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BEBERAPA ASPEK SIYAM DAN QIYAM RAMADAN 
 

Syamsul Anwar 
 

BAGIAN PERTAMA: SIYAM RAMADAN 
 

A. Arti Siyam dan Qiyam Ramadan 

Siyam Ramadan artinya melakukan puasa di bulan Ramadan. 
Qiyam Ramadan artinya melakukan ibadah di malam bulan 
Ramadan, yakni salat Tarawih.  

Puasa dalam fikih dirumuskan sebagai, “menahan diri untuk 
tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, atau tidak 
melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak dari terbit 
fajar hingga terbenam matahari dengan niat ikhlas mematuhi 
petunjuk ilahi untuk mencapai takwa.” Meskipun dilakukan sejak 
terbit fajar hingga terbenam matahari, namun dikecualikan di 
kawasan-kawasan lintang tinggi di musim panas di mana siang 
teramat panjang yang tidak memungkinkan orang untuk berpuasa 
sejak fajar hingga gurub. Untuk ini para fukaha melakukan ijtihad 
tersendiri mengenai ketentuan waktunya. 
 
B. Hukum Siyam (Puasa) Ramadan 

Hukum melakukan puasa Ramadan adalah fardu (wajib) atas 
setiap muslim lelaki dan perempuan yang akil-balig (sudah dewasa 
menurut ukuran kedewasaan syar’i) sebagaimana di tegaskan dalam 
ayat, 

                                            
 

Materi ini dikutip dari buku Salat Tarawih: Tinjauan Usul Fikih, 
Sejarah dan Fikih (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013) dan dari tanya 
jawab tertulis yang pernah penulis berikan. 

 Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muḥammadiyah. 
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يَن ِمْن  ِ يَاُم َكَما ُكِتَب لََعَ اَّلذ يَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَيُْكُم الصِّ ِ َها اَّلذ يُّ
َ
يَا أ

 .[138/ابلقرة]َقبِْلُكْم لََعلذُكْم َتتذُقوَن 
Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu 

berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang 
sebelum kamu, supaya kamu bertakwa [Q. 2: 183]. 

Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang lima 
sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi saw, 

َصَّلذ الل َعلَيِْه  قَاَل قَاَل رَُسوُل اللِ  ماَ هُ نْ عَ  اللُ  ِضَ ُعَمَر رَ َعِن ابِْن 
ْن اَل إََِلَ إاِلذ اللُ بُِِنَ اإلِْساَلُم لََعَ ََخٍْس َشَهادَ وََسلذَم 

َ
نذ َُحَمذ ِة أ

َ
ًدا رَُسوُل  َوأ

ةَاِة َواَْح  َِِّ  وََصْوِم اللِ  َذ اَلِة َوقِيتَاِ  ال رواه ابلخاري ] َرَمَضانَ  َوقِقَاِم الصذ
 .[ومسلم

Dari ‘Abdullāh [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Rasulullah 
saw bersabda: Islam itu ditegakkan di atas lima dasar: bersaksi 
bahwa tidak ada Tuhan (yang patut disembah) selain Allah dan 
bahwa Muhammad itu Rasulullah, mendirikan salat, membayar 
zakat, menunaikan haji, dan berpuasa Ramadan [HR al-Bukhārī, 
dan Muslim]. 

 
C. Keutamaan Melaksanakan Puasa Ramadan 

Ada beberapa keutamaan melaksanakan puasa secara umum 
dan puasa Ramadan secara khusus. Di antaranya adalah,  

1. Orang yang berpuasa Ramadan dengan penuh kesadaran iman 
dan pengharapan terhadap Allah serta mengerjakannya dengan 
sungguh-sungguh dan menjaga dirinya sebagaimana mestinya 
akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. 
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ِِب ُهرَ 
َ
الل َعلَيِْه وََسلذَم َمْن َصاَم  َصَّلذ يَْرَة قَاَل قَاَل رَُسوُل اللِ َعْن أ

َم ِمْن َذنِْبهِ  رواه ابلخاري ] َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر ََلُ َما َتَقدذ
 .[ومسلم

Dari Abū Hurairah [diriwayatkan bahwa] ia berkata: 

Rasulullah saw telah bersabda: Barang siapa berpuasa pada 

bulan Ramadan dengan dengan penuh kesadaran iman dan 

pengharapan (terhadap Allah) akan diampuni dosa-dosanya 

yang telah lalu [HR al-Bukhārī dan Muslim]. 

ِِبْ 
َ
 َصَّلذ الل َعلَيِْه وََسلذَم َسِمْعُت رَُسوَل اللِ  اَل قَ  َسِعيٍد اْْلُْدرِىِّ َعْن أ

ْن 
َ
ا ةَاَن يَنْبَِِغ ََلُ أ َظ ِممذ َيُقوُل َمْن َصاَم َرَمَضاَن وََعَرَف ُحَدوَدهُ َوََتَفذ

َر َما َقبْلَهُ  َظ ِفيِه َكفذ ابن حبان وابليهيق، وحسنه ورواه أمحد ] َيتََحفذ
 .[األرنؤوط

Dari Abū Sa‘īd al-Khudrī (diriwayatkan bahwa) ia berkata: 
Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Barang siapa 
berpuasa pada bulan Ramadan dan mengetahui batasnya-
batasnya serta memelihara diri dari apa yang seharusnya dia 
memelihara diri dan menjauhi dosa-dosa besar, niscaya Allah 
menghapus dosa-dosanya yang terdahulu [HR Muslim]. 

ِِب 
َ
نذ رَُسوَل اللِ َعْن أ

َ
 َصَّلذ الل َعلَيِْه وََسلذَم ةَاَن َيُقوُل  ُهَريَْرَة أ

لََواُت اْْلَْمُس َواْْلُُمَعُة إََِل اْْلُُمَعِة َوَرَمَضاُن إََِل َرَمَضاَن  الصذ
َراٌت َما  وأمحد  رواه مسلم] بَيْنَُهنذ إَِذا اْجتَنََب الَْكبَائِرَ ُمَكفِّ

 [.وابليهيق
Dari Abu Hurairah (diwayatkan) bahwa Rasulullah saw 

bersabda: Salat lima waktu, salat Jumat dan puasa Ramadan 
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menghapus dosa yang dilakukan antara yang satu dengan yang 
berikutnya selama tidak dilakukan dosa-dosa besar [HR Muslim, 
Ahmad, dan al-Baihaqī]. 

2. Puasa dilipatgandakan pahalanya oleh Allah secara tanpa batas 
apabila dilaksanakan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. 

ِِب ُهرَ 
َ
 َيُقوُل اللُ  َصَّلذ الل َعلَيِْه وََسلذَم يَْرَة قَاَل قَاَل رَُسوُل اللِ َعْن أ

ْمثَالَِها إََِل َسبْعِ 
َ
ِمائَِة ِضْعٍف  َتَعاََل  ُُكُّ َعَمِل ابِْن آَدَم ََلُ فَاَْحََسنَُة بَِعْْشِ أ

ْجَِّل 
َ
َعاَم وََشْهَوتَُه ِمْن أ ْجَِى بِِه إِنذُه َيْْتُُك الطذ

َ
نَا أ

َ
يَاَم ُهَو َِل َوأ إاِلذ الصِّ

َِى بِهِ وَ  ْج
َ
نَا أ

َ
ْجَِّل َفُهَو َِل َوأ

َ
اَب وََشْهَوتَُه ِمْن أ َ اري رواه ادل] َيْْتُُك الْشذ

 [.وأمحد
Dari Abū Hurairah r.a. [dilaporkan bahwa] ia berkata: 

Rasulullah saw bersabda: Allah Ta‘ala berfirman: Setiap amal 

anak Adam (manusia) adalah untuk dirinya, dan ganjaran 

kebaikan itu dilipatkan sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali 

lipat, kecuali puasa. Dia adalah untuk-Ku dan Aku yang 

membalasnya (dengan tanpa batasan). Orang yang berpuasa 

itu meninggalkan makanan dan syahwatnya demi Aku, dan 

meninggalkan minuman dan syahwatnya demi Aku. Maka 

puasa itu adalah untuk-Ku dan Aku membalasnya [HR ad-

Dārimī]. 

Maksud hadis ini, dengan dikaitkan kepada hadis-hadis yang 
disebutkan pada angka 1 di atas, adalah bahwa setiap amal ibadah 
yang dilakukan dengan penuh iman dan keikhlasan serta dengan 
menjauhi dosa-dosa besar akan dilipatgandakan pahalanya antara 
sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Dikecualikan puasa, di mana 
apabila dilakukan dengan penuh iman, keikhlasan dan menjauhi 
dosa-dosa besar, Allah langsung melipatgandakan pahalanya 
dengan tanpa batas. Ini adalah keutamaan puasa atas amal lainnya. 
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Hal itu karena di dalam puasa terdapat unsur perjuangan berat, 
yaitu mengendalikan diri dari segala godaan dan syahwat yang 
dapat membawa seseorang kepada berbagai perbuatan yang 
merugikan dan bertentangan dengan kepatutan.  

3. Orang yang melaksanakan puasa mendapatkan dua 
kegembiraan, yaitu kegembiraan duniawi nikmatnya saat 
berbuka puasa dan kegembiraan ukhrawi saat menemui Allah 
di hari akhirat kelak. 

