarkan KEPRES No. 41 tahun 1987 Negara Republik
Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah waktu, yaitu: Waktu
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Indonesia Barat (WIB) dengan bujur tolok 105°BT, Waktu
Indonesia Tengah (WITA) dengan bujur tolok 120°BT dan Waktu
Indonesia Timur (WIT) dengan bujur tolok 135° BT.

d. Kerendahan Ufuk [ikhtil±f aluf−q / inkhif±« (Dip)]
Kerendahan ufuk ialah perbedaan kedudukan antara ufuk yang
sebenarnya (hakiki) dengan ufuk terlihat (mar’i) oleh seorang
pengamat. Dalam astronomi disebut Dip dan dalam dunia falak
biasa diistilahkan dengan ikhtil±f aluf−q.
Dip terjadi karena ketinggian tempat pengamatan
mempengaruhi ufuk (horizon). Horizon  yang  teramati  pada
ketinggian mata sama dengan ketinggian permukaan laut disebut
horizon benar (true horizon) atau ufuk hissi. Ufuk ini  sejajar
dengan  ufuk  hakiki  yang bidangnya melalui titik pusat bumi.
Horizon yang teramati oleh mata pada ketinggian tertentu di
atas permukaan laut, disebut horizon semu atau ufuk mar’i.
Rumus pendekatan untuk menghitung sudut Dip adalah sebagai
berikut:
Dip = 1,76' √m
m = Ketinggian tempat dari permukaan laut dari daerah

sekitar (markaz)
Data ini diperlukan untuk menghitung ketinggian matahari pada
saat terbenam dan terbit.

e. Semi Diameter Matahari [ni¡f qur asysyams (s.d.)]
Semi Diameter matahari ialah jarak antara titik pusat matahari
dengan piringan luarnya atau seperdua garis tengah piringan
matahari (jari-jari).
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1. Penyediaan Data
Data berikut ini adalah data yang dipergunakan dalam

perhitungan awal waktu salat, meskipun tidak setiap data itu harus
ada dalam setiap awal waktu salat. Penyediaan data ini sangat
tergantung pada awal waktu salat mana yang akan dihitung.
a . Lintang Tempat [‘ur« albalad (φ)]

Lintang tempat ialah jarak sepanjang meridian bumi diukur
dari equator bumi (katulistiwa) sampai suatu tempat yang
bersangkutan. Harga lintang tempat 0° sampai 90°. Lintang
tempat bagi tempat-tempat yang berada di belahan bumi utara
bertanda positif (+) dan tempat-tempat yang berada di belahan
bumi selatan bertanda negatif (-). Dalam astronomi disebut
Latitude dan biasanya digunakan lambang φφφφ (phi).

b. Bujur Tempat [−l albalad (λ)]
Bujur tempat ialah jarak sepanjang equator bumi dihitung dari
meridian yang melewati kota Greenwich sampai meridian yang
melewati tempat bersangkutan. Dalam astronomi dikenal
dengan nama Longitude biasanya digunakan lambang λλλλ
(lamda). Harga bujur tempat mulai 0° sampai 180°. Bagi
tempat-tempat yang berada di sebelah barat Greenwich disebut
“Bujur Barat (BB)” dan diberi tanda negatif (-). Sedangkan
bagi tempat-tempat yang berada di sebelah timur Greenwich
disebut “Bujur Timur (BT)” dan diberi tanda positif (+).

c. Bujur Tolok Waktu Daerah
Berdasarkan KEPRES No. 41 tahun 1987 Negara Republik
Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah waktu, yaitu: Waktu
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Indonesia Barat (WIB) dengan bujur tolok 105°BT, Waktu
Indonesia Tengah (WITA) dengan bujur tolok 120°BT dan Waktu
Indonesia Timur (WIT) dengan bujur tolok 135° BT.

d. Kerendahan Ufuk [ikhtil±f aluf−q / inkhif±« (Dip)]
Kerendahan ufuk ialah perbedaan kedudukan antara ufuk yang
sebenarnya (hakiki) dengan ufuk terlihat (mar’i) oleh seorang
pengamat. Dalam astronomi disebut Dip dan dalam dunia falak
biasa diistilahkan dengan ikhtil±f aluf−q.
Dip terjadi karena ketinggian tempat pengamatan
mempengaruhi ufuk (horizon). Horizon  yang  teramati  pada
ketinggian mata sama dengan ketinggian permukaan laut disebut
horizon benar (true horizon) atau ufuk hissi. Ufuk ini  sejajar
dengan  ufuk  hakiki  yang bidangnya melalui titik pusat bumi.
Horizon yang teramati oleh mata pada ketinggian tertentu di
atas permukaan laut, disebut horizon semu atau ufuk mar’i.
Rumus pendekatan untuk menghitung sudut Dip adalah sebagai
berikut:
Dip = 1,76' √m
m = Ketinggian tempat dari permukaan laut dari daerah

sekitar (markaz)
Data ini diperlukan untuk menghitung ketinggian matahari pada
saat terbenam dan terbit.

e. Semi Diameter Matahari [ni¡f qur asysyams (s.d.)]
Semi Diameter matahari ialah jarak antara titik pusat matahari
dengan piringan luarnya atau seperdua garis tengah piringan
matahari (jari-jari).
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Data ini diperlukan untuk menghitung ketinggian matahari pada
saat terbenam dan terbit.

f. Refraksi Matahari [daq±’iq alikhtil±f (R′)]
Refraksi matahari ialah pembiasan sinar matahari. Pembiasan
cahaya benda langit terjadi di dalam atmosfer bumi,
menyebabkan posisi benda langit yang terlihat di permukaan
bumi berbeda dengan yang sebenarnya. Refraksi membuat
ketinggian posisi benda langit bertambah besar. Refraksi (R′)
menyatakan selisih antara ketinggian benda langit menurut
penglihatan dengan ketinggian sebenarnya. R ′  berubah
harganya menurut ketinggian benda langit. Data ini diperlukan
untuk menghitung ketinggian matahari pada saat terbenam dan
terbit. Besar refraksi matahari di horizon adalah 34′ 30″.

g. Deklinasi Matahari [mail asysyams (δ)]
Deklinasi matahari ialah jarak matahari dari lingkaran ekuator
diukur sepanjang lingkaran waktu yang melalui matahari itu
hingga ke titik pusat matahari tersebut.

h. Perata Waktu [equation of time/ta’d³l alwaqt (e)]
Perata waktu ialah selisih waktu antara waktu matahari hakiki
dengan matahari rata-rata (pertengahan). Peredaran semua
harian matahari dari arah Timur ke Barat itu tidaklah konstan,
kadang-kadang cepat kadang-kadang lambat. Keadaan ini
diakibatkan oleh percepatan bumi mengelilingi matahari tidak
konstan karena bidang edarnya berbentuk ellips.
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Waktu matahari hakiki ialah waktu peredaran matahari
senyatanya, sedangkan waktu matahari pertengahan adalah
waktu peredaran semu matahari diandaikan ia beredar dengan
konstan sebagaimana terlihat pada jam yang ada.

i. Ihtiyat (i)
Ihtiyat ialah kehati-hatian sebagai suatu langkah pengamanan
dalam perhitungan awal waktu salat dengan cara menambah
atau mengurangi sebesar 1-2 menit waktu dari hasil perhitungan
yang sebenarnya. Ihtiyat ini bertujuan antara lain:
1) Agar hasil perhitungan dapat mencakup daerah-daerah

sekitarnya, terutama yang berada di sebelah baratnya.
Dengan menambah 1 (satu) menit berarti telah mencakup
±  27.5 km ke sebelah barat.

2) Menjadikan pembulatan hasil hitungan pada satuan terkecil
dalam menit waktu, sehingga penggunaannya lebih mudah.

3) Untuk memberikan koreksi atas reduksi dalam perhitungan
agar menambah keyakinan bahwa waktu salat benar-benar
sudah masuk, sehingga ibadah salat itu benar-benar
dilaksanakan dalam waktunya.

2. Penyediaan Rumus-rumus
a . Rumus Ketinggian Matahari (h)
1) Awal Waktu Salat Zuhur

Untuk awal waktu salat Zuhur tidak memerlukan rumus
ketingggian matahari, sebab secara langsung data untuk awal
waktu salat  Zuhur dapat dilihat pada almanak-almanak
astronomis yaitu saat matahari berkulminasi.
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Data ini diperlukan untuk menghitung ketinggian matahari pada
saat terbenam dan terbit.

f. Refraksi Matahari [daq±’iq alikhtil±f (R′)]
Refraksi matahari ialah pembiasan sinar matahari. Pembiasan
cahaya benda langit terjadi di dalam atmosfer bumi,
menyebabkan posisi benda langit yang terlihat di permukaan
bumi berbeda dengan yang sebenarnya. Refraksi membuat
ketinggian posisi benda langit bertambah besar. Refraksi (R′)
menyatakan selisih antara ketinggian benda langit menurut
penglihatan dengan ketinggian sebenarnya. R ′  berubah
harganya menurut ketinggian benda langit. Data ini diperlukan
untuk menghitung ketinggian matahari pada saat terbenam dan
terbit. Besar refraksi matahari di horizon adalah 34′ 30″.

g. Deklinasi Matahari [mail asysyams (δ)]
Deklinasi matahari ialah jarak matahari dari lingkaran ekuator
diukur sepanjang lingkaran waktu yang melalui matahari itu
hingga ke titik pusat matahari tersebut.

h. Perata Waktu [equation of time/ta’d³l alwaqt (e)]
Perata waktu ialah selisih waktu antara waktu matahari hakiki
dengan matahari rata-rata (pertengahan). Peredaran semua
harian matahari dari arah Timur ke Barat itu tidaklah konstan,
kadang-kadang cepat kadang-kadang lambat. Keadaan ini
diakibatkan oleh percepatan bumi mengelilingi matahari tidak
konstan karena bidang edarnya berbentuk ellips.
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Waktu matahari hakiki ialah waktu peredaran matahari
senyatanya, sedangkan waktu matahari pertengahan adalah
waktu peredaran semu matahari diandaikan ia beredar dengan
konstan sebagaimana terlihat pada jam yang ada.

i. Ihtiyat (i)
Ihtiyat ialah kehati-hatian sebagai suatu langkah pengamanan
dalam perhitungan awal waktu salat dengan cara menambah
atau mengurangi sebesar 1-2 menit waktu dari hasil perhitungan
yang sebenarnya. Ihtiyat ini bertujuan antara lain:
1) Agar hasil perhitungan dapat mencakup daerah-daerah

sekitarnya, terutama yang berada di sebelah baratnya.
Dengan menambah 1 (satu) menit berarti telah mencakup
±  27.5 km ke sebelah barat.

2) Menjadikan pembulatan hasil hitungan pada satuan terkecil
dalam menit waktu, sehingga penggunaannya lebih mudah.

3) Untuk memberikan koreksi atas reduksi dalam perhitungan
agar menambah keyakinan bahwa waktu salat benar-benar
sudah masuk, sehingga ibadah salat itu benar-benar
dilaksanakan dalam waktunya.

2. Penyediaan Rumus-rumus
a . Rumus Ketinggian Matahari (h)
1) Awal Waktu Salat Zuhur

Untuk awal waktu salat Zuhur tidak memerlukan rumus
ketingggian matahari, sebab secara langsung data untuk awal
waktu salat  Zuhur dapat dilihat pada almanak-almanak
astronomis yaitu saat matahari berkulminasi.
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2) Awal Waktu Salat Asar

cotan h = tan zm + 1
          zm = /φ – δ/

Keterangan
h = Ketinggian matahari
φ = Lintang tempat
δ = Deklinasi matahari
zm = Jarak zenit pada saat matahari berkulminasi

3) Awal Waktu Salat Magrib dan Terbit Matahari.

    h = - (s.d. + R' + Dip)
Dip = 1,76' √ m

s.d. = Semi Diameter Matahari
R’ = Refraksi
Dip = Kerendahan ufuk
m = Ketinggian tempat dari permukaan laut atau dari

daerah sekitar (markaz) diukur dengan ukuran
meter

4) Awal Waktu Salat Isya (h = -18°)
5) Awal Waktu Salat Subuh (h = -20°)
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b . Rumus Sudut Waktu Matahari (t)

t = Sudut waktu matahari pada awal waktu salat
φ = Lintang tempat
δ = Deklinasi matahari
h = Ketinggian matahari

c . Rumus Ephemeris Transit (e.t.)

e.t. = 12j – e
e = Equation of Time (perata waktu)

d . Rumus Selisih Waktu Bujur

λtp = Bujur tempat
λdh = Bujur tolok waktu daerah

e . Rumus Penyimpulan
1) Awal waktu salat Zuhur= e.t.-(atau+) selisih waktu bujur+i
2) Awal waktu salat Asar, Magrib dan Isya=(e.t.+t)-(atau+)

selisih waktu bujur+i

60 

cos t = - tan φ tan δ + sin h
cos φ cos δ

Selisih waktu bujur (swλ) = /λtp - λdh/
15
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2) Awal Waktu Salat Asar
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    h = - (s.d. + R' + Dip)
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s.d. = Semi Diameter Matahari
R’ = Refraksi
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m = Ketinggian tempat dari permukaan laut atau dari

daerah sekitar (markaz) diukur dengan ukuran
meter

4) Awal Waktu Salat Isya (h = -18°)
5) Awal Waktu Salat Subuh (h = -20°)

 59

b . Rumus Sudut Waktu Matahari (t)

t = Sudut waktu matahari pada awal waktu salat
φ = Lintang tempat
δ = Deklinasi matahari
h = Ketinggian matahari

c . Rumus Ephemeris Transit (e.t.)

e.t. = 12j – e
e = Equation of Time (perata waktu)

d . Rumus Selisih Waktu Bujur

λtp = Bujur tempat
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e . Rumus Penyimpulan
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3) Awal waktu salat Subuh = (e.t.-t) – (atau + ) selisih waktu
bujur + i

4) Waktu terbit (syuruq) = (e.t.-t) – (atau +) selisih waktu
bujur - i

F. Contoh Hisab Awal Waktu Salat
1. Awal waktu salat Zuhur untuk kota Yogyakarta dan sekitarnya

menurut WIB pada tanggal 6 Desember 2008.
1) Data:

a . Lintang tempat (φ) = -07° 48′
b. Bujur tempat (λ) = 110° 21′ BT.
c. Equation of Time (e) = +08m 54d

2) Rumus awal waktu Zuhur
Zuhur = e.t. -/+ (swλ) + i
e.t. = 12j – e

3) Proses Perhitungan
Ephemeris Transit (e.t.) = 12j – e

= 12j - 08m 54d

= 11j 51m 06d  WST
Selisih waktu bujur (swλ) = /110° 21′ - 105°/ : 15

= 05° 21′ : 15
= 21m 24d
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e.t. - swλ = 11j 51m 06d  - 21m 24d

= 11j 29m 42d  WIB
Ihtiyat =       01m 18d  +
Zuhur = 11j 31m WIB

Kesimpulan: Awal waktu salat Zuhur di Yogyakarta tanggal 6
Desember 2008 pukul 11:31 WIB.

2. Awal waktu salat Asar untuk kota Yogyakarta dan sekitarnya
menurut WIB pada tanggal 6 Desember 2008.

1) Data:
a . Lintang tempat (φ) = -07° 48′

b. Bujur tempat (λ) = 110° 21′ BT.
c. Equation of Time (e) = +08m 51d

d. Deklinasi matahari (δ) = -22° 32′ 53″

2) Rumus awal waktu Asar
Asar = [(e.t.+t) -/+ swλ] + i
e.t. = 12j – e

h = cotan-1(tan zm + 1)
zm = /φ - δ/
swλ = /λtp - λdh/ : 15

62 

t = cos-1(-tan φ tan δ +                       )sin h
cos φ cos δ



231BRM 06/Juli 2014 - Tanfidz Keputusan Munas Tarjih Ke-27
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t = cos-1(-tan φ tan δ +                       )sin h
cos φ cos δ
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3) Proses Perhitungan
Tinggi matahari (h): cotan h = tan zm +1

          zm = /φ - δ/
zm = /-07° 48′ - (-22° 32′ 53″)/
zm = 14° 44′ 52″
cotan h = tan zm + 1
cotan h = tan 14° 44′ 52″ + 1
cotan h = 0,263236555 + 1
cotan h = 1, 263236555
cotan h = 38° 21′ 56,28″
Sudut waktu matahari (t):

                                                            sin 38° 21′ 56,28″
= -tan -07° 48′ tan -22° 32′ 53″+
                                                    cos -07° 48′ cos -22° 32′ 53″

                                                                0,620679196
= 0,13698296 x (-0,41519085) +
                                                    0,99074784 x 0,923560099

                             0, 620679196
= -0,05687407 +
                             0,915015174

= -0, 05687407 + 0,67832667
= 0,621452598
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cos t = -tan φ tan δ + sin h
cos φ cos δ

t = 51° 34′ 40,07″ : 15 = 03j 26m 18,67d

e.t. = 12j – e =12j - 08m 54d = 11j 51m 9d  +
e.t. + t = 15j 17m 27,67d  WST
Selisih waktu bujur (swλ) = /110° 21′ - 105°/ : 15

= 05° 21′ : 15
= 21m 24d

(e.t. + t) - swλ = 15j 17m 27,67d  - 21m 24d

= 14j 56m 03,67d  WIB
Ihtiyat =       01m 56,33d  +
Asar = 14j 58m WIB

Kesimpulan: Awal waktu salat Asar di Yogyakarta tanggal 6
Desember 2008 pukul 14:58 WIB.