ائِِم فَرَْحتَاِن َعْن  ِِب ُهَريَْرَة َعِن انلذِِبِّ َصَّلذ الل َعلَيِْه وََسلذَم قَاَل لِلصذ
َ
أ

َذ وََجلذ   .[رواه أمحد] فَرَْحٌة ِعنَْد إِْفَطارِهِ َوفَرَْحٌة ِحنَي يَلََْق َربذه َع
Dari Abū Hurairah, dari Nabi saw (bahwa) beliau bersabda: 

Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan: 
kegembiraan saat berbuka puasa dan kegembiraan ketika 
menghadap Tuhannya Yang Maha Perkasa lagi Maha Agung [HR 
Ahmad]. 

4. Orang yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah akan 
dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. 

ِِب َسِعيٍد اْْلُْدرِىِّ  رَ 
َ
 َصَّلذ الل قَاَل َسِمْعُت رَُسوَل اللِ  هُ نْ عَ  اللُ  ِضَ َعْن أ

 وَْجَهُه َعِن َصاَم يَْوًما ِِف َسِبيِل الِل بَاَعَد اللُ  َعلَيِْه وََسلذَم َيُقوُل َمنْ 
 .[اري ومسلمخرواه ابل] انلذاِر َسبِْعنَي َخِريًفا

Dari Abū Sa‘īd al-Khudrī r.a. (diriwayatkan bahwa) ia 
berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Barang 
siapa berpuasa satu hari di jalan Allah akan dijauhkan Allah 
dirinya dari neraka sejauh tujuh puluh tahun [HR Muslim]. 

5. Orang yang berpuasa akan mendapatkan keistimewaan 
memasuki syurga melalui pintu khusus di hari akhirat nanti. 
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قَاَل إِنذ ِِف  َعِن انلذِِبِّ َصَّلذ الل َعلَيِْه وََسلذمَ  هُ نْ عَ  اللُ  ِضَ َعْن َسْهٍل رَ 
ائُِموَن يَ  يذاُن  يَْدُخُل ِمنُْه الصذ ْوَم الِْقيَاَمِة اَل يَْدُخُل اْْلَنذِة بَابًا ُيَقاُل ََلُ الرذ

َحٌد 
َ
ائُِموَن َفيَُقوُموَن  اَل يَْدُخُل ِمنُْه أ ْيَن الصذ

َ
َحٌد َغْْيُُهْم ُيَقاُل أ

َ
ِمنُْه أ

َحدٌ 
َ
ْغِلَق فَلَْم يَْدُخْل ِمنُْه أ

ُ
 .[رواه ابلخاري] َغْْيُُهْم فَإَِذا َدَخلُوا أ

Dari Sahl r.a., dari Nabi saw (diriwayatkan bahwa) beliau 
bersabda: Sesungguhnya di syurga terdapat sebuah pintu yang 
diberi nama ar-Rayyān, yang melaluinya orang-orang berpuasa 
masuk ke syurga di hari kiamat. Pintu itu tidak dilalui oleh siapa 
pun selain mereka. Di akhirat nanti dilakukan pemanggilan: 
Mana orang-orang yang berpuasa? Lalu mereka berdiri [dan 
masuk ke syurga] dan tidak ada seorang pun masuk melalui 
pintu itu. Apabila mereka telah masuk pintu itu ditutup 
sehingga tidak ada seorangpun masuk melaluinya [HR al-
Bukhārī]. 

6. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat di mana pintu langit 
dibukakan guna mencurahkan rahmat Allah kepada hamba-
hamba-Nya.  

ِِب ُهَريَْرَة رَ 
َ
  َصَّلذ الل َعلَيِْه وََسلذمَ قَاَل رَُسوُل اللِ  قَاَل  هُ نْ عَ  اللُ  ِضَ َعْن أ

بَْواُب 
َ
بَْواُب َجَهنذَم إَِذا َدَخَل َشْهُر َرَمَضاَن ُفتَِّحْت أ

َ
َماِ  وَُغلَِّقْت أ السذ

يَاِطنيُ   .[رواه ابلخاري] وَُسلِْسلَِت الشذ
Dari Dari Abū Hurairah (diriwayatkan) bahwa Rasulullah 

saw bersabda: Apabila telah masuk bulan Ramadan, dibukalah 
pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-
syaitanpun dibelenggu [HR al-Bukhārī]. 

 
D. Hikmah Spiritual dan Moral Puasa 

Melakukan puasa dapat membawa beberapa hikmah spiritual 
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dan moral bagi pelakunya di antaranya sebagai berikut. 

1. Manusia memiliki kecenderungan kuat untuk melihat 
kepuasannya dalam pemenuhan tuntutan keinginan yang 
bersifat jasmani dan sensual. Ini diisyaratkan dalam firman 
Allah, “Dijadikan terasa indah oleh manusia menyukai hal-hal 
yang bersifat syahwat ... [Q. 3: 14]. Puasa hendak mengajarkan 
bahwa hidup dan kehidupan manusia bukan hanya kenyataan 
jasmani dan sensual belaka, melainkan juga merupakan 
kearifan dalam menangkap kedalaman spiritual yang 
memberikan makna bagi kehidupan itu sendiri. Melalui puasa 
orang dibebaskan dari kungkungan materi untuk memberi 
ruang kepada hati dan budi guna secara lebih luas dan lebih 
mendalam menangkap dimensi spiritual dalam hubungannya 
dengan Allah, sesamanya, dan alam sekitar sehingga ia berada 
dalam kesadaran terus menerus terhadap kehadiran Ilahi yang 
membuatnya menjadi insan yang bertakwa. Allah berfirman, 
“... diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan 
atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa” [Q. 2: 
183]. 

2. Dengan demikian puasa tidak hanya merupakan sekedar 
kegiatan fisik berupa menahan lapar, haus, dorongan seksual 
dan keinginan fisik lainnya. Puasa adalah suatu proses 
penyadaran kepada manusia agar dalam melihat hidup dan 
kehidupan tidak hanya dengan ukuran dan pandangan yang 
serba lahir, tetapi juga ada dimensi batin yang apabila diolah 
dengan sungguh-sungguh akan memberikan rasa hidup yang 
lebih lengkap, memiliki berkah dan rasa kelimpahan rahmat 
Ilahi.  

3. Puasa merupakan wahana pendidikan diri, pembentukan 
karakter, penguatan kemauan, peneguhan disiplin, dan 
penanaman nilai-nilai positif yang membebaskan seseorang 
dari sifat-sifat destruktif dirinya melalui pengendalian nafsu 
dan syahwat. Dalam hadis Nabi saw diriwayatkan bahwa, 
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ِِبْ الْعاَِص  ُعثَْمانَ قَاَل 
َ
َعلَيِْه وََسلذَم  َسِمْعُت رَُسوَل الِل َصَّلذ اللُ  بِْن أ

َحِدُكْم ِمْن الِْقتَالِ 
َ
يَاُم ُجنذٌة َكُجنذِة أ رواه النسايئ وابن ] َيُقوُل الصِّ

 .[ماجه وأمحد
‘Uṡmān Ibn Abī al-‘Āṣ berkata: Saya mendengar Rasulullah 

saw bersabda: Puasa adalah suatu perisai yang melindungi 
dirimu seperti perisai seseorang kamu yang melindungi dirinya 
dalam perang [HR an-Nasā’ī, Ibn Mājah, dan Ahmad]. 

Dalam hadis lain diriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda, 

ْْبِ َوثاََلثََة  ْن يَْذَهَب َكِثٌْي ِمْن وََحِر َصْدرِهِ فَلْيَُصْم َشْهَر الصذ
َ
ُه أ َمْن ََسذ

يذاٍم ِمْن ُُكِّ 
َ
ْرنَُؤوُْط  رواه أمحدُ ]  َشْهرٍ أ

َ
َحُه اأْل  .[وََصحذ

Barang siapa yang merasa senang apabila banyak sifat 
dengki dalam hatinya hilang, maka hendaklah ia berpuasa pada 
bulan kesabaran (Ramadan) dan tiga hari pada setiap bulan 
lainnya [HR Ahmad]. 

Dalam hadis lain lagi Nabi saw bersabda, 

ورِ  َُّ ْن يََدَع َطَعاَمُه َوالَْعَمَل بِِه فَلَيَْس لِلِ  َمْن لَْم يََدْع قَْوَل ال
َ
 َحاَجٌة ِِف أ

ابَهُ   .[رواه ابلخاري وأبو داود والْتمذي وأمحد] َوََشَ
Barang siapa yang tidak menghindari berkata dan berbuat 

bohong, maka Allah tidak memandang perlu orang itu 
meninggalkan makanan dan minumannya (tidak ada artinya 
puasa) [HR al-Bukhārī, Abū Dāwūd, at-Tirmiżī, dan Aḥmad]. 

Dengan demikian puasa juga sangat terkait dengan kesehatan 
mental di mana orang melalui puasa dibina untuk menjadi 
seorang individu yang positif dan berprilaku sehat dalam 
kehidupan pribadi dan sosial. 
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4. Puasa juga memiliki dimensi sosial karena puasa adalah 
penyadaran dan pengingatan bahwa kita adalah makhluk sosial 
yang tidak dapat hidup menyendiri. Kita tergantung kepada 
dukungan dan bantuan orang lain agar kita dapat memenuhi 
kebutuhan diri kita sendiri. Dalam bulan Ramadan kita 
dianjurkan banyak bersedekah dan memberi makan orang 
miskin. Tentu ini bukan sekedar suatu rutinitas ritualistik 
belaka, tetapi adalah suatu simbolisasi dari penegasan 
komitmen kita bahwa sebagai makhluk sosial yang pemenuhan 
kebutuhannya tergantung kepada orang lain kita harus 
memiliki kepedulian terhadap sesama yang tercermin dalam 
saling memberi, saling membantu dan menciptakan 
kebersamaan.  