3. Awal waktu salat Magrib untuk kota Yogyakarta dan sekitarnya
menurut WIB pada tanggal 6 Desember 2008.

1) Data
a . Lintang tempat (φ) = -07° 48′

b. Bujur tempat (λ) = 110° 21′ BT.
c. Tinggi tempat (m) = 90 meter
d. Equation of Time (e) = 08m 48d

e. Deklinasi matahari (δ) = -22° 33′ 45″
f. Semi diameter matahari (s.d.) = 16′ 14,03″

g. Refraksi matahari (R′) = 34′ 30″
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3) Proses Perhitungan
Tinggi matahari (h): cotan h = tan zm +1

          zm = /φ - δ/
zm = /-07° 48′ - (-22° 32′ 53″)/
zm = 14° 44′ 52″
cotan h = tan zm + 1
cotan h = tan 14° 44′ 52″ + 1
cotan h = 0,263236555 + 1
cotan h = 1, 263236555
cotan h = 38° 21′ 56,28″
Sudut waktu matahari (t):

                                                            sin 38° 21′ 56,28″
= -tan -07° 48′ tan -22° 32′ 53″+
                                                    cos -07° 48′ cos -22° 32′ 53″

                                                                0,620679196
= 0,13698296 x (-0,41519085) +
                                                    0,99074784 x 0,923560099

                             0, 620679196
= -0,05687407 +
                             0,915015174

= -0, 05687407 + 0,67832667
= 0,621452598

 63

cos t = -tan φ tan δ + sin h
cos φ cos δ

t = 51° 34′ 40,07″ : 15 = 03j 26m 18,67d

e.t. = 12j – e =12j - 08m 54d = 11j 51m 9d  +
e.t. + t = 15j 17m 27,67d  WST
Selisih waktu bujur (swλ) = /110° 21′ - 105°/ : 15

= 05° 21′ : 15
= 21m 24d

(e.t. + t) - swλ = 15j 17m 27,67d  - 21m 24d

= 14j 56m 03,67d  WIB
Ihtiyat =       01m 56,33d  +
Asar = 14j 58m WIB

Kesimpulan: Awal waktu salat Asar di Yogyakarta tanggal 6
Desember 2008 pukul 14:58 WIB.

3. Awal waktu salat Magrib untuk kota Yogyakarta dan sekitarnya
menurut WIB pada tanggal 6 Desember 2008.

1) Data
a . Lintang tempat (φ) = -07° 48′

b. Bujur tempat (λ) = 110° 21′ BT.
c. Tinggi tempat (m) = 90 meter
d. Equation of Time (e) = 08m 48d

e. Deklinasi matahari (δ) = -22° 33′ 45″
f. Semi diameter matahari (s.d.) = 16′ 14,03″

g. Refraksi matahari (R′) = 34′ 30″
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2) Rumus awal waktu Magrib
Magrib = [(e.t.+t) -/+ swλ] + i
e.t. = 12j – e

h = -(s.d. + R′ + Dip)
Dip = 1,76’√ m
swλ = /λtp - λdh/ : 15

3) Proses Perhitungan
Dip = 1,76′√ m
Dip = 1,76′√ 90
Dip = 16′ 41,81″
Tinggi matahari (hm): h  = -(s.d. + R′ + Dip)
= -(16′ 14,03″ + 34′ 30″ + 16′ 41,81″)
= -01° 07′ 25,84″
Sudut waktu matahari (t):

                                                           sin -01° 07′ 25,84″
= -tan -07° 48′ tan -22° 23′ 45″+
                                                    cos -07° 48′ cos -22° 33′ 45″

                                                               -0,01961347
= 0,13698296 x (-0,41205115) +
                                                      0,99074784 x 0,9234727
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cos t = -tan φ tan δ + sin h
cos φ cos δ

t = cos-1(-tan φ tan δ +                       )sin h
cos φ cos δ

                               -0, 01961347
= -0,05644398 +
                               0,914928584

= -0,05644398 + (-0,02143717)
= -0,07788115
t = 94° 29′ 38,01″ : 15 = 06j 17m 58,53d

e.t. = 12j – e =12j – 08m 54d = 11j 51m 12d  +
e.t. + t = 18j 9m 10,53d  WST
Selisih waktu bujur (swλ) = /110° 21′ - 105°/ : 15

= 05° 21′ : 15
= 21m 24d

(e.t. + t) - swλ = 18j 9m 10,53d  - 21m 24d

= 17j 47m 46,53d  WIB
Ihtiyat =       01m 13,47d  +
Magrib = 17j 49m WIB

Kesimpulan: Awal waktu salat Magrib di Yogyakarta tanggal 6
Desember 2008 pukul 17:49 WIB.

4. Awal waktu salat Isya untuk kota Yogyakarta dan sekitarnya
menurut WIB pada tanggal 6 Desember 2008.

1) Data
a . Lintang tempat (φ) = -07° 48′

b. Bujur tempat (λ) = 110° 21′ BT.
c. Equation of Time (e) = 08m 47d

d. Deklinasi matahari (δ) = -22° 34′ 02″
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2) Rumus awal waktu Magrib
Magrib = [(e.t.+t) -/+ swλ] + i
e.t. = 12j – e

h = -(s.d. + R′ + Dip)
Dip = 1,76’√ m
swλ = /λtp - λdh/ : 15

3) Proses Perhitungan
Dip = 1,76′√ m
Dip = 1,76′√ 90
Dip = 16′ 41,81″
Tinggi matahari (hm): h  = -(s.d. + R′ + Dip)
= -(16′ 14,03″ + 34′ 30″ + 16′ 41,81″)
= -01° 07′ 25,84″
Sudut waktu matahari (t):

                                                           sin -01° 07′ 25,84″
= -tan -07° 48′ tan -22° 23′ 45″+
                                                    cos -07° 48′ cos -22° 33′ 45″

                                                               -0,01961347
= 0,13698296 x (-0,41205115) +
                                                      0,99074784 x 0,9234727
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cos t = -tan φ tan δ + sin h
cos φ cos δ

t = cos-1(-tan φ tan δ +                       )sin h
cos φ cos δ

                               -0, 01961347
= -0,05644398 +
                               0,914928584

= -0,05644398 + (-0,02143717)
= -0,07788115
t = 94° 29′ 38,01″ : 15 = 06j 17m 58,53d

e.t. = 12j – e =12j – 08m 54d = 11j 51m 12d  +
e.t. + t = 18j 9m 10,53d  WST
Selisih waktu bujur (swλ) = /110° 21′ - 105°/ : 15

= 05° 21′ : 15
= 21m 24d

(e.t. + t) - swλ = 18j 9m 10,53d  - 21m 24d

= 17j 47m 46,53d  WIB
Ihtiyat =       01m 13,47d  +
Magrib = 17j 49m WIB

Kesimpulan: Awal waktu salat Magrib di Yogyakarta tanggal 6
Desember 2008 pukul 17:49 WIB.

4. Awal waktu salat Isya untuk kota Yogyakarta dan sekitarnya
menurut WIB pada tanggal 6 Desember 2008.

1) Data
a . Lintang tempat (φ) = -07° 48′

b. Bujur tempat (λ) = 110° 21′ BT.
c. Equation of Time (e) = 08m 47d

d. Deklinasi matahari (δ) = -22° 34′ 02″
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e. Tinggi matahari (h) = -18°

2) Rumus awal salat Isya
Isya = [(e.t.+t) -/+ swλ] + i
e.t. = 12j – e

swλ = /λtp - λdh/ : 15

3) Proses Perhitungan
Sudut waktu matahari (t):

                                                                   sin -18°
= -tan -07° 48′ tan -22° 34′ 02″+
                                                    cos -07° 48′ cos -22° 34′ 02″

                                                                -0,30901699
= 0,13698296 x (-0,41558877) +
                                                     0,99074784 x 0,923429913

                               -0, 30901699
= -0,05692858 +
                               0,914886193

= -0, 05692858 + (-0,3377655)
= -0,39469408
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t = cos-1(-tan φ tan δ +                       )sin h
cos φ cos δ

cos t = -tan φ tan δ + sin h
cos φ cos δ

t = 113° 14′ 48,80″ : 15 = 07j 32m 59,26d

e.t. = 12j – e =12j – 08m 47d = 11j 51m 13d  +
e.t. + t = 19j 24m 12,26d  WST
Selisih waktu bujur (swλ) = /110° 21′ - 105°/ : 15

= 05° 21′ : 15
= 21m 24d

(e.t. + t) - swλ = 19j 24m 12,26d  - 21m 24d

= 19j 02m 48,26d  WIB
Ihtiyat =       01m 11,74d  +
Isya = 19j 04m WIB

Kesimpulan: Awal waktu salat Isya di Yogyakarta tanggal 6
Desember 2008 pukul 19:04 WIB.

5. Awal waktu salat Subuh untuk kota Yogyakarta dan sekitarnya
menurut WIB pada tanggal 6 Desember 2008.

1) Data
a . Lintang tempat (φ) = -07° 48′

b. Bujur tempat (λ) = 110° 21′ BT.
c. Equation of Time (e) = +09m 03d

d. Deklinasi matahari (δ) = -22° 29′ 39²
e. Tinggi matahari (h) = -20°

2) Rumus awal salat Subuh
Subuh = [(e.t.-t) -/+ swλ] + i
e.t. = 12j – e
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e. Tinggi matahari (h) = -18°
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t = cos-1(-tan φ tan δ +                       )sin h
cos φ cos δ

cos t = -tan φ tan δ + sin h
cos φ cos δ

t = 113° 14′ 48,80″ : 15 = 07j 32m 59,26d
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e.t. + t = 19j 24m 12,26d  WST
Selisih waktu bujur (swλ) = /110° 21′ - 105°/ : 15

= 05° 21′ : 15
= 21m 24d
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= 19j 02m 48,26d  WIB
Ihtiyat =       01m 11,74d  +
Isya = 19j 04m WIB

Kesimpulan: Awal waktu salat Isya di Yogyakarta tanggal 6
Desember 2008 pukul 19:04 WIB.

5. Awal waktu salat Subuh untuk kota Yogyakarta dan sekitarnya
menurut WIB pada tanggal 6 Desember 2008.

1) Data
a . Lintang tempat (φ) = -07° 48′

b. Bujur tempat (λ) = 110° 21′ BT.
c. Equation of Time (e) = +09m 03d

d. Deklinasi matahari (δ) = -22° 29′ 39²
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swλ = /λtp - λdh/ : 15

3) Proses Perhitungan
Sudut waktu matahari (t):

                                                                    sin -20°
= -tan -07° 48′ tan -22° 29′ 39″+
                                                    cos -07° 48′ cos -22° 29′ 39″

                                                                -0,34202014
= 0,13698296 x (-0,4140886) +
                                                     0,99074784 x 0,923920344

                               -0,34202014
= -0,05672308 +
                                0,915372085

= -0, 05672308 + (-0,37364056)
= -0,43036364
t = 115° 29′ 26,6″ : 15 = 07j 41m 57,78d

e.t. = 12j – e =12j – 08m 54d = 11j 50m 57d

= 07j 41m 57,78d  -
e.t. – t = 04j 08m 59,22d  WST
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t = cos-1(-tan φ tan δ +                       )sin h
cos φ cos δ

cos t = -tan φ tan δ + sin h
cos φ cos δ

Selisih waktu bujur (swλ) = /110° 21′ - 105°/ : 15
= 05° 21′ : 15
= 21m 24d

(e.t. - t) - swλ = 04j 08m 59,22d  - 21m 24d

= 03j 47m 35,22d  WIB
Ihtiyat =       01m 26,78d  +
Subuh = 03j 49m WIB

Kesimpulan: Awal waktu salat Subuh di Yogyakarta tanggal 6
Desember 2008 pukul 03:49 WIB.

6. Waktu terbit matahari (syuruq) untuk kota Yogyakarta dan
sekitarnya menurut WIB pada tanggal 6 Desember 2008.

1) Data
a . Lintang tempat (φ) = -07° 48′

b. Bujur tempat (λ) = 110° 21′ BT.
c. Tinggi tempat (m) = 90 meter
d. Equation of Time (e) = +09m 02d

e. Deklinasi matahari (δ) = -22° 29′ 59″
f. Semi diameter matahari (s.d.) = 16′ 13,95″

g. Refraksi matahari (R′) = 34′ 30″

2) Rumus terbit Matahari
Magrib = [(e.t.-t) -/+ swλ] - i
e.t. = 12j – e

70 

t = cos-1(-tan φ tan δ +                       )sin h
cos φ cos δ
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swλ = /λtp - λdh/ : 15

3) Proses Perhitungan
Sudut waktu matahari (t):

                                                                    sin -20°
= -tan -07° 48′ tan -22° 29′ 39″+
                                                    cos -07° 48′ cos -22° 29′ 39″

                                                                -0,34202014
= 0,13698296 x (-0,4140886) +
                                                     0,99074784 x 0,923920344

                               -0,34202014
= -0,05672308 +
                                0,915372085

= -0, 05672308 + (-0,37364056)
= -0,43036364
t = 115° 29′ 26,6″ : 15 = 07j 41m 57,78d

e.t. = 12j – e =12j – 08m 54d = 11j 50m 57d

= 07j 41m 57,78d  -
e.t. – t = 04j 08m 59,22d  WST

 69

t = cos-1(-tan φ tan δ +                       )sin h
cos φ cos δ

cos t = -tan φ tan δ + sin h
cos φ cos δ

Selisih waktu bujur (swλ) = /110° 21′ - 105°/ : 15
= 05° 21′ : 15
= 21m 24d

(e.t. - t) - swλ = 04j 08m 59,22d  - 21m 24d

= 03j 47m 35,22d  WIB
Ihtiyat =       01m 26,78d  +
Subuh = 03j 49m WIB

Kesimpulan: Awal waktu salat Subuh di Yogyakarta tanggal 6
Desember 2008 pukul 03:49 WIB.

6. Waktu terbit matahari (syuruq) untuk kota Yogyakarta dan
sekitarnya menurut WIB pada tanggal 6 Desember 2008.

1) Data
a . Lintang tempat (φ) = -07° 48′

b. Bujur tempat (λ) = 110° 21′ BT.
c. Tinggi tempat (m) = 90 meter
d. Equation of Time (e) = +09m 02d

e. Deklinasi matahari (δ) = -22° 29′ 59″
f. Semi diameter matahari (s.d.) = 16′ 13,95″

g. Refraksi matahari (R′) = 34′ 30″

2) Rumus terbit Matahari
Magrib = [(e.t.-t) -/+ swλ] - i
e.t. = 12j – e

70 

t = cos-1(-tan φ tan δ +                       )sin h
cos φ cos δ
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 71

h = -(s.d. + R′ + Dip)
Dip = 1,76′√ m
swλ = /λtp - λkb/ : 15

3) Proses Perhitungan
Dip = 1,76′√ m

= 1,76′√ 90
= 16′ 41,81″

Tinggi matahari (h):
h = -(s.d. + R′ + Dip)

= -(16′ 13,95″ + 34′ 30″ + 16′ 41,81″)
= -01° 07′ 25,76″

Sudut waktu matahari (t):

                                                             sin -01° 07′ 25,76″
= -tan -07° 48′ tan -22° 29′ 59″+
                                                    cos -07° 48′ cos -22° 29′ 59″

                                                                -0,01961314
= 0,13698296 x (-0,41418516) +
                                                      0,99074784 x 0,923888808

                             -0, 01961314
= -0,0567363 +
                             0,915340842

cos t = -tan φ tan δ + sin h
cos φ cos δ

72 

= -0, 0567363 + (-0,02142714)
= -0,07816345
t = 94° 28′ 59,51″ : 15 = 06j 17m 55,97d

e.t. = 12j – e =12j – 9m 02d = 11j 50m 58d

t = 06j 17m 55,97d  -
e.t. – t = 05j 33m 02,03d  WST
Selisih waktu bujur (swλ) = /110° 21′ - 105°/ : 15

= 05° 21′ : 15
= 21m 24d

(e.t. - t) - swλ = 05j 33m 02,03d  - 21m 24d

= 05j 11m 38,03d  WIB
Ihtiyat =       01m 38,03d  -
Terbit = 05j 10m WIB

Kesimpulan: Waktu terbit matahari di Yogyakarta tanggal 6
Desember 2008 pukul 05:10 WIB.
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 71

h = -(s.d. + R′ + Dip)
Dip = 1,76′√ m
swλ = /λtp - λkb/ : 15

3) Proses Perhitungan
Dip = 1,76′√ m

= 1,76′√ 90
= 16′ 41,81″

Tinggi matahari (h):
h = -(s.d. + R′ + Dip)

= -(16′ 13,95″ + 34′ 30″ + 16′ 41,81″)
= -01° 07′ 25,76″

Sudut waktu matahari (t):

                                                             sin -01° 07′ 25,76″
= -tan -07° 48′ tan -22° 29′ 59″+
                                                    cos -07° 48′ cos -22° 29′ 59″

                                                                -0,01961314
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= -0, 0567363 + (-0,02142714)
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t = 94° 28′ 59,51″ : 15 = 06j 17m 55,97d

e.t. = 12j – e =12j – 9m 02d = 11j 50m 58d

t = 06j 17m 55,97d  -
e.t. – t = 05j 33m 02,03d  WST
Selisih waktu bujur (swλ) = /110° 21′ - 105°/ : 15

= 05° 21′ : 15
= 21m 24d

(e.t. - t) - swλ = 05j 33m 02,03d  - 21m 24d

= 05j 11m 38,03d  WIB
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Terbit = 05j 10m WIB

Kesimpulan: Waktu terbit matahari di Yogyakarta tanggal 6
Desember 2008 pukul 05:10 WIB.
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A. Kedudukan Hisab dan Kriteria Awal Bulan
1 . Kedudukan Hisab

Dalam penentuan awal bulan kamariah, hisab sama
kedudukannya dengan rukyat [Putusan Tarjih XXVI, 2003]. Oleh
karena itu penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan
kamariah adalah sah dan sesuai dengan Sunnah Nabi saw. Dasar
syar‘i penggunaan hisab adalah,
a . Al-Quran surat ar-Rahm±n ayat 5:

Artinya: Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungan (ar-
Rahm±n (55) : 5)

b. Al-Quran surat Y−nus ayat 5

 73

(   )

(   )

Artinya: Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan Bulan
bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat)
bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun
dan perhitungan (waktu) (Y−nus (10) : 185).

c. Hadis al-Bukh±r³ dan Muslim,

Artinya: Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila
kamu melihatnya beridulfitrilah! Jika Bulan terhalang oleh awan
terhadapmu, maka estimasikanlah [HR al-Bukh±r³, dan lafal di atas
adalah lafalnya, dan juga diriwayatkan Muslim].

d. Hadis tentang keadaan umat yang masih ummi, yaitu sabda
Nabi saw,

Artinya: Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak
bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah
demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh
sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari [HR al-Bukh±r³
dan Muslim].

Cara memahaminya (wajh alistidl±l-nya) adalah bahwa
pada surat ar-Rahm±n ayat 5 dan surat Y−nus ayat 5, Allah swt
menegaskan bahwa benda-benda langit berupa matahari dan

74 
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c. Hadis al-Bukh±r³ dan Muslim,

Artinya: Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila
kamu melihatnya beridulfitrilah! Jika Bulan terhalang oleh awan
terhadapmu, maka estimasikanlah [HR al-Bukh±r³, dan lafal di atas
adalah lafalnya, dan juga diriwayatkan Muslim].

d. Hadis tentang keadaan umat yang masih ummi, yaitu sabda
Nabi saw,

Artinya: Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak
bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah
demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh
sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari [HR al-Bukh±r³
dan Muslim].

Cara memahaminya (wajh alistidl±l-nya) adalah bahwa
pada surat ar-Rahm±n ayat 5 dan surat Y−nus ayat 5, Allah swt
menegaskan bahwa benda-benda langit berupa matahari dan
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Bulan beredar dalam orbitnya dengan hukum-hukum yang pasti
sesuai dengan ketentuan-Nya. Oleh karena itu peredaran benda-
benda langit tersebut dapat dihitung (dihisab) secara tepat.
Penegasan kedua ayat ini tidak sekedar pernyataan informatif
belaka, karena dapat dihitung dan diprediksinya peredaran benda-
benda langit itu, khususnya matahari dan Bulan, bisa diketahui
manusia sekalipun tanpa informasi samawi. Penegasan itu justru
merupakan pernyataan imperatif yang memerintahkan untuk
memperhatikan dan mempelajari gerak dan peredaran benda-
benda langit itu yang akan membawa banyak kegunaan seperti
untuk meresapi keagungan Penciptanya, dan untuk kegunaan
praktis bagi manusia sendiri antara lain untuk dapat menyusun
suatu sistem pengorganisasian waktu yang baik seperti dengan
tegas dinyatakan oleh ayat 5 surat Y−nus (... agar kamu mengetahui
bilangan tahun dan perhitungan waktu).

Pada zamannya, Nabi saw dan para Sahabatnya tidak
menggunakan hisab untuk menentukan masuknya bulan baru
kamariah, melainkan menggunakan rukyat seperti terlihat dalam
hadis pada butir c di atas dan beberapa hadis lain yang
memerintahkan melakukan rukyat. Praktik dan perintah Nabi saw
agar melakukan rukyat itu adalah praktik dan perintah yang disertai
‘illat (kausa hukum). ‘Illatnya dapat dipahami dalam hadis pada
butir d di atas, yaitu keadaan umat pada waktu itu yang masih
ummi.1 Keadaan ummi artinya adalah belum menguasai baca tulis
dan ilmu hisab (astronomi), sehingga tidak mungkin melakukan
penentuan awal bulan dengan hisab seperti isyarat yang
dikehendaki oleh al-Quran dalam surat ar-Rahm±n dan Y−nus di
atas. Cara yang mungkin dan dapat dilakukan pada masa itu adalah

1 Rasyid R³dl±, Tafs³r alMan±r (Beirut: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1426/2005),
II: 152.
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dengan melihat hilal (Bulan) secara langsung: bila hilal terlihat
secara fisik berarti bulan baru dimulai pada malam itu dan
keesokan harinya dan bila hilal tidak terlihat, bulan berjalan
digenapkan 30 hari dan bulan baru dimulai lusa.

Sesuai dengan kaidah fikih (alqaw±‘id alfiqhiyyah) yang
berbunyi,

Artinya: Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya ‘illat
dan sebabnya2,
maka ketika ‘illat sudah tidak ada lagi, hukumnya pun tidak berlaku
lagi. Artinya ketika keadaan ummi itu sudah hapus, karena tulis
baca sudah berkembang dan pengetahuan hisab astronomi sudah
maju, maka rukyat tidak diperlukan lagi dan tidak berlaku lagi.
Dalam hal ini kita kembali kepada semangat umum dari al-Quran,
yaitu melakukan perhitungan (hisab) untuk menentukan awal
bulan baru kamariah.

Telah jelas bahwa misi al-Quran adalah untuk mencerdaskan
umat manusia, dan misi ini adalah sebagian tugas yang diemban
oleh Nabi Muhammad saw dalam dakwahnya. Ini ditegaskan
dalam firman Allah,

2 Ibn al-Qayyim, I‘l±m alMuwaqqi‘³n ‘an Rabb al‘²lam³n (Beirut: D±r al-Jil,
1973), IV: 105.
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Bulan beredar dalam orbitnya dengan hukum-hukum yang pasti
sesuai dengan ketentuan-Nya. Oleh karena itu peredaran benda-
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agar melakukan rukyat itu adalah praktik dan perintah yang disertai
‘illat (kausa hukum). ‘Illatnya dapat dipahami dalam hadis pada
butir d di atas, yaitu keadaan umat pada waktu itu yang masih
ummi.1 Keadaan ummi artinya adalah belum menguasai baca tulis
dan ilmu hisab (astronomi), sehingga tidak mungkin melakukan
penentuan awal bulan dengan hisab seperti isyarat yang
dikehendaki oleh al-Quran dalam surat ar-Rahm±n dan Y−nus di
atas. Cara yang mungkin dan dapat dilakukan pada masa itu adalah

1 Rasyid R³dl±, Tafs³r alMan±r (Beirut: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1426/2005),
II: 152.
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dengan melihat hilal (Bulan) secara langsung: bila hilal terlihat
secara fisik berarti bulan baru dimulai pada malam itu dan
keesokan harinya dan bila hilal tidak terlihat, bulan berjalan
digenapkan 30 hari dan bulan baru dimulai lusa.

Sesuai dengan kaidah fikih (alqaw±‘id alfiqhiyyah) yang
berbunyi,

Artinya: Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya ‘illat
dan sebabnya2,
maka ketika ‘illat sudah tidak ada lagi, hukumnya pun tidak berlaku
lagi. Artinya ketika keadaan ummi itu sudah hapus, karena tulis
baca sudah berkembang dan pengetahuan hisab astronomi sudah
maju, maka rukyat tidak diperlukan lagi dan tidak berlaku lagi.
Dalam hal ini kita kembali kepada semangat umum dari al-Quran,
yaitu melakukan perhitungan (hisab) untuk menentukan awal
bulan baru kamariah.

Telah jelas bahwa misi al-Quran adalah untuk mencerdaskan
umat manusia, dan misi ini adalah sebagian tugas yang diemban
oleh Nabi Muhammad saw dalam dakwahnya. Ini ditegaskan
dalam firman Allah,

2 Ibn al-Qayyim, I‘l±m alMuwaqqi‘³n ‘an Rabb al‘²lam³n (Beirut: D±r al-Jil,
1973), IV: 105.
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Artinya: Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang
rasul yang berasal dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan
ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan
kepada mereka Kitab dan kebijaksanaan. Dan sesungguhnya mereka
sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata [al-Jumu‘ah
(62): 2].

Dalam rangka mewujudkan misi ini, Nabi saw menggiatkan
upaya belajar baca tulis seperti terlihat dalam kebijakannya
membebaskan tawanan Perang Badar dengan tebusan mengajar
kaum Muslimin baca tulis, dan beliau memerintahkan umatnya
agar giat belajar ilmu pengetahuan seperti tercermin dalam
sabdanya,

Artinya: Menuntut ilmu wajib atas setiasp muslim [HR a-°abarani
dari ‘Abdullah Ibn Mas‘ud, dan riwayat Waki‘ dari Anas].

Dalam kerangka misi ini, sementara umat masih dalam
keadaan ummi, maka metode penetapan awal bulan dilakukan
dengan rukyat buat sementara waktu. Namun setelah umatnya
dapat dibebaskan dari keadaan ummi itu, maka kembali kepada
semangat umum al-Quran agar menggunakan hisab untuk
mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.

Atas dasar itu, beberapa ulama kontemporer menegaskan
bahwa pada pokoknya penetapan awal bulan itu adalah dengan
menggunakan hisab,
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Artinya: Pada asasnya penetapan bulan kamariah itu adalah dengan
hisab.3

2 . Kriteria Awal Bulan
Hisab yang dimaksud dan digunakan untuk penentuan awal

bulan baru kamariah di lingkungan Muhammadiyah adalah hisab
hakiki wujudul hilal. Dalam hisab hakiki wujudul hilal, bulan baru
kamariah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria berikut:
1) telah terjadi ijtimak (konjungsi),
2) ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan
3) pada saat terbenamnya matahari piringan atas Bulan berada

di atas ufuk (bulan baru telah wujud).
Ketiga kriteria ini penggunaannya adalah secara kumulatif,

dalam arti ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu
tidak terpenuhi, maka bulan baru belum mulai. Kriteria ini difahami
dari isyarat dalam firman Allah swt pada surat Y± S³n ayat 39 dan
40 yang berbunyi,
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3 Syaraf alQu«±h, “Sub−t asySyahr alQamar³ baina al¦ad³£ anNabaw³
wa al’Ilm al¦ad³£,” <http://www.icoproject.org/pdf/sharaf_1999.pdf>, h. 8,
akses 13122007; pernyataan yang sama juga ditegaskan oleh Abs³m dan al
Khanj±r³, “Waqt alFajr ka Bid±yah li alYaum wa asySyahr alQamar³,” <http:/
/www.amastro.ma/articles/artbmk1.pdf>, h. 6, akses 25022008; dan al
¦asysy±n³ dan Asyq³fah, “°ar³qat ¦is±b asySyuh−r alQamariyyah f³ al
Jam±h³riyyah,” <http://www.amastro.ma/articles/artlb2.pdf>, h.3, akses 2502
2008.
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Artinya: Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang
rasul yang berasal dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan
ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan
kepada mereka Kitab dan kebijaksanaan. Dan sesungguhnya mereka
sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata [al-Jumu‘ah
(62): 2].

Dalam rangka mewujudkan misi ini, Nabi saw menggiatkan
upaya belajar baca tulis seperti terlihat dalam kebijakannya
membebaskan tawanan Perang Badar dengan tebusan mengajar
kaum Muslimin baca tulis, dan beliau memerintahkan umatnya
agar giat belajar ilmu pengetahuan seperti tercermin dalam
sabdanya,

Artinya: Menuntut ilmu wajib atas setiasp muslim [HR a-°abarani
dari ‘Abdullah Ibn Mas‘ud, dan riwayat Waki‘ dari Anas].

Dalam kerangka misi ini, sementara umat masih dalam
keadaan ummi, maka metode penetapan awal bulan dilakukan
dengan rukyat buat sementara waktu. Namun setelah umatnya
dapat dibebaskan dari keadaan ummi itu, maka kembali kepada
semangat umum al-Quran agar menggunakan hisab untuk
mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.

Atas dasar itu, beberapa ulama kontemporer menegaskan
bahwa pada pokoknya penetapan awal bulan itu adalah dengan
menggunakan hisab,
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Artinya: Pada asasnya penetapan bulan kamariah itu adalah dengan
hisab.3

2 . Kriteria Awal Bulan
Hisab yang dimaksud dan digunakan untuk penentuan awal

bulan baru kamariah di lingkungan Muhammadiyah adalah hisab
hakiki wujudul hilal. Dalam hisab hakiki wujudul hilal, bulan baru
kamariah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria berikut:
1) telah terjadi ijtimak (konjungsi),
2) ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan
3) pada saat terbenamnya matahari piringan atas Bulan berada

di atas ufuk (bulan baru telah wujud).
Ketiga kriteria ini penggunaannya adalah secara kumulatif,

dalam arti ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu
tidak terpenuhi, maka bulan baru belum mulai. Kriteria ini difahami
dari isyarat dalam firman Allah swt pada surat Y± S³n ayat 39 dan
40 yang berbunyi,

78 

3 Syaraf alQu«±h, “Sub−t asySyahr alQamar³ baina al¦ad³£ anNabaw³
wa al’Ilm al¦ad³£,” <http://www.icoproject.org/pdf/sharaf_1999.pdf>, h. 8,
akses 13122007; pernyataan yang sama juga ditegaskan oleh Abs³m dan al
Khanj±r³, “Waqt alFajr ka Bid±yah li alYaum wa asySyahr alQamar³,” <http:/
/www.amastro.ma/articles/artbmk1.pdf>, h. 6, akses 25022008; dan al
¦asysy±n³ dan Asyq³fah, “°ar³qat ¦is±b asySyuh−r alQamariyyah f³ al
Jam±h³riyyah,” <http://www.amastro.ma/articles/artlb2.pdf>, h.3, akses 2502
2008.



248 BRM 06/Juli 2014 - Tanfidz Keputusan Munas Tarjih Ke-27

Artinya: Dan telah Kami tetapkan bagi Bulan manzilah-manzilah,
sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah
dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari
mendapatkan Bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang.
Masing-masing beredar pada garis edarnya [Y± S³n (36) : 39-40]

Penyimpulan tiga kriteria  di atas dilakukan secara
komprehensif dan interkonektif, artinya difahami tidak semata dari
ayat 39 dan 40 surat Y± S³n an sich, melainkan dihubungkan
dengan ayat, hadis dan konsep fikih lainnya serta dibantu ilmu
astronomi. Dalam surat ar-Rahm±n dan surat Y−nus 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 Y± S³n ini dapat
menjadi sumber inspirasi untuk menentukan kriteria bulan baru
tersebut.

Dalam kedua ayat ini terdapat isyarat mengenai tiga hal
penting, yaitu (1) peristiwa ijtimak, (2) peristiwa pergantian siang
ke malam (terbenamnya matahari), dan dari balik pergantian siang
ke malam itu terkait (3) ufuk, karena terbenamnya matahari artinya
berada di bawah ufuk. Peristiwa ijtimak diisyaratkan dalam ayat
39 Y± S³n dan awal ayat 40. Pada ayat itu ditegaskan bahwa
Allah swt telah menetapkan posisi-posisi tertentu bagi Bulan dalam
perjalanannya. Dari astronomi dapat dipahami 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 menghilang
dari penglihatan. Kemudian dalam perjalanan itu Bulan
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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 titik pusat matahari dan titik
pusat bumi adalah apa yang disebut ijtimak (konjungsi). Perlu
diketahui bahwa Bulan beredar mengelilingi bumi rata-rata selama
29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik (atau 29,5 hari). Matahari juga,
tetapi secara semu, berjalan mengelilingi bumi [Sesungguhnya
bumilah yang mengelilingi matahari]. Dalam perjalanan keliling
itu Bulan dapat mengejar matahari sebanyak 12 kali dalam satu
tahun, yaitu saat terjadinya ijtimak, yaitu 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 tidak cukup untuk menjadi kriteria bulan baru karena
ijtimak bisa terjadi pada sembarang waktu atau kapan saja pada
hari ke-29/30: 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 Y± S³n.

Pada bagian tengah ayat 40 itu ditegaskan bahwa malam
tidak 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, adalah jangka waktu sejak terbenamnya
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Artinya: Dan telah Kami tetapkan bagi Bulan manzilah-manzilah,
sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah
dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari
mendapatkan Bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang.
Masing-masing beredar pada garis edarnya [Y± S³n (36) : 39-40]

Penyimpulan tiga kriteria  di atas dilakukan secara
komprehensif dan interkonektif, artinya difahami tidak semata dari
ayat 39 dan 40 surat Y± S³n an sich, melainkan dihubungkan
dengan ayat, hadis dan konsep fikih lainnya serta dibantu ilmu
astronomi. Dalam surat ar-Rahm±n dan surat Y−nus 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 Y± S³n ini dapat
menjadi sumber inspirasi untuk menentukan kriteria bulan baru
tersebut.