5. Puasa juga merupakan simbolisasi dari cara hidup yang mampu 
mengendalikan pola makan. Makan dan tidak makan mendapat 
perhatian yang serius dalam ajaran Islam. Dalam pandangan 
Islam makan adalah keharusan alamiah yang tidak mungkin 
dihindari. Bahkan pada kondisi tertentu orang wajib makan, 
bahkan yang diharamkan demi mempertahankan kelangsungan 
hidup. Namun pada sisi lain makan tidak boleh berlebihan 
karena akan membawa mafsadah kepada manusia sendiri. 
Dalam al-Quran Allah berfirman, “Dan makan dan minumlah, 
tetapi jangan berlebih-lebihan” [Q. 7: 31]. Puasa adalah 
simbolisasi dari keharusan melakukan pengendalian makan. 

6. Puasa juga mengajarkan kesederhanaan dalam makan, yang 
disimbolkan oleh ajaran supaya berbuka dengan sebuah tamar 
atau air putih. Dalam sebuah hadis daif diriwayatkan bahwa 
Nabi saw bersabda, “Apabila seseorang kamu berbuka, maka 
hendaklah ia berbuka dengan sebiji kurma, jika tidak ada 
kurma, minumlah air karena air itu membersihkan” [HR at-
Tirmiżī, Ibn Mājah, dan Aḥmad]. Hadis ini tidak harus diartikan 
secara harfiah, yaitu berbuka dengan sebiji kurma atau seteguk 
air putih. Makna di balik harfiah hadis adalah ajaran 
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keserhanaan dalam perilaku konsumsi yang sangat diperlukan 
untuk menjaga kesehatan. Dalam Islam kesehatan bukan hanya 
sebuah kebutuhan, tetapi juga suatu keutamaan, demikian 
banyak dikatakan orang. Adalah bertentangan dengan makna 
puasa apabila seorang berpuasa meningkatkan konsumsinya 
lebih dari hari-hari biasa. Puasa seakan adalah balas dendam 
selera yang tertahan di siang hari untuk dipuaskan sepuas-
puasnya di petang hari. Kebiasaan seperti itu mari ditinjau dan 
dievaluasi kembali agar puasa kita mencapai sasaran. 

 
E. Beberapa Hal-hal Yang Membatalkan Puasa 

Puasa menjadi batal karena pertama, memasukkan sesuatu 
ke dalam tubuh melalui mulut atau hidung, seperti menelan 
makanan, minum air, atau obat, atau juga beristinsyak 
(memasukkan air ke hidung saat berwuduk) yang kebablasan 
sehingga air masuk ke dalam perut. Kedua, muntah yang dilakukan 
dengan sengaja. Ketiga, mengalami haid bagi wanita ketika sedang 
puasa. Keempat, berhubungan badan (hubungan seksual). Kelima, 
keluarnya mani dengan sengaja (onani) atau masturbasi, atau 
kaluarnya mani karena berciuman atau bercumbu.  

Tetapi ciuman atau pelukan yang tidak menyebabkan basah / 
keluarnya mani tidak membatalkan puasa. Ini sesuai dengan hadis 
Nabi saw dari Aisyah, ia berkata, 

 .[رواه مسلم] ُيَقبُِّل وَُهَو َصائِمٌ   َعلَيِْه وََسلذمَ َصَّلذ اللُ ةَاَن انلذِِبُّ 
“Nabi saw mencium ketika berpuasa dan berpelukan 

ketika beruasa, namun beliau adalah orang yang paling mampu 
mengendalikan birahinya” [HR al-Bukhari dan Muslim].  

Begitu pula dalam hadis ‘Umar Ibn al-Khaṭṭāb diriwayatkan 
bahwa beliau berkata,  
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نَا َص 
َ
ْمًرا  َصنَْعُت اْيَ ائٌِم َفُقلُْت يَا رَُسوَل اللِ َهِشْشُت َفَقبذلُْت َوأ

َ
ْوَم أ

نَا َصائِمٌ 
َ
نَْت . َعِظيًما َقبذلُْت َوأ

َ
يَْت لَْو َمْضَمْضَت ِمَن الَْماِ  َوأ

َ
َرأ

َ
قَاَل أ

 .[رواه أبو داود وأمحد] َصائِمٌ 
“Pada suatu hari saya merasa birahi, lalu saya mencium 

[istri saya], lalu saya datang kepada Nabi saw dan mengatakan, 
‘Saya hari ini telah melakukan hal yang gawat. Saya mencium 
istri saya ketika sedang puasa.’ Lalu Nabi saw balik bertanya, 
‘Bagaimana kalau engkau berkumur-kumur dengan air ketika 
puasa?’ Aku menjawab, ‘Tidak apa-apa.’ Lalu Nabi saw 
menimpali, ‘Kalau begitu kenapa bertanya’?” [HR Abu Dawud 
dan Ahmad]. Artinya berciuman tidak membatalkan puasa.  

Keluarnya mani dengan tidak sengaja, seperti keluar mani 
karena saling pandang atau saling bersentuhan antara lawan jenis 
secara tidak sengaja atau keluarnya mani karena menghayal, tidak 
membatalkan puasa. Termasuk hal yang tidak membatalkan puasa 
adalah keluarnya mani karena mimpi basah. Ini sudah menjadi ijmak 
para fukaha. Imam an-Nawawi menegasakan, “Apabila seseorang 
bermimpi basah, maka menurut ijmak para ulama, tidak batal 
puasanya.”  
 
F. Beberapa Hal Yang Sering Ditanyakan Apakah Membatalkan 

Puasa? 

Tidak membatalkan puasa adalah suami istri berhubungan 
badan di malam hari, kemudian setelah fajar belum mandi. 
Puasanya tidak batal. Ia harus segera mandi untuk salat subuh. Hal 
itu didasarkan kepada hadis, 
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مِّ َعْن 
ُ
نذ رَُسوَل اللِ  َسلََمةَ  ََعئَِشَة َوأ

َ
ةَاَن يُْدِرُكُه  لَيِْه وََسلذمَ  عَ َصَّلذ اللُ  أ

ْهِلِه ُثمذ َيْغتَِسُل َوَيُصومُ 
َ
رواه ابلخاري ] الَْفْجُر َوُهَو ُجنٌُب ِمْن أ

 [.زمسلم
Dari “Aisyah dan Ummu Salamah diriwayatkan bahwa 

Rasulullah saw pernah junub ketika telah terbit fajar, kemudian 
beliau mandi dan berpuasa” [HR al-Bukhari dan Muslim].  

Juga tidak membatalkan puasa mencicipi makanan dengan 
ujung lidah untuk mengetahui rasanya kemudian dikeluarkan 
(diludahkan). Ini tidak membatalkan puasa karena tidak masuk ke 
dalam perut. Akan tetapi apabila tertelan, maka puasanya batal. 
Sahabat Ibnu ‘Abbas mengatakan, “Tidak mengapa orang yang 
sedang berpuasa mencicipi makanan seperti kuah gulai dan 
semacamnya” [Riwayat al-Baihaqi]. Al-Hasan al-Basri diriwayatkan 
berpendapat bahwa tidak masalah orang berpuasa mencicipi madu 
atau samin kemudian meludahkannya [Riwayat Ibnu Abi Syaibah]. 
Mazhab-mazhab fikih memerinci hukum mencicipi makanan. 
Mencicipi makanan tanpa ada keperluan untuk itu adalah makruh. 
Tetapi mencicipinya karena ada keperluan, seperti juru masak atau 
wanita maupun lelaki yang memasak di dapur, tidak makruh 
baginya melakukan hal itu dan puasanya tidak batal. 

Mencicipi makanan mirip dengan orang berkumur-kumur 
ketika sedang berpuasa di mana tidak batal puasanya. Para fukaha 
menyepakati bahwa berkumur-kumur di bulan puasa tidak 
membatalkannya. Hal ini didasarkan kepada hadis Umar ‘Ibn al-
Khattab riwayat Abū Dāwūd dan Aḥmad yang dikutip baru saja di 
atas. Begitu pula mencicipi makanan, juga tidak membatalkan puasa 
karena tidak memasukkan makanan ke dalam perut. Yang penting 
jangan sampai tertelan. 

Melihat gambar yang berbau porno di internet tidak 
membatalkan puasa. Apa lagi hal itu terjadi karena tuntutan 
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pekerjaan yang tidak terhindarkan. Yang membatalkan puasa pada 
sisi ini adalah melakukan hubungan seksual di siang hari Ramadan, 
keluarnya mani secara sengaja, misalnya dengan melakukan onani 
atau masturbasi, keluarnya mani karena berciuman atau 
berpelukan. Adapun keluarnya mani secara tidak sengaja, karena 
mimpi basah, karena bersentuhan atau memandang, tidak 
membatalkan puasa. 

Imam an-Nawawi menulis dalam al-Majmu’, “Apabila 
seseorang melihat lawan jenisnya, lalu timbul syahwat dan terjadi 
inzal (keluar air), baik ia melihat secara berulang-ulang ataupun 
tidak, tidak batal puasanya.” 