Dalam kedua ayat ini terdapat isyarat mengenai tiga hal
penting, yaitu (1) peristiwa ijtimak, (2) peristiwa pergantian siang
ke malam (terbenamnya matahari), dan dari balik pergantian siang
ke malam itu terkait (3) ufuk, karena terbenamnya matahari artinya
berada di bawah ufuk. Peristiwa ijtimak diisyaratkan dalam ayat
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sabit dari Bulan tua yang terlihat di pagi hari sebelum menghilang
dari penglihatan. Kemudian dalam perjalanan itu Bulan
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menghilang dari penglihatan dan dari astronomi diketahui bahwa
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pusat bumi adalah apa yang disebut ijtimak (konjungsi). Perlu
diketahui bahwa Bulan beredar mengelilingi bumi rata-rata selama
29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik (atau 29,5 hari). Matahari juga,
tetapi secara semu, berjalan mengelilingi bumi [Sesungguhnya
bumilah yang mengelilingi matahari]. Dalam perjalanan keliling
itu Bulan dapat mengejar matahari sebanyak 12 kali dalam satu
tahun, yaitu saat terjadinya ijtimak, yaitu 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 tidak cukup untuk menjadi kriteria bulan baru karena
ijtimak bisa terjadi pada sembarang waktu atau kapan saja pada
hari ke-29/30: 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 Y± S³n.

Pada bagian tengah ayat 40 itu ditegaskan bahwa malam
tidak 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, adalah jangka waktu sejak terbenamnya
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matahari hingga terbenamnya matahari berikut.  Jadi gurub
(terbenamnya matahari) menandai berakhirnya hari sebelumnya
dan mulainya hari berikutnya. Apabila 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 tentang 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 Y±
S³n itu sesungguhnya tersirat isyarat tentang arti penting ufuk karena
kaitannya dengan pergantian siang dan malam dan pergantian
hari. Dipahami juga bahwa ufuk tidak hanya terkait dengan
pergantian suatu hari ke hari berikutnya, tetapi juga terkait dengan
pergantian suatu bulan ke bulan baru berikutnya pada hari terakhir
dari suatu bulan. Dalam kaitan ini, ufuk dijadikan garis batas untuk
menentukan apakah Bulan sudah mendahului matahari atau belum
dalam perjalanan keduanya dari arah barat ke timur (perjalanan
semu bagi matahari). Dengan kata lain ufuk menjadi garis penentu
apakah Bulan baru 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
matahari saat gurub, dengan kata lain Bulan berada di bawah
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ufuk saat matahari tenggelam, maka bulan kamariah baru belum
mulai; malam itu dan keesokan harinya masih merupakan hari
dari bulan kamariah berjalan.

Menjadikan keberadaan Bulan di atas ufuk saat matahari
terbenam sebagai kriteria mulainya bulan kamariah baru 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 t idak terlihat,  lalu bulan
bersangkutan digenapkan 30 hari, maka pada sore hari ke-30 itu
saat 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 pada sore hari ijtimak
Senin tanggal 29 September 2008 saat matahari terbenam adalah
– 00° 51′ 57", artinya Bulan masih di bawah ufuk dan karena itu
mustahil dirukyat, dan oleh sebab itu bulan berjalan digenapkan
30 hari sehingga 1 Syawal jatuh hari Rabu 1 Oktober 2008. Pada
sore Selasa (hari ke-30) Bulan sudah berada di atas ufuk (tinggi
titik pusat Bulan 09º 10′ 25").

B. Pedoman Penentuan Awal Bulan
Seperti terdahulu telah dikemukakan, kriteria bulan baru

kamariah menurut Majelis Tarjih dan Tajdid adalah (1) telah terjadi
ijtimak, (2) ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam (gur−b),
dan (3) pada saat terbenamnya matahari, Bulan berada di atas
ufuk. Oleh karena itu untuk penentuan awal bulan harus dilakukan
perhitungan terhadap saat terjadinya ijtimak, saat terbenamnya
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matahari hingga terbenamnya matahari berikut.  Jadi gurub
(terbenamnya matahari) menandai berakhirnya hari sebelumnya
dan mulainya hari berikutnya. Apabila 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 tentang 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 Y±
S³n itu sesungguhnya tersirat isyarat tentang arti penting ufuk karena
kaitannya dengan pergantian siang dan malam dan pergantian
hari. Dipahami juga bahwa ufuk tidak hanya terkait dengan
pergantian suatu hari ke hari berikutnya, tetapi juga terkait dengan
pergantian suatu bulan ke bulan baru berikutnya pada hari terakhir
dari suatu bulan. Dalam kaitan ini, ufuk dijadikan garis batas untuk
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apakah Bulan baru 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
matahari saat gurub, dengan kata lain Bulan berada di bawah
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ufuk saat matahari tenggelam, maka bulan kamariah baru belum
mulai; malam itu dan keesokan harinya masih merupakan hari
dari bulan kamariah berjalan.

Menjadikan keberadaan Bulan di atas ufuk saat matahari
terbenam sebagai kriteria mulainya bulan kamariah baru 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 t idak terlihat,  lalu bulan
bersangkutan digenapkan 30 hari, maka pada sore hari ke-30 itu
saat 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 pada sore hari ijtimak
Senin tanggal 29 September 2008 saat matahari terbenam adalah
– 00° 51′ 57", artinya Bulan masih di bawah ufuk dan karena itu
mustahil dirukyat, dan oleh sebab itu bulan berjalan digenapkan
30 hari sehingga 1 Syawal jatuh hari Rabu 1 Oktober 2008. Pada
sore Selasa (hari ke-30) Bulan sudah berada di atas ufuk (tinggi
titik pusat Bulan 09º 10′ 25").

B. Pedoman Penentuan Awal Bulan
Seperti terdahulu telah dikemukakan, kriteria bulan baru

kamariah menurut Majelis Tarjih dan Tajdid adalah (1) telah terjadi
ijtimak, (2) ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam (gur−b),
dan (3) pada saat terbenamnya matahari, Bulan berada di atas
ufuk. Oleh karena itu untuk penentuan awal bulan harus dilakukan
perhitungan terhadap saat terjadinya ijtimak, saat terbenamnya
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matahari (gur−b) dan posisi Bulan saat terbenamnya matahari.
Langkah-langkah yang harus ditempuh secara garis besar adalah
pertama, siapkan data yang diperlukan untuk perhitungan, kedua,
lakukan perhitungan terhadap 1) saat terjadinya ijtimak, 2) saat
terbenamnya matahar i, dan 3) posisi Bulan pada waktu
terbenamnya matahari.
1. Menghitung Saat Terjadinya Ijtimak

Langkah-langkah menentukan saat terjadinya ijtimak adalah
sebagai berikut:
1) Tentukan tanggal Masehi dari hari yang diperkirakan terjadi

ijtimak jelang bulan baru yang hendak dihitung dengan cara
mengkonversi tanggal 29 bulan sebelum bulan yang akan
dihitung ke dalam tanggal Masehi dengan metode perbandingan
tarikh. Misalnya jika hendak menghitung awal bulan Syawal
1429 H, maka tentukanlah tanggal berapa Masehi jatuhnya
tanggal 29 Ramadan 1429 H (konversikanlah tanggal 29
Ramadan 1429 H ke dalam tanggal Masehi dengan
menggunakan perbandingan tarikh).

2) Cari angka terkecil dari Fraction Illumination Bulan (FIB) pada
tanggal hasil konversi tersebut atau satu hari sebelumnya atau
satu hari sesudahnya, lalu catat jam serta tanggalnya. Data
tersebut dapat ditemukan dalam daftar data matahari dan Bulan
seper ti Ephemeris Hisab Rukyat dan software Hisab
Muhammadiyah. Jam yang terdapat dalam Ephemeris Hisab
Rukyat adalah jam Waktu Umum (WU) atau Universal Time
(UT).

3) Hitunglah kecepatan gerak matahari per jam (B") pada Ecliptic
Longitude. Caranya dengan mencari selisih besaran (derajat,
menit dan detik) antara Ecliptic Longitude Matahari (ELM) pada
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jam FIB terkecil dan ELM pada jam yang mengapit saat
kemungkinan terjadinya ijtimak dengan jam FIB terkecil
tersebut. Untuk menentukan jam yang mengapit saat
kemungkinan terjadinya ijtimak dengan jam FIB terkecil,
perhatikan besaran ELM pada jam FIB terkecil dan besaran
Apparent Longitude Bulan (ALB) pada jam FIB terkecil. Apabila
ELM lebih besar dari ALB berarti ijtimak terjadi antara jam
FIB terkecil dan jam sesudahnya, dan apabila ALB lebih besar
dari ELM berarti ijtimak terjadi antara jam FIB terkecil dan
jam sebelumnya.

4) Hitunglah kecepatan gerak Bulan per jam (B′) pada Apparent
Longitude. Caranya dengan mencari selisih besaran antara
Ecliptic Longitude Matahari (ELM) pada jam FIB terkecil dan
ALB pada jam yang mengapit saat kemungkinan terjadinya
ijtimak dengan jam FIB terkecil tersebut.

5) Hitunglah selisih kecepatan gerak matahari per jam (B″) dan
kecepatan gerak Bulan per jam (B′) dengan cara mengurangkan
kecepatan gerak Bulan per jam (B′) dengan kecepatan gerak
matahari per jam (B″).

6) Hitunglah jarak antara matahari dan Bulan dengan cara
mencari selisih ELM dan ALB pada jam sebelum saat
kemungkinan terjadinya ijtimak.

7) Hitunglah titik ijtimak dengan cara membagi selisih ELM dan
ALB (no. 6) dengan selisih B′ dan B″ (no. 5).

8) Hitunglah saat terjadinya ijtimak dengan cara menambahkan
waktu titik ijtimak kepada jam sebelum saat kemungkinan
terjadinya ijtimak.

9) Konversi jam terjadinya ijtimak yang menggunakan WU ke
dalam WIB dengan menambah 7 jam.
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2 . Menghitung Saat Terbenamnya Matahari (Gur−bGur−bGur−bGur−b )
Setelah ditemukan saat terjadinya ijtimak, maka selanjutnya

dihitung saat terbenamnya matahari pada sore 29 bulan kamariah
jelang awal bulan baru bersangkutan. Untuk menghitung
terbenamnya matahari (gur−b), maka dilakukan langkah-langkah
berikut:
1) Cari data koordinat tempat yang menjadi markaz perhitungan

berikut dengan ketinggian letaknya di atas permukaan laut.
2) Buat estimasi sementara saat terbenamnya matahari pada sore

hari ijtimak dengan cara melihat jadwal waktu salat bulan lalu
atau tahun lalu atau dengan cara ditetapkan saja di sekitar
jam lazimnya matahari terbenam seperti pukul 18:00 WIB
misalnya.

3) Cari data untuk empat hal berikut dalam daftar semisal
Ephemeris Hisab Rukyat : a. data deklinasi matahari pada saat
perkiraan gur−b (δm), b. data semi diameter matahari pada saat
perkiraan gur−b (s.dm), c. data Equation of Time pada waktu
perkiraan gur−b (e) , dan d. data refraksi matahari (R′m).
Data a, b, dan c dapat dilihat dalam daftar data matahari dan
Bulan seperti Ephemeris Hisab Rukyat. Jika data bersangkutan
sesuai dengan jam yang dikehendaki tidak tersedia, lakukan
interpolasi. Data refraksi matahari diambil yang paling besar,
yaitu pada waktu terbenam (gur−b), ialah 34′ 30″.

4) Cari besaran sudut kerendahan ufuk (Dip) dengan rumus:

Dip = 1,76′ √ ketinggian tempat yang menjadi markaz
perhitungan
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5) Hitunglah ketinggian matahari (hm) dengan rumus:

(hm) = –(s.dm + R′m + Dip)

6) Hitunglah sudut waktu matahari (tm) dengan rumus:

(tm): cos-1 {-tan φ tan δm + sin hm sec φ sec δm}

7) Hitunglah ephemeris transit dengan rumus:

e.t. = 12j – e

8) Tentukan gurub jam setempat (GJS) dengan rumus:

GJS = tm + e.t

9) Cari selisih waktu bujur (swλ) dengan rumus:

(swλ) = /λtp – λdh/ : 15

10) Tentukan waktu gurub menurut waktu lokal (local time (l.t.),
atau waktu daerah misalnya WIB, WITA, WIT dengan rumus:

l.t. = GJS – swλ
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Apabila hasil perhitungan terbenamnya matahari ini tidak
sama dengan waktu perkiraan terbenamnya seperti yang
diestimasikan pada angka dua, maka lakukan hitung ulang dengan
bertitik tolak pada jam hasil perhitungan per tama dengan
menyesuaikan data lainnya.

3 . Menghitung Posisi Bulan Saat Matahari Terbenam
Untuk menghitung ketinggian Bulan pada saat matahari

terbenam (gur−b), lakukan langkah-langkah berikut:
1) Carilah besaran deklanasi Bulan (δb) pada jam terbenamnya

matahari (gur−b) dalam daftar ephemeris dengan melakukan
interpolasi bila data untuk jam itu tidak tersedia.

2) Carilah besaran right ascension Bulan (αb) pada jam
terbenamnya matahari (gur−b) dalam daftar ephemeris dengan
melakukan interpolasi bila data untuk jam itu tidak tersedia.

3) Carilah besaran right ascension matahari (αm) pada jam
terbenamnya matahari (gur−b), dalam daftar ephemeris dengan
melakukan interpolasi bila data untuk jam itu tidak tersedia.

4) Hitunglah sudut waktu Bulan (tb) dengan rumus:

(tb) = (αm – αb) + tm

5) Hitunglah tinggi bulan hakiki (hb) (tinggi titik pusat Bulan dilihat
dari titik pusat bumi) dengan rumus:

(hb) = sin-1{sin φ sin δb + cos φ cos δb cos tb}
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6) Carilah Horizontal Paralax Bulan (HPb) pada jam terbenamnya
matahari (gur−b) dalam daftar ephemeris dengan melakukan
interpolasi bila data untuk jam itu tidak tersedia.

7) Hitunglah Paralax Bulan (Pb) dengan rumus:

(Pb) = cos hb x HPb

8) Carilah semi diameter Bulan (s.db) pada jam terbenamnya
matahari (gur−b) dalam daftar ephemeris dengan melakukan
interpolasi bila data untuk jam itu tidak tersedia.

9) Hitunglah tinggi Bulan mar’i (h′b) dengan rumus:

(h′b) = (hb – Pb) + R′b + s.db + Dip

10) Catat hasilnya. Ini menunjukkan tinggi piringan atas Bulan
menurut pengamat.

C . Contoh Cara Melakukan Perhitungan
(1 Syawal 1429 H) untuk Kota Yogyakarta (φφφφ = -07°
48′′′′  LS dan λλλλ  = 110° 21 ′′′′  BT, Ketinggian 90 m)

1. Menghitung Ijtimak
1 ) Konversi Tanggal Hijriah ke Tanggal Masehi

29 Ramadan 1429 H = telah lewat 1428 tahun + 8 bulan +
29 hari
1428 : 30= 47 daur + 18 tahun
47 x 10361 hari = 499657 hari
18 tahun = 7 tahun kabisat x 355 hari = 2485 hari
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               11 tahun basitat x 354 hari = 3894 hari
8 bulan = 4 bulan ganjil = 4 x 30 hari = 120 hari
                 4 bulan genap = 4 x 29 hari = 116 hari
29 hari =            29 hari +

Jumlah hari yang telah dilewati = 506301 hari
sejak 01-01-01 H

Selisih hari Masehi dan Hijriah =    227015 hari+
Jumlah hari dalam tahun Masehi = 733316 hari
sebelum koreksi

Koreksi Paus Gregorius XIII               13 hari +
Jumlah hari yang telah dilewati =    733329 hari
dalam tahun Masehi

733329: 1461 = 501 daur + 1368 hari
501 x 4 tahun = 2004 tahun
1368 : 365 hari =       3 tahun + 273 hari

= 2007 tahun + 273 hari
273 hari (31+29+31+30+31+30+31+31) = 8 bulan + 29
hari
2007 tahun + 8 bulan + 29 hari = 29 September 2008 M
Menentukan hari = 733316: 7 = 104759 sisa 3 hari = Senin

2 ) Mencari Fraction Illumination Bulan (FIB) terkecil:
FIB terkecil = 0.001137 (Senin 29-09-2008 pk 08:00 WU/ Senin
15:00 WIB)

 89

3 ) Kecepatan gerak matahari per jam (B″″″″)
ELM pukul 09:00 WU = 186º 35′ 26″
ELM pukul 08:00 WU = 186º 32′ 59″ –
                              B″ =           2′ 27″

4) Kecepatan gerak Bulan per jam (B ′′′′ )
ALB pukul 09:00 WU = 186º 58′ 21″

ALB pukul 08:00 WU = 186º 26′ 01″ –
                              B′ =         32′ 20″

5 ) Selisih kecepatan gerak Bulan dan matahari per jam
(B′′′′-B″″″″)
B′-B″ = 32′ 19″ –  2′ 28″ = 29′ 51″

6) Selisih ELM dan ALB pada jam sebelum terjadi ijtimak
ELM – ALB = 186º 32′ 59″ – 186º 26′ 01″ =0º 6′ 58″

7) Titik Ijtimak
Titik ijtimak = (ELM–ALB) : (B′ – B″) = 0º 6′ 58″ : 29′ 53″ =
13m 59,26d.

8 ) Ijtimak
Ijtimak = FIB + titik ijtimak = 08:00 WU + 13m 59,26d =
08:13:59,26 WU (29-09-2008)
= 15:13:59.26 WIB.
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29 hari =            29 hari +

Jumlah hari yang telah dilewati = 506301 hari
sejak 01-01-01 H

Selisih hari Masehi dan Hijriah =    227015 hari+
Jumlah hari dalam tahun Masehi = 733316 hari
sebelum koreksi

Koreksi Paus Gregorius XIII               13 hari +
Jumlah hari yang telah dilewati =    733329 hari
dalam tahun Masehi

733329: 1461 = 501 daur + 1368 hari
501 x 4 tahun = 2004 tahun
1368 : 365 hari =       3 tahun + 273 hari

= 2007 tahun + 273 hari
273 hari (31+29+31+30+31+30+31+31) = 8 bulan + 29
hari
2007 tahun + 8 bulan + 29 hari = 29 September 2008 M
Menentukan hari = 733316: 7 = 104759 sisa 3 hari = Senin

2 ) Mencari Fraction Illumination Bulan (FIB) terkecil:
FIB terkecil = 0.001137 (Senin 29-09-2008 pk 08:00 WU/ Senin
15:00 WIB)
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3 ) Kecepatan gerak matahari per jam (B″″″″)
ELM pukul 09:00 WU = 186º 35′ 26″
ELM pukul 08:00 WU = 186º 32′ 59″ –
                              B″ =           2′ 27″

4) Kecepatan gerak Bulan per jam (B ′′′′ )
ALB pukul 09:00 WU = 186º 58′ 21″

ALB pukul 08:00 WU = 186º 26′ 01″ –
                              B′ =         32′ 20″

5 ) Selisih kecepatan gerak Bulan dan matahari per jam
(B′′′′-B″″″″)
B′-B″ = 32′ 19″ –  2′ 28″ = 29′ 51″

6) Selisih ELM dan ALB pada jam sebelum terjadi ijtimak
ELM – ALB = 186º 32′ 59″ – 186º 26′ 01″ =0º 6′ 58″

7) Titik Ijtimak
Titik ijtimak = (ELM–ALB) : (B′ – B″) = 0º 6′ 58″ : 29′ 53″ =
13m 59,26d.

8 ) Ijtimak
Ijtimak = FIB + titik ijtimak = 08:00 WU + 13m 59,26d =
08:13:59,26 WU (29-09-2008)
= 15:13:59.26 WIB.
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9) Kesimpulan
Ijtimak jelang Syawal 1429 H terjadi Senin 29-09-2008 pukul
15:13:59,26 WIB.

2. Menghitung Saat Terbenamnya Matahari (untuk Kota
Yogyakarta)

1) Koordinat kota Yogyakarta:  φ = – 07° 48′; λ = 110º 21′ BT;
ketinggian 90 m

2) Perkiraan terbenamnya matahari Senin 29-09-2008 pukul 18:00
WIB (11:00 WU)

3) a . Delinasi matahari pada waktu perkiraan gurub (δm) :
– 2º 38′ 57"

b. Semi diameter matahari pada waktu perkiraan gurub (s.dm):
15′ 58,07"

c. Refraksi matahari (R’m) : 34′ 30″
d. Equation of time pada waktu perkiraan gurub (e) : 09m  48d

4) Dip : 1.76′ √90 m = 16′ 41,81″
5) Tinggi matahari (hm) = –(s.dm + R′m + Dip) = 15′ 58,07″ +

34′ 30″ + 16′ 41,81″ = – 01º 07′ 09,88″
6) Sudut waktu matahari (tm): cos-1 {-tan φ tan δm + sin hm sec φ

sec δm} =
= cos-1{– tan – 07º 48′ tan – 02º 38′ 57″ + sin –01º 07′ 09,88″

sec -07º 48′ sec –02º 38′ 54″}
= cos-1{0.13698296 x –0.046255082 + (–0.019536166) x

1.009338561 x 1.001069195}
= cos-1{–0.0063361589 + –0.019739689}
= cos-1{-0.02607584} = 91.49432057 = 91° 29′ 39,55″
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= 91° 29′ 39,55″ :  15 = 6j 05m 58,64d

7) Ephemeris Transit (E.T.) = 12J – e = 12j – (9m 48d)
= 11j 50m 12d

8) Gurub jam setempat = tm + e.t. = 6j 05m 58,64d + 11j 50m 12d

= 17j 56m 10,64d

9) Selisih waktu bujur (swλ) = /λt – λd/ : 15 = /110º21′ - 105º/ :
15 = 05º 21′ : 15 = = 21m 24d.

10) Gurub WIB = (gurub waktu setempat – swλ)
= 17j 56m 10,64d – 21m 24d = 17j 34m 46,64d (dibulatkan [belum
ditambah ihtiyat] menjadi pukul 17:35).

Hitung Ulang
1) Koordinat kota Yogyakarta: φ = –07° 48′; λ = 110º 21′ BT;

ketinggian 90 m
2) Perkiraan terbenamnya matahari Senin 29-09-2008 pukul 17:35

WIB (10:35 WU)
3) a . Delinasi matahari pada waktu perkiraan gurub (δm) :

– 2º 38′ 32,83″

b. Semi diameter matahari pada waktu perkiraan gurub (s.dm):
15′ 58,3″

c. Refraksi matahari (R′m) : 34′ 30″

d. Equation of time pada waktu perkiraan gurub (e) : 09m  47,58d

4) Dip : 1.76′ √90 m = 16′ 41,81″

5) Tinggi matahari (hm) = –(s.dm + R′m + Dip) = 15’ 58,3" + 34’
30" + 16’ 41,81" = – 01º 07′ 10,11″

6) Sudut waktu matahari (tm): cos-1 {-tan f tan dm + sin hm sec f
sec dm} =
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= cos-1{– tan – 07º 48′ tan – 02º 38′ 29,83″ + sin –01º 07′
09,88″ sec -07º 48′ sec –02º 38′ 29,83″}

= cos-1{0.13698296 x –0.046137652 + (–0.019536166) x
1.009338561 x 1.001063776}

= cos-1{–0.006320022253 + (–0.019739582)}
= cos-1{-0.026059654} = 91.49345704 = 91° 29’ 36,45"
= 91° 29′ 36,45″ :  15 = 06j 05m 58,47d

7) Ephemeris Transit (e.t.) = 12J – e = 12j – (9m 46,5d) = 11j 50m

13,5d

8) Gurub jam setempat = tm + e.t. = 6j 5m 58,47d + 11j 50m 12,42d

= 17j 56m 10,89d

9) Selisih waktu bujur (swλ) = /λt – λd/ : 15 = /110º 21′ - 105º/ :
15 = 05º 21′ : 15 = 21m 24d.

10) Gurub WIB = (gurub waktu setempat – swλ)
= 17j 56m 10,89d – 21m 24d = 17j 34m 46,89d (dibulatkan [belum
ditambah ihtiyat] menjadi pukul 17:35).

3. Menghitung Tinggi Bulan Saat Terbenam Matahari
1) Deklinasi Bulan (δb) pukul 10:35 WU (17:35 WIB) = -06º
2) Right Ascension Bulan (αb) pukul 10:35 WU (17:35 WIB) =

185º 37′ 32,17″
3) Right Ascension Matahari (αm) pukul 10:35 WU (17:35 WIB)

= 186º 06′ 29,75″

4) Sudut waktu Bulan (tb) = (αm – αb) + tm =
= (186º 06′ 37,75″ – 185º 37′ 27,5″) + 91° 29′ 36,45″

= 28′ 10,25″ + 91º 29′ 36,45″
= 91º 58′ 46,7″
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5) Tinggi bulan hakiki (hb) = sin-1{sin φ sin δb + cos  cos δb cos
tb}
= sin-1{sin – 07º 48′ sin – 06º 42′ 57,33″ + cos – 07º 48′ cos

– 06º 42′ 57,33" cos 91º 58′ 46,7″
= sin-1{– 0.135715572 x – 0.116961222 + 0.99074784 x

0.993136482 x (–0.0344798)}
= sin-1{(– 0.015873459) + (– 0.03392632)}
= sin-1{– 0.018052868}
= – 01º 02′ 03,87″
= – 01º 02′ 17,39″

6) Horizontal Paralax Bulan (HPb) pukul 10:35 WU (17:35 WIB)
= 0º 56′ 20,5″

7) Paralax Bulan (Pb) = cos hb x HPb =
= cos -1º 2′ 03,87″ x 0º 56′ 20,5″
= 0.999837034 x 0º 56′ 20,5″
= 0º 56′ 19,28″

8) Semi diameter Bulan (SDb) pukul 10:35 WU (17:35 WIB) =
15′ 21,04"

9) Tinggi Bulan mar’i (h′b) = (hb – Pb) + R′b + SDb + Dip =
= – 01º 02′ 03,87″ – 0º 56′ 19,95″ = – 01º 58′ 23,82″
= – 01º 58′ 23,82″ + 34′ 30″ + 15′ 21,14 + 16′ 41,81′

= – 0º 52′ 03,82″.
10) Tinggi bulan saat matahari terbenam Senin 29-09-2008

adalah – 0º 52 ′′′′  03,82″″″″.
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A. Memahami Gerhana
Gerhana adalah peristiwa alam yang terjadi beberapa kali

setiap tahun. Dalam hadis-hadis Nabi saw peristiwa tersebut
dinyatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ada
dua macam gerhana, yaitu gerhana matahari yang dalam fikih
disebut kusuf dan gerhana Bulan yang disebut khusuf. Tetapi sering
kedua sebutan itu dipertukarkan. Dalam hadis-hadis Rasulullah
saw, gerhana matahari lebih banyak disebut dibandingkan dengan
gerhana Bulan. Memang di kalangan para astronom pun gerhana
matahari ini lebih menarik.

Terjadinya gerhana adalah karena sifat dari pergerakan
benda langit berupa bumi dan Bulan dalam posisinya terhadap
matahari. Kita mengetahui bahwa bumi ini bulat dan berada di
angkasa. Ia beredar mengelilingi matahari sambil berputar pada
sumbunya. Lama bumi mengelilingi matahari adalah satu tahun
atau tepatnya 365 hari 5 jam 48 menit 46 detik (356,24220 hari).
Lama bumi berputar pada sumbunya rata-rata 24 jam (sehari
semalam). Perjalanan keliling bumi mengitari matahari itu
bentuknya elips. Lingkaran lintasan keliling bumi mengitari
matahari itu disebut ekliptika (d±’irah albur−j).

  95

Bersamaan dengan bumi beredar mengelilingi matahari,
Bulan beredar pula mengelilingi Bumi. Lama perjalanan Bulan
mengelilingi bumi dalam satu putaran sinodis adalah satu bulan
atau rata-rata 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik (29.530588 hari).1

Jadi dalam satu kali bumi mengelilingi matahari, terjadi 12 kali
Bulan mengelilingi bumi. Saat ketika Bulan dalam perjalanan
kelilingnya berada di antara matahari dan bumi disebut konjungsi
(ijtimak) yang dalam astronomi disebut sebagai kelahiran Bulan
baru (new moon).

Lintasan peredaran Bulan mengelilingi matahari tidak
berhimpit dengan lintasan peredaran bumi mengelilingi matahari,
melainkan berpotongan dengan membentuk sudut kemiringan
sebesar rata-rata 05º 08′. Bila titik perpotongan (titik nodal) itu
berhimpit atau mendekati garis lurus antara matahari dan bumi,
maka terjadilah gerhana, yaitu gerhana matahari pada saat Bulan
berada di antara matahari dan bumi, atau gerhana Bulan apabila
bumi yang berada di antara matahari dan Bulan. Dengan kata
lain, ketika mengelilingi bumi, Bulan suatu saat akan melintas
antara matahari dan bumi.  Ketika melintas, adakalanya ia
melewati (menyentuh) garis lurus antara matahari dan bumi
sehingga saat itu terjadi gerhana matahari. Adakalanya juga tidak
melewati (tidak menyentuh) garis lurus itu sehingga tidak terjadi
gerhana matahari. Pada suatu saat pula Bulan berada di belakang
bumi di mana bumi terletak antara matahari dan Bulan. Bilamana

1 Menurut Saiyid Razvi dalam Kalender Hijriah yang disusun al-Biruni
disebutkan bahwa periode sinodis bulan rata-rata adalah 29.5305555 hari,
terjadi selisih 0,0000333 hari setiap bulan. Selisih ini menurut Saiyid Samad
Razvi tidak begitu berarti karena baru selama 2500 tahun akan selisih 1 hari
antara Kalender Hijriah yang disusun oleh al-B³r−n³ dan Kalender Hijriah yang
mendasarkan teori astronomi modern. Uraian selengkapnya baca Saiyid Samad
Razvi. “Al-Biruni’s Criterion For The Visibility of the Lunar Crescent”, dimuat
dalam Hamdard Islamicus, Vo. XIV/Number I/Spring 1991, h. 48.

96 



265BRM 06/Juli 2014 - Tanfidz Keputusan Munas Tarjih Ke-27




A. Memahami Gerhana
Gerhana adalah peristiwa alam yang terjadi beberapa kali

setiap tahun. Dalam hadis-hadis Nabi saw peristiwa tersebut
dinyatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ada
dua macam gerhana, yaitu gerhana matahari yang dalam fikih
disebut kusuf dan gerhana Bulan yang disebut khusuf. Tetapi sering
kedua sebutan itu dipertukarkan. Dalam hadis-hadis Rasulullah
saw, gerhana matahari lebih banyak disebut dibandingkan dengan
gerhana Bulan. Memang di kalangan para astronom pun gerhana
matahari ini lebih menarik.

Terjadinya gerhana adalah karena sifat dari pergerakan
benda langit berupa bumi dan Bulan dalam posisinya terhadap
matahari. Kita mengetahui bahwa bumi ini bulat dan berada di
angkasa. Ia beredar mengelilingi matahari sambil berputar pada
sumbunya. Lama bumi mengelilingi matahari adalah satu tahun
atau tepatnya 365 hari 5 jam 48 menit 46 detik (356,24220 hari).
Lama bumi berputar pada sumbunya rata-rata 24 jam (sehari
semalam). Perjalanan keliling bumi mengitari matahari itu
bentuknya elips. Lingkaran lintasan keliling bumi mengitari
matahari itu disebut ekliptika (d±’irah albur−j).

  95

Bersamaan dengan bumi beredar mengelilingi matahari,
Bulan beredar pula mengelilingi Bumi. Lama perjalanan Bulan
mengelilingi bumi dalam satu putaran sinodis adalah satu bulan
atau rata-rata 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik (29.530588 hari).1

Jadi dalam satu kali bumi mengelilingi matahari, terjadi 12 kali
Bulan mengelilingi bumi. Saat ketika Bulan dalam perjalanan
kelilingnya berada di antara matahari dan bumi disebut konjungsi
(ijtimak) yang dalam astronomi disebut sebagai kelahiran Bulan
baru (new moon).

Lintasan peredaran Bulan mengelilingi matahari tidak
berhimpit dengan lintasan peredaran bumi mengelilingi matahari,
melainkan berpotongan dengan membentuk sudut kemiringan
sebesar rata-rata 05º 08′. Bila titik perpotongan (titik nodal) itu
berhimpit atau mendekati garis lurus antara matahari dan bumi,
maka terjadilah gerhana, yaitu gerhana matahari pada saat Bulan
berada di antara matahari dan bumi, atau gerhana Bulan apabila
bumi yang berada di antara matahari dan Bulan. Dengan kata
lain, ketika mengelilingi bumi, Bulan suatu saat akan melintas
antara matahari dan bumi.  Ketika melintas, adakalanya ia
melewati (menyentuh) garis lurus antara matahari dan bumi
sehingga saat itu terjadi gerhana matahari. Adakalanya juga tidak
melewati (tidak menyentuh) garis lurus itu sehingga tidak terjadi
gerhana matahari. Pada suatu saat pula Bulan berada di belakang
bumi di mana bumi terletak antara matahari dan Bulan. Bilamana

1 Menurut Saiyid Razvi dalam Kalender Hijriah yang disusun al-Biruni
disebutkan bahwa periode sinodis bulan rata-rata adalah 29.5305555 hari,
terjadi selisih 0,0000333 hari setiap bulan. Selisih ini menurut Saiyid Samad
Razvi tidak begitu berarti karena baru selama 2500 tahun akan selisih 1 hari
antara Kalender Hijriah yang disusun oleh al-B³r−n³ dan Kalender Hijriah yang
mendasarkan teori astronomi modern. Uraian selengkapnya baca Saiyid Samad
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bumi berada pada garis lurus antara matahari dan Bulan, maka
terjadilah gerhana Bulan.

1 . Gerhana Matahari

Gerhana matahari adalah tertutupnya piringan matahari oleh
Bulan jika dilihat dari bumi karena Bulan saat itu berada persis di
antara matahari dan bumi. Akibatnya beberapa kawasan tertentu
di muka bumi tidak terkena sinar matahari dan itulah gerhana
matahari.

Piringan matahari yang tertutup oleh Bulan ada kalanya
tertutup keseluruhannya sehingga keadaan muka bumi menjadi
lebih gelap seperti senja, suhu udara menjadi lebih dingin dan
terlihat bintang-bintang jika tidak ada awan. Keadaan ini disebut
gerhana total (alkus−f alkull³). Keadaan gerhana matahari total
ini disebabkan oleh karena saat itu posisi bumi dalam keadaan
dekat dengan Bulan sehingga piringan Bulan nampak lebih luas
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menutupi seluruh piringan matahari. Tetapi ada kalanya sebagian
saja  dari piringan matahari yang tertutupi oleh Bulan.  Ini
dinamakan gerhana matahari sebagian (alkus−f aljuz‘³) . Di
samping itu ada kalanya bagian tengah saja piringan matahari
yang ditutupi oleh piringan Bulan sehingga bagian pinggirnya atau
tepi piringannya tidak tertutup. Hal itu terjadi bilamana bumi
berada dalam keadaan jauh dari Bulan sehingga piringan Bulan
nampak lebih kecil tidak dapat menutupi seluruh piringan matahari
dilihat dari muka bumi. Keadaan ini dinamakan gerhana cincin
(alkus−f al¥alq³) karena bagian pinggir piringan matahari yang
tidak tertutupi oleh piringan Bulan berbentuk lingkaran seperti
cincin.