 
 

BAGIAN KEDUA: QIYAM RAMADAN 
 

A. Qiyam Ramadan adalah Masyruk 

Qiyam Ramadan (salat Tarawih di bulan Ramadan) adalah 
masyruk. Nabi saw menganjurkannya dan melaksanakannya, serta 
mengajak keluarganya untuk melakukannya. Anjuran beliau dapat 
dilihat antara lain dalam hadis berikut, 

ِِب ُهَريَْرَة رَِضَ 
َ
نذ رَُسوَل اللِ  َعْن أ

َ
 َصَّلذ الل َعلَيِْه وََسلذَم قَاَل الل َعنُْه أ

َم ِمْن َذنْبِِه مَ  قَاَل اْبُن . ْن قَاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر ََلُ َما َتَقدذ
َ رَُسوُل اللِ شِ  ْمُر لََعَ َذلَِ  ، ُثمذ َهاٍب َفتُُوِّفِّ

َ
 َصَّلذ الل َعلَيِْه وََسلذَم َواأل

ِِب بَْكٍر وََصْدرً 
َ
ْمُر لََعَ َذلَِ  ِِف ِخالَفَِة أ

َ
ا ِمْن ِخالَفَِة ُعَمَر رَِضَ ةَاَن األ

، ]الل َعنُْهماَ  ، وادلاريُّ ، واللفظ َل، ومسلٌم، والنسايئُّ رواه ابلخاريُّ
 [.وأمحُد، وابُن خَيمةَ 

Dari Abū Hurairah r.a. [diriwayatkan] bahwa Rasulullah 
saw bersabda: Barang siapa melakukan qiyam Ramadan atas 
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dasar iman dan harapan [pahala dari Allah], maka diampuni 
dosa-dosanya yang telah lalu. Ibn Syihāb [az-Zuhrī, w. 124/742] 
mengatakan: Maka Rasulullah saw wafat sedang keadaannya 
adalah demikian itu, kemudian keadaannya juga demikian pada 
masa khilafah Abū Bakr dan pada awal masa khilafah ‘Umar r.a. 
[HR al-Bukhārī (ini adalah lafalnya), Muslim, an-Nasā’ī, ad-
Dārimī, Aḥmad, dan Ibn Khuzaimah]. 

Beliau tidak hanya menganjurkannya, tetapi juga 
melaksanakannya bersama Sahabatnya. Hanya saja beliau tidak 
terus menerus melakukannya karena beliau khawatir kalau beliau 
melakukannya terus menerus akan menimbulkan kesan bahwa 
qiyam Ramadan itu wajib. 

مِّ الُْمْؤِمنِنَي رَِضَ 
ُ
نذ رَُسوَل اللِ َعْن ََعئَِشَة أ

َ
َعلَيِْه   َصَّلذ اللالل َعنْهاَ أ

وََسلذَم َصَّلذ َذاَت َيْلٍَة ِِف الَْمْسِجِد فََصَّلذ بَِصاَلتِِه نَاٌس ، ُثمذ َصَّلذ ِمَن 
ابَِعِة ، َفلَْم  ِو الرذ

َ
الَْقابِلَِة فََكُُثَ انلذاُس ، ُثمذ اْجتََمُعوا ِمَن اللذيْلَِة اثلذاثِلَِة أ

ْصبََ  قَاَل قَْد  َصَّلذ اللُرْ  إَِيِْهْم رَُسوُل اللِ َيْ 
َ
ا أ  َعلَيِْه وََسلذَم ، فَلَمذ

ِّنِّ َخِشيُت 
َ
ِى َصنَْعتُْم َولَْم َيْمنَْعِِن ِمَن اْْلُُروِ  إَِيُْكْم إاِلذ أ يُْت اَّلذ

َ
َرأ

ْن ُتْفَرَض َعلَيُْكْم ، وََذلَِ  ِِف َرَمَضاَن  
َ
رواه ابلخاري، واللفظ َل، ]أ

 [.َيمة، وابن حبانومسلم، والنسايئ، وأمحد، وابن خ
Dari ‘Ā’isyah Ummul-Mu’minīn r.a. [diriwayatkan] bahwa 

Rasulullah saw salat pada suatu malam di masjid, lalu beberapa 
orang lelaki ikut salat bersama beliau. Kemudian beliau salat 
[lagi] pada malam berikutnya dan orang bertambah banyak. 
Kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga atau 
keempat, namun Rasulullah saw tidak keluar kepada mereka. 
Ketika tiba waktu subuh, beliau berkata, “Saya melihat apa 
yang kamu lakukan. Aku tidak keluar menemui kalian bukan 
karena apa-apa, melainkan aku khawatir kalau-kalau hal itu 
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menjadi wajib atas kamu.” Ini terjadi di [bulan] Ramadan [HR 
al-Bukhārī (ini adalah lafalnya), Muslim, Abū Dāwūd, an-Nasā’ī, 
Aḥmad, Ibn Khuzaimah, dan Ibn Ḥibbān]. 

Beliau tidak hanya menganjurkan dan tidak hanya 
melaksanakannya, tetapi juga mengajak keluarga dan istrinya serta 
masyarakat banyak untuk melakukannya. Ini dapat dilihat dalam 
hadis berikut, 

ِِب َذرٍّ 
َ
... َرَمَضاَن  َصَّلذ الل َعلَيِْه وََسلذمَ  قَاَل ُصْمنَا َمَع رَُسوِل اللِ َعْن أ
ا ةَانَِت اثلذاثِلَةُ  ... ... ْهلَُه َونَِساَ هُ َوانلذاَس َفَقاَم بِنَا َحَّتذ  فَلَمذ

َ
ََجََع أ

ْن َيُفوَتنَا الَْفاَلحُ 
َ
 .[رواه أبو داود] َخِشينَا أ

Dari Abū Żarr (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Kami 
berpuasa [pada suatu Ramadan] bersama Rasulullah saw ... ... 
... Pada sisa tiga malam dari bulan Ramadan), beliau 
mengumpulkan keluarga, istri dan masyarakat, lalu salat qiyam 
Ramadan bersama hingga kami merasa khawatir [ketinggalan] 
sahur [HR Abū Dāwūd]. 

 
B. Salat Tarawih Lebih Afdal Dikerjakan Berjamaah 

Jumhur (mayoritas) fukaha menyatakan bahwa salat tarawih 
lebih afdal dikerjakan berjamaah, namun demikian apabila 
dikerjakan secara munfarid (sendiri) tetap sah. Hanya saja 
berjamaah lebih afdal. Ini dapat dilihat dalam hadis di bawah ini, 

مِّ الُْمْؤِمنِنَي رَِضَ 
ُ
 َعْن ََعئَِشَة أ

َ
 َصَّلذ الل َعلَيِْه نذ رَُسوَل اللِ الل َعنْهاَ أ

وََسلذَم َصَّلذ َذاَت َيْلٍَة ِِف الَْمْسِجِد فََصَّلذ بَِصاَلتِِه نَاٌس ، ُثمذ َصَّلذ ِمَن 
ابَِعِة ، َفلَْم  ِو الرذ

َ
الَْقابِلَِة فََكُُثَ انلذاُس ، ُثمذ اْجتََمُعوا ِمَن اللذيْلَِة اثلذاثِلَِة أ

ْصبََ  قَاَل قَْد ِهْم رَُسوُل اللِ ُرْ  إَِيْ َيْ 
َ
ا أ  َصَّلذ الل َعلَيِْه وََسلذَم ، فَلَمذ
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ِّنِّ َخِشيُت 
َ
ِى َصنَْعتُْم َولَْم َيْمنَْعِِن ِمَن اْْلُُروِ  إَِيُْكْم إاِلذ أ يُْت اَّلذ

َ
َرأ

ْن ُتْفَرَض َعلَيُْكْم ، وََذلَِ  ِِف 
َ
رواه ابلخاري، واللفظ َل، ]  َرَمَضانَ أ

 [.سلم، والنسايئ، وأمحد، وابن خَيمة، وابن حبانوم
Dari ‘Ā’isyah Ummul-Mu’minīn r.a. [diriwayatkan] bahwa 

Rasulullah saw salat pada suatu malam di masjid, lalu beberapa 
orang lelaki ikut salat bersama beliau. Kemudian beliau salat 
[lagi] pada malam berikutnya dan orang bertambah banyak. 
Kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga atau 
keempat, namun Rasulullah saw tidak keluar kepada mereka. 
Ketika tiba waktu subuh, beliau berkata, “Saya melihat apa 
yang kamu lakukan. Aku tidak keluar menemui kalian bukan 
karena apa-apa, melainkan aku khawatir kalau-kalau hal itu 
menjadi wajib atas kamu.” Ini terjadi di [bulan] Ramadan [HR 
al-Bukhārī (ini adalah lafalnya), Muslim, Abū Dāwūd, an-Nasā’ī, 
Aḥmad, Ibn Khuzaimah, dan Ibn Ḥibbān]. 