Dalam kehidupan sehari-hari kita mengetahui bahwa sinar
matahari yang mengenai suatu benda akan menimbulkan bayang-
bayang dari benda tersebut, misalnya bayang-bayang pohon di
sekitar rumah kita. Begitu pula karena sinar matahari setiap benda
langit seperti Bulan dan bumi memiliki bayang-bayang yang
senantiasa dihelanya sepanjang perjalanan pada orbitnya. Bentuk
bayangan Bulan dan bumi itu adalah kerucut karena kedua benda
langit itu lebih kecil dari matahari. Bayang-bayang Bulan atau
bumi yang berbentuk kerucut itu disebut umbra (a§§ill). Di samping
umbra, ada pula bayang-bayang semu yang disebut penumbra
(syibh a§§ill). Ketika Bulan berada pada garis lurus antara matahari
dan bumi, maka bayangan kerucut Bulan itu akan mengenai bumi
sehingga saat itu terjadilah gerhana matahari. Kawasan muka bumi
yang terkena bayang umbra (inti) dari Bulan itu akan mengalami
gerhana total, dan kawasan yang terkena penumbra (bayangan
semu) akan mengalami gerhana sebagian. Bayangan yang
berbentuk kerucut dari Bulan tidak pernah dapat menutupi seluruh
bagian bumi. Maksimal hanya sekitar 300 km (1:12000) dari muka
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bumi yang terkena umbra, artinya yang mengalami gerhana
matahari total. Lama gerhana total itu pada suatu tempat tertentu
menurut para ahli maksimal 7 menit 48 detik (7,8m). Berhubung
jarak antara bumi dan Bulan berubah-ubah, maka ada juga
kemungkinan bahwa bayangan kerucut dari Bulan tidak sampai
ke muka bumi karena bumi saat itu berada jauh dari Bulan. Ketika
itu akan terjadi gerhana cincin. Maksimal lama gerhana cincin
pada suatu tempat adalah 12 menit 24 detik (12,4m).

Gambar 1: Gerhana Matahari Total tahun 2006
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Gambar 2 : Gerhana Matahari Sebagian tahun 2000

Gambar 3: Gerhana Matahari Cincin
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2 . Gerhana Bulan
Gerhana Bulan adalah tertutupnya sinar matahari oleh bumi

sehingga Bulan berada di dalam bayang-bayang bumi. Gerhana
Bulan terjadi saat matahari, bumi dan Bulan berada pada garis
lurus di mana Bulan terletak di belakang bumi dan dan bumi berada
di antara matahari dan Bulan. Saat terjadinya gerhana Bulan
adalah pada malam purnama. Berhubung dalam gerhana Bulan,
Bulan berada dalam bayangan bumi, maka gerhana Bulan terjadi
di malam hari, yaitu malam Bulan Purnama. Bayang-bayang
kerucut bumi dapat menutup semua permukaan Bulan sehingga
gerhana Bulan total terjadi.

Gambar 4: Gerhana Bulan Total tahun 2007

Jika bayang-bayang kerucut bumi hanya menutupi sebagian
permukaan Bulan maka terjadilah gerhana Bulan sebagian.
Sedangkan apabila hanya bayang-bayang penumbra bumi yang
menutupi permukaan Bulan maka terjadilah gerhana Bulan
penumbra.
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Gambar 5: Gerhana Bulan Sebagian tahun 2008

B . Tuntunan Syar‘i tentang Gerhana
1 . Pendahuluan

Muktamar Tarjih XX di Garut tanggal 18-23 Rabiul Akhir
1386 / 18-23 April 1976 telah menetapkan keputusan tentang salat
kusufain (salat gerhana matahari dan Bulan). Matan keputusan
itu berbunyi,

Apabila terjadi gerhana matahari atau bulan, hendaknya Imam
menyuruh orang menyerukan “ash-shalatu jami‘ah,”
kemudian ia pimpin orang banyak mengerjakan shalat dua
raka’at; pada tiap rakaat berdiri dua kali, ruku’ dua kali, sujud
dua kali, serta pada tiap rakaat membaca Fatihah dan surat
yang panjang dan suara nyaring; dan pada tiap ruku’ dan sujud
membaca tasbih lama-lama.
Ketika telah selesai shalat ketika orang-orang masih duduk,
Imam berdiri menyampaikan peringatan dan mengingatkan
mereka akan tanda-tanda kebesaran Allah serta menganjurkan
mereka agar memperbanyak membaca istighfar, sedekah dan
segala amalan yang baik.
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Istilah gerhana dalam hadis-hadis disebut kusuf atau khusuf
dan kedua istilah ini dalam hadis dapat dipertukarkan
penggunaannya. Hanya saja dalam literatur fikih dan di kalangan
fukaha, biasanya kata kusuf digunakan untuk menyebut gerhana
matahari dan khusuf untuk menyebut gerhana Bulan. Sering juga
digunakan bentuk ganda “kusufain” untuk menyebut gerhana
matahari dan gerhana Bulan sekaligus.

2. Dasar Syar‘i Salat Gerhana
Dasar syar‘i salat gerhana matahari dan gerhana Bulan

adalah beberapa hadis, antara lain,

Artinya: Dari Aisyah (diriwayatkan) bahwa pernah terjadi gerhana
matahari pada masa Rasulullah saw, maka ia lalu menyuruh orang
menyerukan “a¡¡al±tu j±mi‘ah”. Kemudian beliau maju, lalu
mengerjakan salat empat kali rukuk dalam dua rakaat dan empat
kali sujud [HR al-Bukh±r³, Muslim dan A¥mad].

Artinya: Dari Abu Mas−d r.a., ia berkata: Nabi saw telah bersabda:
Sesungguhnya matahari dan Bulan tidak gerhana karena kematian
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seseorang, akan tetapi keduanya adalah dua tanda kebesaran Allah.
Maka apabila kamu melihat gerhana keduanya, maka berdirilah
dan kerjakan salat [HR al-Bukh±r³ dan Muslim].

Hadis pertama merupakan sunnah fikliah yang
menggambarkan perbuatan Rasulullah saw melakukan salat saat
terjadinya gerhana. Hadis kedua merupakan sunnah kauliah yang
berisi perintah Nabi saw untuk melakukan salat pada saat
terjadinya gerhana.

3. Cara Melaksanakan Salat Kusufain
a . Apabila terjadi gerhana matahari atau gerhana Bulan, maka

dilaksanakan salat kusuf dan imam menyerukan a¡¡alatu
j±mi‘ah. Salat kusuf dilaksanakan berjamaah, serta tanpa azan
dan tanpa iqamah.
Dasarnya adalah hadis ‘Aisyah yang dikutip terdahulu di mana
imam menyerukan salat berjamaah, dan dalam hadis itu tidak
ada azan dan iqamah.

b. Salat kusufain dilakukan dua rakaat yang dimulai dengan takbir
dan diakhiri dengan salam dengan rukuk, qiyam dan sujud dua
kali pada masing-masing rakaat.
Dasarnya adalah hadis ‘Aisyah yang telah dikutip di atas, dan
juga hadis an-Nas±’³ berikut,
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Artinya: Dari ‘Aisyah (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Pernah
terjadi gerhana matahari lalu Rasulullah saw memerintahkan
seseorang menyerukan a¡¡alatu j±mi‘ah. Maka orang-orang
berkumpul, lalu Rasulullah saw salat mengimami mereka. Beliau
bertakbir ... ... ..., kemudian membaca tasyahhud, kemudian
mengucapkan salam. Sesudah itu beliau berdiri di hadapan
jamaah, lalu bertahmid dan memuji Allah, kemudian berkata:
Sesungguhnya matahari dan Bulan tidak mengalami gerhana
karena mati atau hidupnya seseorang, akan tetapi keduanya
adalah dua dari tanda-tanda kebesaran Allah. Maka apabila yang
mana pun atau salah satunya mengalami gerhana, maka
segeralah kembali kepada Allah dengan zikir melalui salat [HR
an-Nas±’³].

c. Pada masing-masing rakaat dibaca al-Fatihah dan surat
panjang dengan jahar (oleh imam).

d. Setelah membaca al-Fatihah dan surat, diucapkan takbir,
kemudian rukuk dengan membaca tasbih yang lama, kemudian
mengangkat kepala  dengan membaca sami‘all±hu liman
¥amidah, rabban± wa lakal¥amd, kemudian berdiri lurus, lalu
membaca al-Fatihah dan surat panjang tetapi lebih pendek dari
yang pertama, kemudian bertakbir, lalu rukuk sambil membaca
tasbih yang lama tetapi lebih singkat dari yang pertama,
kemudian bangkit dari rukuk dengan membaca sami‘all±hu
liman ¥amidah, rabban± wa lakal¥amd, kemudian sujud, dan
setelah itu mengerjakan rakaat kedua seperti rakaat pertama.

  105

Dasar butir c dan d adalah,

Artinya: Dari ‘Aisyah (diriwayatkan) bahwa Nabi saw
menjaharkan bacaannya dalam salat khusuf; beliau salat dua
rakaat dengan empat rukuk dan sujud [HR al-Bukh±r³ dan
Muslim, lafal ini adalah lafal Muslim].

Artinya: Dari ‘Aisyah (diriwayatkan) bahwa Nabi saw
menjaharkan bacaannya dalam salat kusuf [HR Ibnu ¦ibb±n,
al-Baihaq³ dan Ab− Nu‘aim dalam al-Mustakhraj].
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Artinya: Dari ‘Aisyah, isteri Nabi saw, (diriwayatkan) bahwa ia
berkata: Pernah terjadi gerhana matahari pada masa hidup Nabi
saw. Lalu beliau keluar ke mesjid, kemudian berdiri dan bertakbir
dan orang banyak berdiri bersaf-saf di belakang beliau. Rasulullah
saw membaca (al-Fatihah dan surat) yang panjang, kemudian
bertakbir, lalu rukuk yang lama, kemudian mengangkat
kepalanya sambil mengucapkan sami‘all±hu liman ¥amidah,
rabban± wa lakal¥amd, lalu berdiri lurus dan membaca (al-
Fatihah dan surat) yang panjang, tetapi lebih pendek dari yang
pertama, kemudian bertakbir lalu rukuk yang lama, namun lebih
pendek dari rukuk pertama, kemudian mengucapkan sami‘all±hu
liman ¥amidah, rabban± wa lakal¥amd, kemudian beliau
sujud. [Ab− °±hir tidak menyebutkan sujud]. Sesudah itu pada
rakaat terakhir (kedua) beliau melakukan seperti yang dilakukan
pada rakaat pertama, sehingga selesai mengerjakan empat rukuk
dan empat sujud. Lalu matahari terang (lepas dari gerhana)
sebelum beliau selesai salat. Kemudian sesudah itu beliau berdiri
dan berkhutbah kepada para jamaah di  mana beliau
mengucapkan pujian kepada Allah sebagaimana layaknya,
kemudian beliau bersabda: Sesungguhnya matahari dan Bulan
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adalah dua dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak
mengalami gerhana karena mati atau hidupnya seseorang.
Apabila kamu melihatnya, maka segeralah salat [HR Muslim].
Perlu dijelaskan bahwa dua frasa faqtara’a qir±’atan aw³latan
dalam hadis Muslim yang disebutkan terakhir di atas
diinterpretasi sebagai membaca al-Fatihah dan suatu surat
panjang, karena tidak sah salat tanpa membaca al-Fatihah.
Karena frasa pertama difahami sebagai membaca al-Fatihah
dan surat panjang, maka frasa kedua yang sama dengan frasa
pertama tentu juga difahami sama. Jadi pada waktu berdiri
pertama dalam rakaat pertama dibaca al-Fatihah dan surat
panjang, maka pada berdiri kedua dalam rakaat pertama juga
dibaca al-Fatihah dan surat panjang.
Pemahaman seperti ini dikemukakan oleh sejumlah ulama.
Imam asy-Sy±fi‘³ dalam kitab al-Umm menyatakan,

Dalam salat kusuf imam berdiri lalu bertakbir kemudian
membaca al-Fatihah seperti halnya dalam salat fardu.
Kemudian pada berdiri pertama setelah al-Fatihah, imam
membaca surat al-Baqarah jika ia menghafalnya atau kalau
tidak hafal, membaca ayat al-Quran lain setara surat al-
Baqarah. Kemudian ia rukuk yang lama ..., kemudian bangkit
dari rukuk sambil membaca sami‘all±hu liman ¥amidah,
rabban± wa lakal¥amd, kemudian membaca Ummul-Quran
dan surat setara dua ratus ayat al-Baqarah, kemudian rukuk
... dan sujud. Kemudian berdiri untuk rakaat kedua, lalu
membaca Ummul-Quran dan ayat setara seratus lima puluh
ayat al-Baqarah, kemudian rukuk ..., lalu bangkit dari rukuk,
lalu membaca Ummul-Quran dan ayat setara seratus ayat
al-Baqarah, kemudian rukuk ... dan sujud.2
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Artinya: Dari ‘Aisyah, isteri Nabi saw, (diriwayatkan) bahwa ia
berkata: Pernah terjadi gerhana matahari pada masa hidup Nabi
saw. Lalu beliau keluar ke mesjid, kemudian berdiri dan bertakbir
dan orang banyak berdiri bersaf-saf di belakang beliau. Rasulullah
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bertakbir, lalu rukuk yang lama, kemudian mengangkat
kepalanya sambil mengucapkan sami‘all±hu liman ¥amidah,
rabban± wa lakal¥amd, lalu berdiri lurus dan membaca (al-
Fatihah dan surat) yang panjang, tetapi lebih pendek dari yang
pertama, kemudian bertakbir lalu rukuk yang lama, namun lebih
pendek dari rukuk pertama, kemudian mengucapkan sami‘all±hu
liman ¥amidah, rabban± wa lakal¥amd, kemudian beliau
sujud. [Ab− °±hir tidak menyebutkan sujud]. Sesudah itu pada
rakaat terakhir (kedua) beliau melakukan seperti yang dilakukan
pada rakaat pertama, sehingga selesai mengerjakan empat rukuk
dan empat sujud. Lalu matahari terang (lepas dari gerhana)
sebelum beliau selesai salat. Kemudian sesudah itu beliau berdiri
dan berkhutbah kepada para jamaah di  mana beliau
mengucapkan pujian kepada Allah sebagaimana layaknya,
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Kemudian asy-Sy±fi‘³ menjelaskan lagi bahwa apabila tertinggal
membaca surat dalam salah satu dari dua berdiri itu, maka
salatnya sah apabila ia membaca al-Fatihah pada permulaan
rakaat dan sesudah bangkit dari rukuk pada setiap rakaat.
Apabila ia tidak membaca al-Fatihah dalam satu rakaat salat
kusuf pada berdiri pertama atau pada berdiri kedua, maka
rakaat itu dianggap tidak sah. Namun ia meneruskan rakaat
berikutnya, kemudian melakukan sujud sahwi, seperti halnya
apabila ia tidak membaca al-Fatihah dalam salah satu rakaat
pada salat fardu di mana rakaat itu tidak sah.3

Hal yang sama dikemukakan pula oleh fukaha yang lain. Al-
‘Abdar³ (w. 897/1492), seorang fakih Maliki, mengutip al-M±zir³
yang menegaskan bahwa setelah bangkit dari rukuk dibaca al-
Fatihah dan suatu surat panjang, dan pada rakaat kedua juga
demikian, artinya membaca al-Fatihah sebelum membaca
masing-masing surat.4 Ibnu Qud±mah (w. 620/1223) dalam dua
kitab fikihnya juga menegaskan bahwa setelah bangkit dari
rukuk pertama dibaca al-Fatihah dan surat pendek baik pada
rakaat pertama maupun pada rakaat kedua.5

e. Setelah selesai salat gerhana imam berdiri sementara para
jamaah masih duduk, dan menyampaikan khutbah yang berisi
wejangan serta peringatan akan tanda-tanda kebesaran Allah
serta mendorong mereka memperbanyak istigfar, sedekah dan
berbagai amal kebajikan. Khutbahnya satu kali karena dalam
hadis tidak ada pernyataan khutbah dua kali.
Dasarnya adalah:

  109

2 al-Umm, I: 280
3 Ibid.
4 at-Taj wa al-Iklil, II: 201
5 al-Kafi, I: 337-338; dan al-Mughni, II: 143.