ِِب َذرٍّ 
َ
... ... ...  َصَّلذ الل َعلَيِْه وََسلذَم وِل اللِ قَاَل ُصْمنَا َمَع رَسُ َعْن أ

لْتَنَا بَِقيذَة َيْلَِتنَا َهِذهِ َفَقاَل إِنذُه َمْن قَاَم َمَع َفُقلْنَا ََلُ يَا رَُسوَل اللِ   لَْو َففذ
رواه الْتمذي، واللفظ َل، . ]اإِلَماِم َحَّتذ َينََْصَِف ُكِتَب ََلُ ِقيَاُم َيْلَةٍ 

 [. اود، والنسايئ، وابن ماجه، واملروزيوأبو د
Dari Abū Żarr (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Kami 

berpuasa [pada suatu Ramadan] bersama Rasulullah saw ... ... 
... Lalu kami meminta kepada beliau: Wahai Rasulullah, 
alangkah kiranya kalau engkau salat sunat bersama kami pada 
sisa malam ini. Lalu beliau menjawab: Sesungguhnya barang 
siapa yang melakukan qiyam bersama imam hingga selesai, 
maka akan ditetapkan baginya pahala satu malam ... ... ... [HR 
at-Tirmiżī (ini adalah lafalnya), Abū Dāwūd, an-Nasā’ī, Ibn 
Mājah, al-Marwazī, dan aṭ-Ṭaḥāwī]. 
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C. Hikmah Salat Tarawih Berjamaah 

Pelaksanaan salat tarawih secara berjamaah di masjid 
membawa beberapa hikmah. Antara lain: 

1. Memberikan peluang mendapatkan pahala ibadah lebih banyak 
melalui salat berjamaah, karena pahala salat berjamaah 27 kali 
lipat dari salat munfarid sebagaimana diterangkan oleh hadis 
Nabi saw, 

نذ رَُسوَل اللِ  َعْن َعبِْد اللِ 
َ
وََسلذَم قَاَل َصاَلُة   َصَّلذ الل َعلَيْهِ بِْن ُعَمَر أ

يَن َدرََجًة  رواه ابلخاري ]اْْلََماَعِة َتْفُضُل َصاَلَة الَْفذِّ بَِسبٍْع وَِعْْشِ
 .[ومسلم

Dari ‘Abdullāh Ibn ‘Umar [diriwayatkan] bahwa Rasulullah 
saw bersabda: Salat jamaah itu [pahalanya] melebihi salat 
sendirian dua puluh tujuh tingkat [HR al-Bukhārī dan Muslim].1 

2. Memupuk kecintaan kepada masjid melalui salat berjamaah di 
tempat suci itu agar menjadi orang yang terpaut hatinya 
kepada masjid dan dengan demikian diharapkan termasuk 
salah satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan 
perlindungan Allah di hari kiamat sebagaimana disebutkan 
dalam sebuah hadis, 

ِِب ُهَريَْرَة َعِن انلذِِبِّ َصَّلذ الل َعلَيِْه وََسلذَم 
َ
 قَاَل َسبَْعٌة يُِظلُُّهُم اللُ َعْن أ

 ِِف  إَِماٌم ََعِدٌل ، وََشاب   يَْوَم الِْقيَاَمِة ِِف ِظلِِّه ، يَْوَم اَل ِظلذ إاِلذ ِظلُّهُ 
َ
نََشأ

 ِِف َخالٍَ  َفَفاَضْت َعيْنَاُه ، َورَُجٌل قَلْبُُه ِعبَاَدِة الِل ، َورَُجٌل َذَكَر اللَ 
                                            

1
 Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukharī, h. 129, hadis no. 645, “Kitāb al-Āżān”, 

“Bāb Faḍl Ṣalāt al-Jamā‘ah”; Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, I: 289, hadis no. 249 
[650], “Kitāb al-Masājid”, “Bāb Faḍl Ṣalāt al-Jamā‘ah”. 
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ٌة َذاُت َورَُجاَلِن ََتَابذا ِِف اللِ  ُمَعلذٌق ِِف الَْمْسِجِد ،
َ
 ، َورَُجٌل َدَعتُْه اْمَرأ

 َمنِْصٍب وَََجَاٍل إََِل َففْ 
َ
َق بَِصَدقٍَة .  َخاُف اللَ ِسَها قَاَل إِِّنِّ أ َورَُجٌل تََصدذ

ْخَفاَها ، َحَّتذ اَل َتْعلََم ِشَماَُلُ َما َصنََعْت يَِمينُُه 
َ
رواه ابلخاري ]فَأ

 .[ومسلم والنسايئ ومال  وأمحد
Dari Abū Hurairah, dari Nabi saw [diriwayatkan bahwa] 

beliau bersabda: Tujuh golongan orang yang akan mendapat 
perlindungan Allah di hari kiamat, hari di mana tiada 
perlindungan kecuali perlindungan-Nya, yaitu: penguasa yang 
adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, orang 
yang menyebut asma Allah dalam kesendirian lalu berlinang air 
matanya, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, dua 
orang yang saling mencintai di jalan Allah, orang yang digoda 
seorang wanita berpangkat dan cantik lalu berkata: Aku takut 
kepada Allah, dan orang yang bersedekah secara diam-diam 
sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan 
tangannya [HR al-Bukhārī, Muslim, an-Nasā’ī, dan Mālik].2 

3. Merupakan wahana bagi jamaah untuk belajar dan 
memperoleh pengetahuan agama Islam melalui kuliah-kuliah 
yang disampaikan oleh para penceramah menjelang salat 
Tarawih di masjid. 

4. Lebih menyemarakkan suasana bulan suci Ramadan sebagai 
bulan penuh berkah dengan kehadiran anggota masyarakat di 
masjid untuk melakukan salat bersama. 

5. Mengeratkan tali silaturahim dan memupuk kebersamaan antar 

                                            
2
 Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukharī, h. 1234-1235, hadis no. 6906, “Kitāb al-

Muḥāribīn”, “Bāb Faḍl Man Taraka al-Fawāḥisy”; Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, I: 
455, hadis no. 91 [1031], “Kitāb az-Zakāh”, “Bāb Faḍl Ikhfā’ aṣ-Ṣadaqah”; 
Nasā’ī, Sunan an-Nasā’ī, h. 851, hadis no. 5390, “Kitāb Ādāb al-Quḍāh”, 
“Bāb al-Imām al-‘Ādil”; Mālik, al-Muwaṭṭa’, h. 579, hadis no. 1777, “Kitāb 
asy-Sya‘r”, “Bāb Mā Jā’a fī al-Mutaḥābbīn fillāh”.  
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sesama warga di sekitar masjid melalui pertemuan di masjid 
untuk tujuan yang sama, yaitu melaksanakan ibadah kepada 
Allah berupa qiyam Ramadan.3 

 
D. Rakaat Tarawih Itu Sebelas 

Terdapat pendapat dan praktik yang beragam mengenai 
jumlah rakaat salat tarawih. Ada yang mengerjakannya 47 rakaat 
termasuk witirnya 7 rakaat, empat puluh satu rakaat termasuk witir, 
tiga puluh sembilan dengan tiga rakaat witir, dua puluh tiga rakaat 
termasuk witir tiga rakaat, sebelas rakaat termasuk witir.4 

Dari keseluruhan ragam praktik dan pendapat mengenai 
jumlah rakaat tarawih di atas, yang benar-benar ada dasarnya di 
dalam hadis-hadis Nabi saw yang sahih adalah pendapat terakhir 
yang menyatakan bahwa salat tarawih itu jumlah rakaatnya adalah 
sebelas rakaat termasuk witir. Adapun yang lainnya adalah hasil 
ijtihad atau berkembang dalam tradisi dan tidak ada dasarnya 
secara langsung di dalam hadis-hadis Rasulullah saw. Oleh karena 
itu selayaknya diikuti praktik yang rajih, yaitu yang memiliki 
dasarnya dalam hadis-hadis sahih, dalam hal ini salat tarawih 
sebelas rakaat. Yang lainnya dipandang sebagai pendapat atau 
praktik yang marjuh (tidak kuat).  

َل ََعئَِشَة رَِضَ الل َعنْهاَ َكيْ 
َ
نذُه َسأ

َ
ِِب َسلََمَة بِْن َعبِْد الرذمْحَِن أ

َ
َف َعْن أ

َعلَيِْه وََسلذَم ِِف َرَمَضاَن َفَقالَْت َما ةَاَن  َصَّلذ الل ةَانَْت َصاَلُة رَُسوِل اللِ 
ْرَبًعا فاََل 

َ
َة َرْكَعًة، يَُصَّلِّ أ  إِْحَدى َعْْشَ

يُد ِِف َرَمَضاَن َواَل ِِف َغْْيِهِ لََعَ َِ يَ

                                            
3
 Syamsul Anwar, Salat Tarawih Tinjauan Usul Fikih, Sejarah dan 

Fikih (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013), h. 119-121. 

4
 Data mengenai keragaman rakaat tarawih ini disarikan dari 

Marwazī, Qiyām Ramaḍān, h. 54-57; ‘Ainī, ‘Umdat al-Qārī, XI: 179-180, dan 
Mubārakfūrī, Tuḥfat al-Aḥważī, III: 522-523; dan beberapa kitab lain. 
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ْرَبًعا فاََل تََسْل َعْن ُحْسِنِهنذ 
َ
، ُثمذ يَُصَّلِّ أ تََسْل َعْن ُحْسِنِهنذ َوُطولِِهنذ

ْن تُوتَِر ثًا ، َفُقلُْت يَا رَُسوَل اللِ ، ُثمذ يَُصَّلِّ ثاَلَ  َوُطولِِهنذ 
َ
َتنَاُم َقبَْل أ

َ
 .  أ

رواه اْلماعة إال ابن ]يَا ََعئَِشُة ، إِنذ َعيَِْنذ َتنَاَماِن َواَل َينَاُم قَلِِْب :  قَاَل 
 .[ماجه

Dari Abū Salamah Ibn ‘Abd ar-Raḥmān [diriwayatkan] 
bahwa dia bertanya kepada ‘Ā’isyah tentang bagaimana salat 
Rasulullah saw di [bulan] Ramadan. ‘Ā’isyah menjawab: Beliau 
salat di bulan Ramadan –dan di bulan lainnya– tidak lebih dari 
sebelas rakaat. Beliau salat empat rakaat, maka jangan engkau 
tanya tentang baik dan lamanya. Kemudian beliau salat lagi 
empat rakaat, maka jangan engkau tanya baik dan lamanya. 
Kemudian beliau salat tiga rakaat. Lalu aku (‘Ā’isyah) bertanya: 
Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum mengerjakan 
witir? Beliau menjawab: Wahai ‘Ā’isyah, kedua mataku 
memang tidur, tetapi hatiku tidak tidur [HR riwayat Jamaah 
Ahli Hadis, kecuali Ibn Mājah]. 

Hadis ‘Ā’isyah ini adalah hadis tentang salat Tarawih karena 
hadis ini adalah jawaban terhadap pertanyaan Abū Salamah Ibn 
‘Abd ar-Raḥmān kepada ‘Ā’isyah tentang salat Rasulullah saw di 
bulan Ramadan, yaitu salat Tarawih. Al-Bukhārī sebagai salah 
seorang rawinya memasukkan hadis ini dalam “Kitab Tarawih” 
dalam Ṣaḥīḥ-nya. Beliau tidak memasukkannya dalam kelompok 
hadis-hadis witir dalam “Kitab Witir”. Jadi pendapat yang 
menyatakan bahwa hadis ini tentang witir tidak tepat. 

Hadis lain tentang rakaat salat Tarawih adalah hadis Jābir, 

َعْن َجابِِر بِْن َعبِْد الِل رَِِضَ الُل َعنُْه قَاَل َصَّلذ بِنَا رَُسوُل الِل َصَّلذ الُل 
ا ةَانَِت الَْقابِلَُة َعلَيِْه وََسلذَم ِِف َشْهِر رَ  ْوتََر فَلَمذ

َ
َمَضاَن َثَماَن َرَكَعاٍت َوأ
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ْصبَْحنَا ُثمذ 
َ
ْل ِفيِه َحَّتذ أ ََ ْن َيُْرَ  فَلَْم نَ

َ
اْجتََمْعنَا ِِف الَْمْسِجِد َورََجْونَا أ

ْن َدَخلْنَا َفُقلْنَا يَا رَُسوَل الِل اْجتََمْعنَا ابْلَارَِحَة ِِف الَْمْسِجِد َورََجْونَ 
َ
ا أ

ْن يُْكتََب َعلَيُْكْم 
َ
َ بِنَا َفَقاَل إِِّنِّ َخِشيُت أ اَل يُْروَْى َعْن جاَبِِر . تَُصِّلِّ

رواه الطْباِّن ]بِْن َعبِْد الل إالذ بَِهذاَ اإلْسناَِد َتَفرذَد بِِه َيْعُقوُْب َوُهَو ثَِقٌة 
ابن وأبو يعَّل، وابن املنذر، وابن خَيمة، و( وهذا لفظه ِف الصغْي)

واَحديث حسن عند ابن حجر ووسط عند  [.حبان، واملروزي
 .اَّلهيب

Telah mewartakan kepada kami ‘Uṡmān Ibn ‘Abdillāh aṭ-
Ṭalḥī, [ia berkata]: Telah mewartakan kepada kami Ja‘far Ibn 
Ḥumaid, [ia berkata]: Telah mengabarkan kepada kami Ya‘qūb 
Ibn ‘Abdillāl al-Qummī, dari ‘Īsā Ibn Jāriah, dari Jābir Ibn 
‘Abdillāh r.a., ia berkata, “Rasulullah saw salat bersama kami di 
bulan Ramadan delapan rakaat dan melakukan witir. Lalu pada 
malam berikutnya kami berkumpul di masjid dan 
mengharapkan beliau keluar [tetapi beliau tidak keluar]. Kami 
tetap menunggu di masjid hingga tiba waktu subuh. Kemudian 
kami masuk [menemui Rasulullah saw] dan mengatakan, 
‘Wahai Rasulullah, tadi malam kami berkumpul di masjid dan 
berharap engkau salat mengimami kami.’ Lalu beliau 
menjawab, ‘Saya khawatir kalau-kalau hal itu menjadi wajib 
atasmu.’’’ [Aṭ-Ṭabarānī berkata]: Hadis ini diriwayatkan dari 
Jābir hanya dengan sanad ini, di mana Ya‘qūb menyendiri 
meriwayatkannya. Namun dia adalah seorang terpercaya. [HR 
aṭ-Ṭabarānī (ini adalah lafalnya dalam al-Mu‘jam aṣ-Ṣagīr), Abū 
Ya‘lā, Ibn al-Munẓir, Ibn Khuzaimah, Ibn Ḥibbān dan al-
Marwazī]. [Hadis ini hasan menurut Ibn Ḥajar, pertengahan 
menurut aż-Żahabī]. 

Ketika Umar Ibn al-Khaṭṭāb pada tahun kedua 
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pemerintahannya menertibkan jamaah salat Tarawih di Masjid 
Nabawi dan mengangkat imam tetap untuk memimpin salat 
tersebut, yaitu Ubayy Ibn Ka‘b dan Tamīm ad-Dārī, beliau 
memerintahkan kepada kedua imam tersebut untuk melaksanakan 
salat Tarawih sebelas rakaat. Ini berarti kontinyuitas dari zaman 
Nabi saw di mana beliau melakukannya sebelas rakaat. Asar ‘Umar 
dimaksud adalah, 

َِبذ ْبَن َكْعٍب 
ُ
اِب أ َمَر ُعَمُر ْبُن اْْلَطذ

َ
نذُه قَاَل أ

َ
يَد أ َِ ائِِب بِْن يَ َعِن السذ

َة َرْكَعًة قَاَل َوقَْد ةَاَن  ْن َيُقوَما لِلنذاِس بِإِْحَدى َعْْشَ
َ
ارِىذ أ َوتَِميًما ادلذ

 بِالِْمئنَِي َحَّتذ ُكنذا َفْعتَِمُد لََعَ الِْعِِصِّ ِمْن ُطْوِل الِْقيَاِم َوَما 
ُ
الَْقاِرُئ َيْقَرأ

ْوِغ الَْفْجِر  َُ رواه مال ، واللفظ َل، وابليهيق، ]ُكنذا َفنََْصُِف إاِلذ ِِف بُ
والطحاوي، والفرياِب، وَجيع هؤال  عن طريق مال ، ورواه أيضا 

 [.املروزي
[‘Ubaidullah al-Laiṡī berkata]: Dan telah mewartakan 

kepadaku [Yaḥyā Ibn Kaṡīr al-Laiṡī], dari Mālik, dari Muḥammad 
Ibn Yūsuf, dari as-Sā’ib Ibn Yazīd bahwa ia berkata: Umar Ibn al-
Khaṭṭāb memerintahkan Ubayy Ibn Ka‘b dan Tamīm ad-Dārī 
agar mengimami orang banyak melakukan qiyam Ramadan 
sebelas rakaat. As-Sā’ib Ibn Yazīd melanjutkan: Adalah imam 
membaca surat-surat yang ayatnya ratusan sehingga kami 
berpegang kepada tongkat karena lamanya berdiri, dan kami 
baru selesai menjelang fajar menyingsing [HR Mālik (ini adalah 
lafalnya), al-Baihaqī, aṭ-Ṭaḥāwī, al-Firyābī (semua mereka ini 
melalui Mālik), dan al-Marwazī]. 
 

E. Hadis Tiga Belas Rakaat 

Terdapat riwayat lain dari ‘Ā’isyah yang menegaskan bahwa 
salat Rasulullah saw di bulan Ramadan itu adalah tiga belas rakaat. 
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Hadis itu tidak bertentang dengan hadis sebelas rakaat. Hadis 
dimaksud adalah, 

َتيُْت ََعئَِشَة َفُقلْ 
َ
ِِبْ َسلََمَة قَاَل أ

َ
ْخِْبِ َعْن أ

َ
ْه أ مذ

ُ
ْى أ

َ
يِِن َعْن َصاَلةِ ُت أ

 َصَّلذ الُل َعلَيِْه وََسلذَم َفَقالَْت ةَانَْت َصاَلتُُه ِِف َشْهِر َرَمَضاَن رَُسوِل اللِ 
َة َرْكَعًة بِاللذيِْل ِمنَْها َرْكَعتَا الَْفْجِر  رواه مسلم، ]َوَغْْيِهِ ثاََلَث َعْْشَ

يهيق وابن خَيمة وعبد الرزاق وأبو واللفظ َل، والنسايئ وأمحد وابل
 .[يعَّل واَحميدي وابن أِب شيبة وأبو عوانة والطحاوي

Dari Abū Salamah, ia berkata: Saya mendatangi ‘Ā’isyah, 
lalu saya bertanya: Ibu, beri tahu saya tentang salat Rasulullah 
saw! Ia menjawab: Adalah salat beliau di bulan Ramadan dan 
bulan lainnya tiga belas rakaat di malam hari, di antaranya dua 
rakaat fajar [HR Muslim, dan ini adalah lafalnya, an-Nasā’ī, 
Aḥmad, al-Baihaqī, Ibn Khuzaimah, ‘Abd ar-Razzāq, Abū Ya‘lā, 
al-Ḥumaidī, Ibn Abī Syaibah, Abū ‘Awānah, Luwain, dan aṭ-
Ṭaḥāwī]. 

Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sebelas rakaat 
terdahulu, karena tiga belas rakaat dalam hadis ini adalah sebelas 
rakaat ditambah dua rakaat salat sunat Fajar. Artinya hitungannya 
menjadi tiga belas karena menghitung dan menambahkan dua 
rakaat salat sunat Fajar. 
 