Artinya: Dari ‘Aisyah (diriwayatkan) bahwa ia berkata: Pernah
terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah saw. Lalu beliau
salat bersama orang banyak. Beliau berdiri dan melamakan
berdirinya kemudian rukuk dan melamakan rukuknya, kemudian
berdiri lagi dan melamakan berdirinya, tetapi tidak selama berdiri
yang pertama. Kemudian beliau rukuk dan melamakan rukuknya,
tetapi tidak selama rukuk yang pertama, kemudian sujud dan
melamakan sujudnya. Kemudian pada rakaat kedua beliau
melakukan seperti yang dilakukan pada rakaat pertama.
Kemudian beliau menyudahi salatnya sementara matahari pun
terang kembali. Kemudian beliau berkhutbah kepada jamaah
dengan mengucapkan tahmid dan memuji Allah, serta berkata:
Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua dari tanda-tanda
kebesaran Allah. Keduanya tidak gerhana karena mati atau
hidupnya seseorang. Apabila kamu melihat hal itu, maka
berdoalah kepada Allah, bertakbir, salat dan bersedekahlah... ...
... [al-Bukh±r³, lafal ini adalah lafalnya, juga Muslim dan M±lik].
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Kemudian asy-Sy±fi‘³ menjelaskan lagi bahwa apabila tertinggal
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2 al-Umm, I: 280
3 Ibid.
4 at-Taj wa al-Iklil, II: 201
5 al-Kafi, I: 337-338; dan al-Mughni, II: 143.

Artinya: Dari ‘Aisyah (diriwayatkan) bahwa ia berkata: Pernah
terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah saw. Lalu beliau
salat bersama orang banyak. Beliau berdiri dan melamakan
berdirinya kemudian rukuk dan melamakan rukuknya, kemudian
berdiri lagi dan melamakan berdirinya, tetapi tidak selama berdiri
yang pertama. Kemudian beliau rukuk dan melamakan rukuknya,
tetapi tidak selama rukuk yang pertama, kemudian sujud dan
melamakan sujudnya. Kemudian pada rakaat kedua beliau
melakukan seperti yang dilakukan pada rakaat pertama.
Kemudian beliau menyudahi salatnya sementara matahari pun
terang kembali. Kemudian beliau berkhutbah kepada jamaah
dengan mengucapkan tahmid dan memuji Allah, serta berkata:
Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua dari tanda-tanda
kebesaran Allah. Keduanya tidak gerhana karena mati atau
hidupnya seseorang. Apabila kamu melihat hal itu, maka
berdoalah kepada Allah, bertakbir, salat dan bersedekahlah... ...
... [al-Bukh±r³, lafal ini adalah lafalnya, juga Muslim dan M±lik].
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Artinya: ... ... ... Maka apabila kamu melihat hal tersebut terjadi
(gerhana), maka segeralah melakukan zikir, do‘a dan istigfar
kepada Allah [HR al-Bukh±r³ dan Muslim dari Ab− M−s±].

4 . Waktu Pelaksanaan Salat Kusufain
Salat kusufain dilaksanakan pada saat terjadinya gerhana,

berdasarkan beberapa hadis antara lain,

Artinya: Dari alMugh³rah Ibn Syu‘bah r.a. (diriwayatkan bahwa)
ia berkata: Terjadi gerhana matahari pada hari meninggalnya
Ibrahim. Lalu ada orang yang mengatakan terjadinya gerhana itu
karena meninggalnya Ibrahim. Maka Rasulullah saw bersabda:
Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua dari tanda-tanda
kebesaran Allah. Keduanya tidak gerhana karena mati atau hidupnya
seseorang. Apabila kamu melihat hal itu, maka berdoalah kepada
Allah dan kerjakan salat sampai matahari itu terang (selesai gerhana)
[HR al-Bukh±r³].
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Dalam hadis ini digunakan kata i©± (  ) yang merupakan
§arf zaman (keterangan waktu), sehingga arti pernyataan hadis
itu adalah: Bersegeralah mengerjakan salat pada waktu kamu
melihat gerhana yang merupakan tanda kebesaran Allah itu. Yang
dimaksud dengan gerhana di sini adalah gerhana total (alkus−f
alkull³), gerhana sebagian (alkus−f aljuz‘³) dan gerhana cincin
(alkus−f al¥alq³) berdasarkan keumuman kata gerhana (kusuf).

Ibn Qud±mah menegaskan bahwa waktu salat gerhana itu
adalah sejak mulai kusuf hingga berakhirnya. Jika waktu itu
terlewatkan, maka tidak ada kada (qa«a) karena diriwayatkan dari
Nabi saw bahwa beliau bersabda, Apabila kamu melihat hal itu,
maka berdoalah kepada Allah dan kerjakan salat sampai matahari
itu terang (selesai gerhana). Jadi Nabi saw menjadikan berakhirnya
gerhana sebagai akhir waktu salat ... ... ... Apabila gerhana berakhir
ketika salat masih berlangsung, maka salatnya diselesaikan dengan
dipersingkat ... .. . . ..  Jika matahari terbenam dalam keadaan
gerhana, maka berakhirlah waktu salat gerhana dengan
terbenamnya matahari, demikian pula apabila matahari terbit saat
gerhana bulan (di waktu pagi).6

Imam ar-R±fi‘³ menegaskan, sabda Nabi saw “Apabila kamu
melihat gerhana, maka salatlah sampai matahari terang” (selesai
gerhana) menunjukkan arti bahwa salat tidak dilakukan sesudah
selesainya gerhana. Dimaksud dengan selesainya gerhana adalah
berakhirnya gerhana secara keseluruhan. Apabila matahari terang
sebagian (baru sebagian piringan matahari yang keluar dari
gerhana), maka hal itu tidak ada pengaruhnya dalam syarak dan
seseorang (yang belum melaksanakan salat gerhana) dapat
melakukannya, sama halnya dengan gerhana hanya sebagian saja
(V: 340).
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281BRM 06/Juli 2014 - Tanfidz Keputusan Munas Tarjih Ke-27

Artinya: ... ... ... Maka apabila kamu melihat hal tersebut terjadi
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Imam an-Nawaw³ (w. 676/1277) menyatakan, “Waktu salat
gerhana berakhir dengan lepasnya seluruh piringan matahari dari
gerhana. Jika baru sebagian yang lepas dari gerhana, maka (orang
yang belum melakukan salat gerhana) dapat mengerjakan salat untuk
gerhana yang tersisa seperti kalau gerhana hanya sebagian saja.7

5 . Orang Yang Melakukan Salat Kusufain
Dari penegasan di atas, maka dapat dipahami bahwa salat

kusufain dilakukan oleh orang yang berada pada kawasan yang
mengalami gerhana. Sementara itu orang di kawasan yang tidak
mengalami gerhana tidak melakukan salat kusufain. Dasarnya
adalah hadis yang disebutkan terakhir di atas yang mengandung
kata ra’aitum (‘kamu melihat’), yaitu mengalami gerhana secara
langsung, serta kenyataan bahwa Rasulullah saw melaksanakan
salat gerhana ketika mengalaminya secara langsung. Hal ini sesuai
pula dengan interpretasi para fukaha bahwa apabila gerhana
berakhir, berakhir pula waktu salat gerhana, dan apabila matahari
tenggelam dalam keadaan gerhana juga berakhir waktu salat
gerhana matahari. Tenggelamnya matahari jelas terkait dengan
lokasi atau kawasan tertentu sehingga orang yang tidak lagi
mengalami gerhana karena matahari telah tenggelam di balik ufuk,
tidak melakukan salat gerhana. Begitu pula pula apabila gerhana
bulan terjadi di waktu pagi menjelang terbitnya matahari, maka
waktu salat gerhana bulan berakhir dengan terbitnya matahari.
Ibn Taimiyyah (w. 728/1328) menegaskan,
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7 Rau«at a°±lib³n, II: 86.

Artinya: Sesungguhnya salat gerhana matahari dan gerhana Bulan
tidak dilaksanakan kecuali apabila kita menyaksikan gerhana itu
[Majm−‘ alFat±w±, 24: 258].

Perempuan juga ikut melaksanakan salat kusufain karena
keumuman perintah melaksanakan salat gerhana dalam hadis-
hadis yang dikutip di atas.

C . Cara Menghitung Gerhana Matahari
1. Langkah-langkah Menghitung Gerhana Matahari
a . Konversi Hijriah ke Miladiah
b. Menentukan saat terjadinya newmoon (ijtimak)
c. Menentukan waktu gerhana

1) Menentukan harga Apparent Latitude Bulan (βb) pada saat
ijtimak

2) Menentukan batas terjadinya gerhana matahari dengan
melihat besarnya βb

3) Menentukan besarnya s.d.m, S.D.b, HPb pada saat ijtimak
4) Menentukan parallax matahari HPm dengan rumus:

HPm = 8.794″ / TGD (True Geocentric Distance)
5) Menentukan saat awal dan akhir gerhana matahari

2 . Contoh Perhitungan Gerhana Matahari Parsial
Tanggal 19 Maret 2007

Untuk memudahkan mencari terjadinya gerhana matahari,
perlu dilakukan perhitungan awal yaitu mencari data perhitungan/
angka-angka kemungkinan gerhana, kemudian dilanjutkan
perhitungan urfi akhir bulan (saat ijtimak dari tahun Hijriah ke
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Imam an-Nawaw³ (w. 676/1277) menyatakan, “Waktu salat
gerhana berakhir dengan lepasnya seluruh piringan matahari dari
gerhana. Jika baru sebagian yang lepas dari gerhana, maka (orang
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5 . Orang Yang Melakukan Salat Kusufain
Dari penegasan di atas, maka dapat dipahami bahwa salat

kusufain dilakukan oleh orang yang berada pada kawasan yang
mengalami gerhana. Sementara itu orang di kawasan yang tidak
mengalami gerhana tidak melakukan salat kusufain. Dasarnya
adalah hadis yang disebutkan terakhir di atas yang mengandung
kata ra’aitum (‘kamu melihat’), yaitu mengalami gerhana secara
langsung, serta kenyataan bahwa Rasulullah saw melaksanakan
salat gerhana ketika mengalaminya secara langsung. Hal ini sesuai
pula dengan interpretasi para fukaha bahwa apabila gerhana
berakhir, berakhir pula waktu salat gerhana, dan apabila matahari
tenggelam dalam keadaan gerhana juga berakhir waktu salat
gerhana matahari. Tenggelamnya matahari jelas terkait dengan
lokasi atau kawasan tertentu sehingga orang yang tidak lagi
mengalami gerhana karena matahari telah tenggelam di balik ufuk,
tidak melakukan salat gerhana. Begitu pula pula apabila gerhana
bulan terjadi di waktu pagi menjelang terbitnya matahari, maka
waktu salat gerhana bulan berakhir dengan terbitnya matahari.
Ibn Taimiyyah (w. 728/1328) menegaskan,
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7 Rau«at a°±lib³n, II: 86.

Artinya: Sesungguhnya salat gerhana matahari dan gerhana Bulan
tidak dilaksanakan kecuali apabila kita menyaksikan gerhana itu
[Majm−‘ alFat±w±, 24: 258].

Perempuan juga ikut melaksanakan salat kusufain karena
keumuman perintah melaksanakan salat gerhana dalam hadis-
hadis yang dikutip di atas.

C . Cara Menghitung Gerhana Matahari
1. Langkah-langkah Menghitung Gerhana Matahari
a . Konversi Hijriah ke Miladiah
b. Menentukan saat terjadinya newmoon (ijtimak)
c. Menentukan waktu gerhana

1) Menentukan harga Apparent Latitude Bulan (βb) pada saat
ijtimak

2) Menentukan batas terjadinya gerhana matahari dengan
melihat besarnya βb

3) Menentukan besarnya s.d.m, S.D.b, HPb pada saat ijtimak
4) Menentukan parallax matahari HPm dengan rumus:

HPm = 8.794″ / TGD (True Geocentric Distance)
5) Menentukan saat awal dan akhir gerhana matahari

2 . Contoh Perhitungan Gerhana Matahari Parsial
Tanggal 19 Maret 2007

Untuk memudahkan mencari terjadinya gerhana matahari,
perlu dilakukan perhitungan awal yaitu mencari data perhitungan/
angka-angka kemungkinan gerhana, kemudian dilanjutkan
perhitungan urfi akhir bulan (saat ijtimak dari tahun Hijriah ke
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tahun Miladiah (perbandingan tarikh). Setelah ditemukan tanggal,
kemudian dicari data ephemeris pada buku Ephemeris Hisab
Rukyat pada tahun yang akan dilakukan perhitungan.

Menghitung terjadinya gerhana Matahari tanggal 19 Maret
2007 dengan data Ephemeris Hisab Rukyat Tahun 2007
1) Konversi Hijriah ke Miladiah

Tanggal 29 Safar 1428 H. = Senin Kliwon, 19 Maret 2007
(menjelang awal bulan Rabiul Awal 1428).

2) Menentukan saat terjadinya newmoon (ijtimak)
FIB terkecil terjadi pada tanggal 19 Maret 2007 pukul 02:00 WU/
UT
ELM pukul 02:00 WU = 358o 05′ 32″
ALB pukul 02:00 WU = 357o 39′ 27″

Sabak Matahari (B″) = 358o 05′ 32″
= 358o 08′ 02″

B″ =     0o 02′ 30″

Sabak Bulan (B′) = 357o 39′ 29″
= 358o 17′ 18″

B′ =     0o 37′ 49″
Ijtimak  = (ELM – ALB) / (B′ – B″) + pukul (FIB terkecil)
Ijtimak  = (358o 05′ 32″ - 357o 39′ 29″)/(37′ 49″ - 02′ 30″) +
02:00 = 02:44:15,4 WU
Jadi ijtimak terjadi pada tanggal 19 Maret 2007 pukul :
02:44:15,4 UT + 7 =  09:44:15,4 WIB.

3) Menentukan waktu gerhana
a ) Menentukan harga Apparent Latitude Bulan (βb) pada saat

ijtimak
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Pada saat terjadinya ijtimak harga Apparent Latitude Bulan
(βb) = 1o 05' 51.21"

b) Menentukan batas terjadinya gerhana matahari dengan
melihat besarnya βb

(1)βb > 1o 34′ 46″ = tidak mungkin terjadi gerhana matahari
(2)1o 24′ 46″ < βb <  1o 34′ 46″ = mungkin terjadi gerhana

matahari
(3)βb < 1o 24′ 46″ = pasti terjadi gerhana matahari

karena harga mutlak Apparent Latitude Bulan (βb) lebih
kecil dari 1o 24′ 46″, maka pasti terjadi gerhana matahari;

c) Menentukan besarnya s.d.m, S.D.b, HPb pada saat ijtimak
s.d.m (semidiameter matahari) = 16′ 4.01″
S.D.b (semidiameter Bulan) = 16′ 40.67″

HPb (HP Bulan) = 1o 01′ 12″
d) Menentukan parallax matahari (Pm) dengan rumus:

HPm = 8.794″ / TGD (True Geocentric Distance)
HPm = 8.794″ / 0.995457394 =8,83″

e) Menentukan saat awal dan akhir gerhana matahari dengan
jalan sebagai berikut :
(1) H = sin-1 (sin βb / sin 05o 09′) = 12o 19′ 16,4″
(2) U = tan-1 (tan βb / sin H) = 05o 07′ 48.93″

(3) Z = sin-1 (sin U x sin H) = 1o 05′ 36.1″
(4) K = cos βb x (B′ – B″) / cos U = 0o 35′ 27.13″
(5) D = (HPb + s.d.m) - HPm = 1o 17′ 43.84″

(6) X = D + S.D.b = 1o 34′ 24.517″
(7) Y = D – S.D.b = 1o 01′ 03.17″
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tahun Miladiah (perbandingan tarikh). Setelah ditemukan tanggal,
kemudian dicari data ephemeris pada buku Ephemeris Hisab
Rukyat pada tahun yang akan dilakukan perhitungan.

Menghitung terjadinya gerhana Matahari tanggal 19 Maret
2007 dengan data Ephemeris Hisab Rukyat Tahun 2007
1) Konversi Hijriah ke Miladiah

Tanggal 29 Safar 1428 H. = Senin Kliwon, 19 Maret 2007
(menjelang awal bulan Rabiul Awal 1428).

2) Menentukan saat terjadinya newmoon (ijtimak)
FIB terkecil terjadi pada tanggal 19 Maret 2007 pukul 02:00 WU/
UT
ELM pukul 02:00 WU = 358o 05′ 32″
ALB pukul 02:00 WU = 357o 39′ 27″

Sabak Matahari (B″) = 358o 05′ 32″
= 358o 08′ 02″

B″ =     0o 02′ 30″

Sabak Bulan (B′) = 357o 39′ 29″
= 358o 17′ 18″

B′ =     0o 37′ 49″
Ijtimak  = (ELM – ALB) / (B′ – B″) + pukul (FIB terkecil)
Ijtimak  = (358o 05′ 32″ - 357o 39′ 29″)/(37′ 49″ - 02′ 30″) +
02:00 = 02:44:15,4 WU
Jadi ijtimak terjadi pada tanggal 19 Maret 2007 pukul :
02:44:15,4 UT + 7 =  09:44:15,4 WIB.