F. Hadis Dua Puluh Rakaat Sangat Daif 

Terdapat satu hadis yang diriwayatkan dari Ibn ‘Abbās yang 
menyatakan bahwa Nabi saw salat Tarawih dua puluh rakaat tanpa 
berjamaah. Hadis ini adalah sangat daif, bahkan mungkar. Hadis 
dimaksud adalah, 

بُو َشيْبََة 
َ
مْحَُد ْبُن ََيََْي اَْحُلَْواِِّنُّ قاََل نَا َعِِّلُّ ْبُن اْْلَْعِد قاََل نَا أ

َ
َثنَا أ َحدذ
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إِبَْراِهيُم ْبُن ُعثَْماَن َعِن اَْحََكِم بِْن ُعتُيْبََة َعْن ِمْقَسٍم َعِن ابِْن َعبذاٍس 
يَن َرْكَعًة أن انلذيِبذ َصَّلذ اللذُ َعلَ  يِْه وََسلذم ةَاَن يَُصِّلِّ ِِف َرَمَضاَن ِعْْشِ

بُْو َشيْبََة َواَل يُْروَى  لَمْ .ِسَوى الِْوتْرِ 
َ
يَْرِو َهذاَ اَْحَِديَْث َعِن اَْحََكِم إاِلذ أ

 [.رواه الطْباِّن]َعِن ابِْن َعبذاٍس إاِلذ بَِهَذا اإْلِْسناَِد 
[Aṭ-Ṭabarānī berkata]: Telah mewartakan kepada kami Aḥmad 
Ibn Yaḥyā al-Ḥulwānī, ia berkata: Telah mewartakan kepada 
kami ‘Alī Ibn al-Ja‘d, ia berkata: Telah mewartakan kepada kami 
Abū Syaibah Ibrāhīm Ibn ‘Usmān, dari al-Ḥakam Ibn ‘Utaibah, 
dari Miqsam, dari Ibn ‘Abbās bahwa Nabi saw salat di [bulan] 
Ramadan dua puluh rakaat selain witir. Tidak ada yang 
meriwayatkan hadis ini dari al-Ḥakam kecuali hanya Abū 
Syaibah. Hanya melalui sanad ini hadis ini diriwayatkan dari Ibn 
‘Abbās. [HR aṭ-Ṭabarānī dalam al-Mu‘jam al-Ausaṭ, juga 
diriwayatkan oleh al-Baihaqī, Ibn Abī Syaibah, ‘Abd Ibn Ḥumaid, 
dan Ibn ‘Adī, semuanya melalui Abū Syaibah Ibrāhīm Ibn 
‘Usmān]. 

Hadis ini daif karena di dalamnya terdapat rawi bernama Abū 
Syaibah Ibrāhīm Ibn ‘Usmān. Ia disepakati bulat oleh seluruh ahli 
hadis tanpa kecuali sebagai rawi daif, hadisnya ditinggalkan dan 
dipandang sebagai hadis mungkar. Ibn ‘Adī dalam al-Kāmil fī Ḍu‘afā’ 
ar-Rijāl mengutip hadis Nabi saw salat tarawih dua puluh rakaat 
yang diriwayatkannya dan menyebutnya sebagai contoh hadis 
mungkar Abū Syaibah.5 Al-Baihaqī, salah seorang mukharij hadis ini, 
menyatakan pada ujung nas hadis bahwa satu-satunya rawi yang 

                                            
5
 Riwayat hidupnya disebutkan dalam berbagai kitab rijalul hadis 

antara lain Bagdādī, Tārīkh Madīnat as-Salām (Tārīkh Bagdād), VII: 21-26, 
nama no. 3097; Mizzī, Tahżīb al-Kamāl, II: 147-151, nama no. 212; Ibn 
Ḥajar, Tahżīb at-Tahżīb, I: 76-77; Ibn Sa‘d, Kitāb aṭ-Ṭabaqāt, VIII: 506, nama 
no. 357. 
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meriwayatkan hadis ini adalah Abū Syaibah Ibrāhim Ibn ‘Uṡmān al-
‘Absī al-Kūfī dan dia adalah seorang rawi daif. 

As-Sayūṭī (w. 911/1505) menegaskan: Hadis ini sangat daif, 
tidak dapat menjadi hujah (dasar hukum). Aż-Żahabī dalam kitab al-
Mīzān mengatakan, “Ibrāhīm Ibn ‘Uṡmān Abū Syaibah al-‘Absī al-
Kūfī adalah hakim kota Wasit dan kakek Abū Bakr Ibn Abī Syaibah. Ia 
meriwayatkan hadis dari suami ibunya (ayah tirinya) al-Ḥakam Ibn 
‘Utaibah dan lain-lain. Syu‘bah menyatakannya dusta. Ibn Ma‘īn 
menyatakannya tidak terpercaya (tidak ṡiqah). Aḥmad 
menyatakannya daif. Al-Bukhārī mengatakan, ‘Mereka (para ahli 
hadis) tidak menanggapinya’ (sakatū ‘anhu). Ini adalah sebuah 
statemen yang menyatakan cacat.6 An-Nasā’ī menyatakannya 
sebagai rawi yang matruk hadisnya.”7 
 
G. Pendapat Beberapa Ulama tentang Rakaat Salat Tarawih 

Mengomentari bermacam-macam pendapat tentang rakaat 
salat Tarawih, al-Mubārakfūrī, penyusun kitab Tuḥfat al-Aḥważī 
Syarḥ Sunan at-Tirmiżī, menyatakan, 

Saya (al-Mubārakfūrī) menegaskan bahwa pendapat yang 
rajih, terpilih dan lebih kuat dari segi dalilnya adalah pendapat 
terakhir ini, yang dipilih oleh Mālik untuk dirinya sendiri, yakni 
pendapat yang mengatakan bahwa qiyam Ramadan itu sebelas 
rakaat. Inilah pendapat yang telah terbukti berasal dari 
Rasulullah saw berdasarkan sanad yang sahih. Ini pula yang 
diperintahkan ‘Umar Ibn al-Khaṭṭāb r.a. Adapun pendapat-
pendapat lainnya tidak ada bukti berasal dari Rasulullah saw 
berdasarkan sanad yang sahih, dan tidak ada bukti pula 
diperintahkan oleh seorang pun dari Khulafa Rasyidin 

                                            
6
 Kalimat ini adalah penjelasan as-Sayūṭī terhadap statemen al-

Bukhārī dan bukan pernyataan aż-Żahabi. 

7
 Żahabī, Mīzān al-I‘tidāl, I: 169-170. 
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berdasarkan sanad yang sahih yang tidak diperdebatkan lagi.8 

Ibn al-‘Arabī (w. 543/1148), seorang fakih dan ulama Maliki, 
mengatakan, “Yang benar adalah bahwa salat tarawih itu dilakukan 
sebelas rakaat [yang merupakan] salat dan qiyam Nabi saw. Adapun 
bilangan rakaat lainnya tidak ada dasarnya … … … Salat tarawih itu 
adalah qiyamul-lail, oleh sebab itu wajib mencontoh Nabi saw 
dalam melaksanakannya.”9  

Abū al-Ḥasan al-Mubārakfūrī (w. 1414/1993) dalam syarahnya 
Mir‘āt al-Mafātīḥ menegaskan, “Alhasil yang terbukti sahih dari 
Rasulullah saw mengenai qiyam Ramadan berjamaah adalah sebelas 
rakaat termasuk witir, bukan lainnya; inilah yang merupakan 
sunnah, bukan yang dua puluh rakaat.”10 Ketika mensyarah hadis 
‘Ā’isyah (tentang salat Tarawih 11 rakaat), al-Kasymīrī dalam 
kitabnya al-‘Urf asy-Syażī menegaskan, “Riwayat ini adalah riwayat 
dalam dua kitab sahih. Menurut hadis-hadis sahih, salat Tarawih 
Rasulullah saw itu adalah delapan rakaat.”11 Artinya delapan rakaat 
tanpa menghitung witir. Apabila dihitung witirnya tiga rakaat seperti 
dalam hadis ‘Ā’isyah, maka jumlah seluruhnya adalah sebelas 
rakaat. 
 
H. Sejarah Singkat Salat Tarawih di Masjid Nabawi di Madinah 

Praktik salat tarawih di Masjid Nabawi mengalami evolusi dan 
perkembangan panjang. Pada zaman Nabi saw praktik salat tarawih 

                                            
8
 Mubārakfūrī, Tuḥfat al-Aḥważī, III: 523; lihat terjemahnya dalam 

Syamsul Anwar, Salat Tarawih,pada Bab VI. 

9
 Ibn al-‘Arabī, ‘Āriḍat al-Aḥważī, IV: 19, “Bab Mā Jā’a fī Qiyām 

Ramaḍān” 

10
 Mubārakfūrī, Mir‘āt al-Mafātīḥ, III: 323. Catatan: Al-Mubārakfūrī 

yang ini bukan al-Mubārafūrī pada catatan kaki no. 8. Al-Mubārakfūrī yang 
ini adalah Abū al-Ḥasan ‘Ubaidullāh Ibn Muḥammad al-Mubārakfūrī. 