3) Menentukan waktu gerhana
a ) Menentukan harga Apparent Latitude Bulan (βb) pada saat

ijtimak
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Pada saat terjadinya ijtimak harga Apparent Latitude Bulan
(βb) = 1o 05' 51.21"

b) Menentukan batas terjadinya gerhana matahari dengan
melihat besarnya βb

(1)βb > 1o 34′ 46″ = tidak mungkin terjadi gerhana matahari
(2)1o 24′ 46″ < βb <  1o 34′ 46″ = mungkin terjadi gerhana

matahari
(3)βb < 1o 24′ 46″ = pasti terjadi gerhana matahari

karena harga mutlak Apparent Latitude Bulan (βb) lebih
kecil dari 1o 24′ 46″, maka pasti terjadi gerhana matahari;

c) Menentukan besarnya s.d.m, S.D.b, HPb pada saat ijtimak
s.d.m (semidiameter matahari) = 16′ 4.01″
S.D.b (semidiameter Bulan) = 16′ 40.67″

HPb (HP Bulan) = 1o 01′ 12″
d) Menentukan parallax matahari (Pm) dengan rumus:

HPm = 8.794″ / TGD (True Geocentric Distance)
HPm = 8.794″ / 0.995457394 =8,83″

e) Menentukan saat awal dan akhir gerhana matahari dengan
jalan sebagai berikut :
(1) H = sin-1 (sin βb / sin 05o 09′) = 12o 19′ 16,4″
(2) U = tan-1 (tan βb / sin H) = 05o 07′ 48.93″

(3) Z = sin-1 (sin U x sin H) = 1o 05′ 36.1″
(4) K = cos βb x (B′ – B″) / cos U = 0o 35′ 27.13″
(5) D = (HPb + s.d.m) - HPm = 1o 17′ 43.84″

(6) X = D + S.D.b = 1o 34′ 24.517″
(7) Y = D – S.D.b = 1o 01′ 03.17″
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(8) b = cos-1 (cos βb / cos Z) = 0o 5′ 45.24″

(9) c = cos-1 (cos X / cos Z) = 1o 07′ 53.79″
(10) e = cos-1 (cos Y / cos Z) = ——

karena harga Y lebih kecil dari harga Z, berarti terjadi
gerhana parsial, untuk itu tidak usah dicari harga e

(11) t = b/K = 9 menit 44,29 detik
(12) T1 = c/K = 1 Jam 54 menit 54,57 detik
(13) To (Tengah gerhana) = Saat Ijtimak + t – 2,5 menit

(konstanta)
= 02:44:15,4 – 00:09:44,29 – 2,5 menit
= 02:32:01,11 UT
 t bernilai ( - ) karena harga mutlak Latitude Bulan
semakin membesar.

(14) Awal gerhana parsial =
To – T1 = 00:37:06,54 WU

(15) Akhir gerhana parsial =
To + T1 = 04:26:55,68 WU

D . Cara Menghitung Gerhana Bulan
1. Langkah-langkah Menghitung Gerhana Bulan

a . Konversi Hijriah ke Miladiah
b. Menentukan saat terjadinya opposition (istiqbal)
c. Menentukan waktu gerhana

1) Menentukan harga Apparent Latitude Bulan (βb) pada saat
Istiqbal
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2) Menentukan batas terjadinya gerhana Bulan dengan
melihat besarnya βb

3) Menentukan besarnya s.d.m, S.D.b, HPb pada saat Istiqbal
4) Menentukan parallax matahari (HPm) dengan rumus:

HPm = 8.794″ / TGD (True Geocentric Distance)
5) Menentukan jari-jari bayangan semu dan inti bumi (f1)

dan (f2) dengan rumus :
f1 = 1.02 x (HPb + s.d.m + HPm)
f2 = 1.02 x (HPb - s.d.m + HPm)

6) Menentukan saat awal dan akhir gerhana Bulan
Keterangan :
βb = Apparent Latitude Bulan
S.D.b = Semi Diameter Bulan
HPb = Horizontal Parallax Bulan
s.d.m = Semi Diameter Matahari
HP m = Horizontal Parallax Matahari

2 . Contoh Perhitungan Gerhana Bulan Parsial
Tanggal 16 Agustus 2008

Untuk memudahkan mencari terjadinya gerhana Bulan, perlu
dilakukan perhitungan awal yaitu mencari data perhitungan/angka-
angka kemungkinan gerhana, kemudian dilanjutkan perhitungan
urfi tengah bulan (saat istiqbal) dari tahun Hijriah ke tahun Miladiah
(perbandingan tarikh). Setelah ditemukan tanggal, kemudian dicari
data ephemeris pada buku  Ephemeris Hisab Rukyat pada tahun
yang akan dilakukan perhitungan.

Menghitung terjadinya gerhana bulan tanggal 16 Agustus
2008 dengan data ephemeris Ephemeris Hisab Rukyat Tahun 2008
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(8) b = cos-1 (cos βb / cos Z) = 0o 5′ 45.24″

(9) c = cos-1 (cos X / cos Z) = 1o 07′ 53.79″
(10) e = cos-1 (cos Y / cos Z) = ——

karena harga Y lebih kecil dari harga Z, berarti terjadi
gerhana parsial, untuk itu tidak usah dicari harga e

(11) t = b/K = 9 menit 44,29 detik
(12) T1 = c/K = 1 Jam 54 menit 54,57 detik
(13) To (Tengah gerhana) = Saat Ijtimak + t – 2,5 menit

(konstanta)
= 02:44:15,4 – 00:09:44,29 – 2,5 menit
= 02:32:01,11 UT
 t bernilai ( - ) karena harga mutlak Latitude Bulan
semakin membesar.

(14) Awal gerhana parsial =
To – T1 = 00:37:06,54 WU

(15) Akhir gerhana parsial =
To + T1 = 04:26:55,68 WU

D . Cara Menghitung Gerhana Bulan
1. Langkah-langkah Menghitung Gerhana Bulan

a . Konversi Hijriah ke Miladiah
b. Menentukan saat terjadinya opposition (istiqbal)
c. Menentukan waktu gerhana

1) Menentukan harga Apparent Latitude Bulan (βb) pada saat
Istiqbal
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2) Menentukan batas terjadinya gerhana Bulan dengan
melihat besarnya βb

3) Menentukan besarnya s.d.m, S.D.b, HPb pada saat Istiqbal
4) Menentukan parallax matahari (HPm) dengan rumus:

HPm = 8.794″ / TGD (True Geocentric Distance)
5) Menentukan jari-jari bayangan semu dan inti bumi (f1)

dan (f2) dengan rumus :
f1 = 1.02 x (HPb + s.d.m + HPm)
f2 = 1.02 x (HPb - s.d.m + HPm)

6) Menentukan saat awal dan akhir gerhana Bulan
Keterangan :
βb = Apparent Latitude Bulan
S.D.b = Semi Diameter Bulan
HPb = Horizontal Parallax Bulan
s.d.m = Semi Diameter Matahari
HP m = Horizontal Parallax Matahari

2 . Contoh Perhitungan Gerhana Bulan Parsial
Tanggal 16 Agustus 2008

Untuk memudahkan mencari terjadinya gerhana Bulan, perlu
dilakukan perhitungan awal yaitu mencari data perhitungan/angka-
angka kemungkinan gerhana, kemudian dilanjutkan perhitungan
urfi tengah bulan (saat istiqbal) dari tahun Hijriah ke tahun Miladiah
(perbandingan tarikh). Setelah ditemukan tanggal, kemudian dicari
data ephemeris pada buku  Ephemeris Hisab Rukyat pada tahun
yang akan dilakukan perhitungan.

Menghitung terjadinya gerhana bulan tanggal 16 Agustus
2008 dengan data ephemeris Ephemeris Hisab Rukyat Tahun 2008
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1) Konversi Hijriyah ke Miladiyah
Tanggal 14 Syakban 1429 H. = Sabtu Legi, 16 Agustus 2008
(menjelang pertengahan bulan Syakban 1429 H).

2) Menentukan saat terjadinya opposition (istiqbal)
FIB terbesar terjadi pada tanggal 16 Agustus 2008 pukul 21:00
WU/UT
ELM pukul 21:00 WU = 144o 20′ 48″
ALB pukul 21:00 WU = 324o 11′ 46″
Sabak Matahari (B″) = 144o 20′ 48″

= 144o 23′ 12″
B” =     0o 02′ 24″

Sabak Bulan (B′) = 324o 11′ 46″
= 324o 44′ 03″

B′ =     0o 32′ 08″

Istiqbal = (ELM – (ALB-180) / (B′ – B″) + pukul (FIB terkecil)
Istiqbal = (144o 20′ 48″ – (324o 11′ 46″ – 180))/(32′ 08″ - 02′
24″) + 21:00 = 21:18:13.72 WU.
Jadi Istiqbal terjadi pada tanggal 16 Agustus 2008 pukul :
21:18:13.72 UT + 7 = 28:18:13.72 WIB. Jadi Tanggal 17
Agustus 2008 pukul 4:17:55.56 WIB.

3) Menentukan waktu gerhana
a ) Menentukan harga Apparent Latitude (βb) pada saat Istiqbal

Harga mutlak Apparent Latitude Bulan (βb) pada saat Istiqbal
= 0o 31′ 59.77″

b) Menentukan batas terjadinya gerhana Bulan dengan melihat
besarnya βb
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(1)βb > 1o 36′  38″ = t idak mungkin terjadi gerhana
penumbral

(2)1o 26′ 19″ <  βb < 1o 36′ 38″ = mungkin terjadi gerhana
penumbral

(3)1o 03′ 46″ <  βb < 1o 26′ 19″ = pasti terjadi gerhana
penumbral

(4)0o 53′ 26″ <  βb < 1o 03′ 46″ = mungkin terjadi gerhana
umbral

(5)βb < 0o 53′ 26″ = pasti terjadi gerhana umbral
karena harga mutlak Apparent Latitude Bulan (βb) lebih
kecil dari 0o 53′ 26″, pasti terjadi gerhana bulan

c) Menentukan besarnya s.d.m, S.D.b, HPb pada saat Istiqbal
s.d.m = 15′ 47.86″

S.D.b = 15′ 21.16″
HPb = 0o 56′ 20.3″

d) Menentukan parallax matahari (HPm) :
HPm = 8.794″ / TGD (True Geocentric Distance)
HPm = 8.794″ / 1.01241734 = 8,69″

e) Menentukan jari-jari bayangan semu dan inti bumi (f1) dan
(f2) :
f1 = 1.02 x (HPb + s.d.m + HPm) jari-jari bayangan semu

bumi = 1o 13′ 43.59″
f2 = 1.02 x (HPb - s.d.m + HPm) jari-jari bayangan inti bumi

= 0o 41′ 29.95″
f) Menentukan saat awal dan akhir gerhana matahari dengan

jalan sebagai berikut :
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1) Konversi Hijriyah ke Miladiyah
Tanggal 14 Syakban 1429 H. = Sabtu Legi, 16 Agustus 2008
(menjelang pertengahan bulan Syakban 1429 H).

2) Menentukan saat terjadinya opposition (istiqbal)
FIB terbesar terjadi pada tanggal 16 Agustus 2008 pukul 21:00
WU/UT
ELM pukul 21:00 WU = 144o 20′ 48″
ALB pukul 21:00 WU = 324o 11′ 46″
Sabak Matahari (B″) = 144o 20′ 48″

= 144o 23′ 12″
B” =     0o 02′ 24″

Sabak Bulan (B′) = 324o 11′ 46″
= 324o 44′ 03″

B′ =     0o 32′ 08″

Istiqbal = (ELM – (ALB-180) / (B′ – B″) + pukul (FIB terkecil)
Istiqbal = (144o 20′ 48″ – (324o 11′ 46″ – 180))/(32′ 08″ - 02′
24″) + 21:00 = 21:18:13.72 WU.
Jadi Istiqbal terjadi pada tanggal 16 Agustus 2008 pukul :
21:18:13.72 UT + 7 = 28:18:13.72 WIB. Jadi Tanggal 17
Agustus 2008 pukul 4:17:55.56 WIB.

3) Menentukan waktu gerhana
a ) Menentukan harga Apparent Latitude (βb) pada saat Istiqbal

Harga mutlak Apparent Latitude Bulan (βb) pada saat Istiqbal
= 0o 31′ 59.77″

b) Menentukan batas terjadinya gerhana Bulan dengan melihat
besarnya βb
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(1)βb > 1o 36′  38″ = t idak mungkin terjadi gerhana
penumbral

(2)1o 26′ 19″ <  βb < 1o 36′ 38″ = mungkin terjadi gerhana
penumbral

(3)1o 03′ 46″ <  βb < 1o 26′ 19″ = pasti terjadi gerhana
penumbral

(4)0o 53′ 26″ <  βb < 1o 03′ 46″ = mungkin terjadi gerhana
umbral

(5)βb < 0o 53′ 26″ = pasti terjadi gerhana umbral
karena harga mutlak Apparent Latitude Bulan (βb) lebih
kecil dari 0o 53′ 26″, pasti terjadi gerhana bulan

c) Menentukan besarnya s.d.m, S.D.b, HPb pada saat Istiqbal
s.d.m = 15′ 47.86″

S.D.b = 15′ 21.16″
HPb = 0o 56′ 20.3″

d) Menentukan parallax matahari (HPm) :
HPm = 8.794″ / TGD (True Geocentric Distance)
HPm = 8.794″ / 1.01241734 = 8,69″

e) Menentukan jari-jari bayangan semu dan inti bumi (f1) dan
(f2) :
f1 = 1.02 x (HPb + s.d.m + HPm) jari-jari bayangan semu

bumi = 1o 13′ 43.59″
f2 = 1.02 x (HPb - s.d.m + HPm) jari-jari bayangan inti bumi

= 0o 41′ 29.95″
f) Menentukan saat awal dan akhir gerhana matahari dengan

jalan sebagai berikut :
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(1) H = sin-1 (sin βb / sin 05o 09′) = 06o 07′ 48.88″

(2) U = tan-1 (tan βb / sin H) = 04o 58′ 52.44″
(3) Z = sin-1 (sin U x sin H) = 0o 31′ 52.6″
(4) K = cos βb x (B′ – B″) / cos U = 0o 29′ 50.09″

(5) P = f1 + S.D.b = 1o 29′ 4.75″
(6) Q = f2 + S.D.b = 0o 56′ 51.11″
(7) R = f2 – S.D.b = 0o 26′ 8.79″

(8) b = cos-1 (cos βb / cos Z) = 0o 2′ 45.77″
(9) c = cos-1 (cos P / cos Z) = 1o 23′ 10.89″

(10) d = cos-1 (cos Q / cos Z) = 0o 47′ 04.51″
(11) e = cos-1 (cos R / cos Z) = ——

karena harga R lebih kecil dari harga Z, berarti terjadi
gerhana bulan parsial, untuk itu tidak usah dicari
harga e

(12) t = b/K = 5 menit 33.26 detik
(13) T1 = c/K = 2 jam 47 menit 13.68 detik
(14) T2 = d/K = 1 jam 34 menit 38.39 detik
(15) To (Tengah gerhana)

= Saat Istiqbal’ + t - 2.5 menit (konstanta)
= 21:18:13.72 – 00:05:33.26″ – 2.5′ = 21:10:10.46″
t ( - ) karena h latitude bulan semakin membesar.

(16) Awal gerhana penumbral
= To – T1 = 18:22:56.78″ WU

(17) Awal gerhana umbral
= To – T2 = 19:35:32.07 WU
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(18) Akhir gerhana umbral
= To + T2 = 22:44:48,85 WU

(19) Akhir gerhana penumbral
= To + T1 = 23:57:24,14 WU

(20) Magnitude (M) gerhana
= ((f2 + S.D.b) - βb ) / (2 x S.D.b) = 0.81
HPb diambil harga mutlak

Keterangan :
βb = Apparent Latitude Bulan
S.D.b = Semi Diameter Bulan
HPb = Horizontal Parallax Bulan
s.d.m = Semi Diameter Matahari
HP m = Horizontal Parallax Matahari
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(1) H = sin-1 (sin βb / sin 05o 09′) = 06o 07′ 48.88″

(2) U = tan-1 (tan βb / sin H) = 04o 58′ 52.44″
(3) Z = sin-1 (sin U x sin H) = 0o 31′ 52.6″
(4) K = cos βb x (B′ – B″) / cos U = 0o 29′ 50.09″

(5) P = f1 + S.D.b = 1o 29′ 4.75″
(6) Q = f2 + S.D.b = 0o 56′ 51.11″
(7) R = f2 – S.D.b = 0o 26′ 8.79″

(8) b = cos-1 (cos βb / cos Z) = 0o 2′ 45.77″
(9) c = cos-1 (cos P / cos Z) = 1o 23′ 10.89″

(10) d = cos-1 (cos Q / cos Z) = 0o 47′ 04.51″
(11) e = cos-1 (cos R / cos Z) = ——

karena harga R lebih kecil dari harga Z, berarti terjadi
gerhana bulan parsial, untuk itu tidak usah dicari
harga e

(12) t = b/K = 5 menit 33.26 detik
(13) T1 = c/K = 2 jam 47 menit 13.68 detik
(14) T2 = d/K = 1 jam 34 menit 38.39 detik
(15) To (Tengah gerhana)

= Saat Istiqbal’ + t - 2.5 menit (konstanta)
= 21:18:13.72 – 00:05:33.26″ – 2.5′ = 21:10:10.46″
t ( - ) karena h latitude bulan semakin membesar.

(16) Awal gerhana penumbral
= To – T1 = 18:22:56.78″ WU

(17) Awal gerhana umbral
= To – T2 = 19:35:32.07 WU
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(18) Akhir gerhana umbral
= To + T2 = 22:44:48,85 WU

(19) Akhir gerhana penumbral
= To + T1 = 23:57:24,14 WU

(20) Magnitude (M) gerhana
= ((f2 + S.D.b) - βb ) / (2 x S.D.b) = 0.81
HPb diambil harga mutlak

Keterangan :
βb = Apparent Latitude Bulan
S.D.b = Semi Diameter Bulan
HPb = Horizontal Parallax Bulan
s.d.m = Semi Diameter Matahari
HP m = Horizontal Parallax Matahari
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