11
 Kasymīrī, al-‘Urf asy-Syażī, I: 413. 
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di Masjid beliau adalah sebelas rakaat karena Nabi saw salat tarawih 
sebelas rakaat sesuai hadis ‘Ā’isyah. Praktik sebelas rakaat di zaman 
Nabi saw ini berlanjut terus hingga zaman ‘Umar ketika ia 
menertibkan pelaksanaan jamaah tarawih di Masjid itu pada tahun 
14/635 di mana ia memerintahkan supaya dilakukan sebelas rakaat. 
Tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa ‘Umar pernah 
mengubah kebijakannya, bahkan juga tidak ada riwayat yang sahih 
bahwa dua khalifah sesudahnya (‘Uṡmān dan ‘Alī) pernah 
mengubah kebijakan itu, sehingga dapat diduga kuat bahwa selama 
masa Khulafa Rasyidin salat tarawih di Masjid Nabawi adalah 
sebelas rakaat.  

Ibn al-Mulaqqin menyebutkan bahwa pada mulanya ‘Umar 
memerintahkan sebelas rakaat, kemudian mengubahnya menjadi 
dua puluh rakaat, kemudian pada akhir pemerintahannya, 
Mu‘āwiyah mengubahnya menjadi tiga puluh enam rakaat. Tetapi ia 
tidak menunjukkan bukti riwayat bahwa ‘Umar pernah 
mengubahnya dari sebelas menjadi dua puluh. Ia hanya 
menyimpulkan dengan menjamak (memadukan) asar Yazīd Ibn 
Khuṣaifah  dengan asar Muḥammad Ibn Yūsuf. Menurut penulis asar 
Yazīd Ibn Khuṣaifah (Nas 44-45) itu apabila memang sahih hanya 
menunjukkan bahwa beberapa Sahabat di zaman ‘Umar melakukan 
tarawih dua puluh rakaat, bukan menyatakan perintah ‘Umar untuk 
mengubah salat tarawih secara resmi di Masjid Nabi saw dari salat 
sebelas rakaat menjadi salat dua puluh rakaat. Ini artinya salat 
tarawih sebelas rakaat berlangsung terus hingga diubah oleh 
Mu‘āwiyah pada akhir masa pemerintahannya (w. 60/680) 
beberapa tahun sebelum Perang al-Ḥarrah (63/683). Sejak itu salat 
tarawih di Masjid Nabawi adalah tiga puluh sembilan rakaat 
termasuk witir dan ini berlangsung hingga abad ke 4 H. Pada abad 
ke-4 ini, saat Madinah dan negeri Hijaz dikuasai Dinasti Fatimiah 
yang beraliran Syiah, salat tarawih diubah menjadi dua puluh 
rakaat. Ini berlangsung hingga abad ke-8 H, ketika dikembalikan 
menjadi tiga puluh enam rakaat (tambah witir tiga rakkat menjadi 
tiga puluh sembilan rakaat) oleh Imam al-‘Irāqī (w. 806/1403) 
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dengan pelaksanaan dua tahap: dua puluh rakaat pada awal malam 
dan enam belas rakaat pada akhir malam (menjelang subuh). 
Keadaan ini berlangsung hingga tahun 1344/1926 saat Dinasti Saudi 
berkuasa di Jazirah Arab. Sejak tahun 1344/1926 hingga sekarang 
salat tarawih dilaksanakan dua puluh rakaat. Apabila kita harus 
memilih praktik periode mana yang harus dicontoh tentu praktik 
pada masa Nabi saw yang harus kita ambil, karena yang menjadi 
hujah itu adalah praktik Rasulullah saw sesuai sabda beliau agar 
salat seperti yang beliau lakukan.12 
 
I. Kaifiat Salat Tarawih 

Dalam praktik yang dijalankan oleh mereka yang 
melaksanakan salat tarawih sebelas rakaat ada beberapa kaifiat 
yang berlaku. Pertama, salat tarawih dilaksanakan dengan empat-
empat-tiga rakaat (4+4+3) sesuai dengan hadis ‘Ā’isyah di atas atau 
dua rakaat satu salam tambah tiga rakaat witir (2+2+2+2+3).  

Kedua, ada pula yang melaksanakan dengan didahului dengan 
salat sunat dua rakaat ringan, kemudian dilanjutkan sebelas rakaat 
dengan tarawih empat-empat rakat dan witir tiga rakaat (2 rakaat 
ringan, dilanjutkan dengan 4+4+3), atau dimulai dengan dua rakaat 
ringan, kemudian dilanjutkan sebelas rakaat dengan dua rakaat satu 
salam tambah satu rakaat witir (2 rakaat ringan dilanjutkan dengan 
2+2+2+2+2+1) yang didasarkan kepada hadis Zaid Ibn Khālid al-
Juhanī. Cara pertama merupakan putusan Muktamar Tarjih 
Muhammadiyah tahun 1382/1932 di Medan.13 Cara kedua 
merupakan revisi terhadap cara pertama oleh putusan Munas Tarjih 
Ke-24 tahun 1420/2000 di Malang.14 
 

                                            
12

 Dikutip dari Syamsul Anwar, Salat Tarawih, h. 422-424. 

13
Himpunan Putusan Tarjih, h. 172, dan 183-184. 

14
Tutunan Ramadan, cet. ke-2, h.  
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J. Fatwa Tarjih15 

Sehubungan dengan adanya pertanyaan tentang adanya 
pendapat bahwa salat Tarawih empat rakaat sekali salam adalah 
batal, Majelis Tarjih dan Tajdid mengeluarkan penjelasan sebagai 
berikut.  

Kemudian berikut ini kami sebutkan lebih dahulu beberapa 
hadis yang berhubungan dengan salat malam (qiyāmul-lail/qiyāmu 
Ramaḍān), terjemahnya, serta penjelasannya, sebelum sampai pada 
kesimpulannya. 

1. Hadis Nabi saw riwayat al-Bukhārī dari ’Ā’isyah r.a. 

 َصَّلذ  قَالَْت ةَاَن رَُسوُل اللِ  وََسلذمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصَّلذ َعْن ََعئَِشَة َزْوِ  انلذِِبِّ 
ْن َيْفُرَغ ِمْن َصاَلِة الِْعَشاِ  َوِِهَ الذِتَِّت  وََسلذمَ  َعلَيْهِ  اللُ 

َ
يَُصَّلِّ ِفيَما َبنْيَ أ

ِتَة َرْكَعِتًة ََُسِتلُِّم َبِتنْيَ ُُكِّ  يَْدُعو انلذاُس الَْعتََمَة إََِل الَْفْجِر إِْحِتَدى َعْْشَ
 .[رواه مسلم] َرْكَعتَنْيِ َوُيوتُِر بَِواِحَدٍة 

Dari ‘Ā’isyah, istri Nabi saw, (diriwayatkan bahwa) ia 
berkata: Pernah Rasulullah saw melakukan salat pada waktu 
antara setelah selesai Isya yang dikenal orang dengan ‘Atamah 
hingga Subuh sebanyak sebelas rakaat di mana beliau salam 
pada tiap-tiap dua rakaat, dan beliau salat witir satu rakaat [HR 
Muslim]. 

2. Hadis Nabi saw riwayat Muslim dari ‘Ā’isyah r.a. 

 ِ يَُصَّلِّ ِمَن اللذيِْل  وََسلذمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصَّلذ  َشَة قَالَْت ةَاَن رَُسوُل اللِ َعْن ََعئ

                                            
15

 Disalin kembali dari fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, Jumat 4 
Syakban 1431 H / 16 Juli 2010 M, tetapi dilakukan editing baik mengenai 
tehnis penulisan maupun hadis-hadis dengan mengutip langsung kepada 
sumber asli. 
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ٍ  إاِلذ ِِف  ْ ٍَ َْمِتٍس اَل َلِْلِتُس ِِف  َِ َة َرْكَعًة يُوتُِر ِمِتْن َذلِِتَ   ثاََلَث َعْْشَ
 .[مسلم]آِخِرَها 

Dari ‘Ā’isyah (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Pernah 
Rasulullah saw salat malam tiga belas rakaat, beliau berwitir 
dengan lima rakaat dan beliau sama sekali tidak duduk (di 
antara rakaat-rakaat itu) kecuali pada rakaat terakhir [HR 
Muslim]. 

3. Hadis Nabi saw riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari ‘Ā’isyah r.a. 

َل ََعئَِشَة رَ 
َ
نذُه َسأ

َ
ِِب َسلََمَة بِْن َعبِْد الرذمْحَِن أ

َ
 َف َكيِْت هِتاَ نْ عَ  اللُ  ِضَ َعْن أ

َقالَْت َما ةَاَن ِِف َرَمَضاَن فَ  وََسلذمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصَّلذ  ةَانَْت َصاَلُة رَُسوِل اللِ 
يِتُد ِِف َرَمَضِتاَن َواَل ِِف َغِتْْيِهِ لََعَ  وََسِتلذمَ  َعلَيِْتهِ  اللُ  َصَّلذ  رَُسوُل اللِ  َِ يَ

ْرَبًعا فاََل تََسْل َعْن ُحْسِتِنِهنذ َوُطِتولِِهنذ ُثِتمذ 
َ
َة َرْكَعًة يَُصَّلِّ أ إِْحَدى َعْْشَ

ْرَبًعا فاََل تََسْل َعْن ُحْسِتِنِهنذ َوُطِتولِِهنذ ُثِتمذ يَُصِتَّلِّ ثاََلثًِتا
َ
 رواه] يَُصَّلِّ أ

 [.ومسلم ابلخاري
Dari Abī Salamah Ibn ‘Abd ar-Raḥmān (diriwayatkan) 

bahwa ia bertanya kepada ‘Ā’isyah mengenai bagaimana salat 
Rasulullah saw di bulan Ramadhan. ‘Ā’isyah menjawab: Nabi 
saw tidak pernah melakukan salat sunat di bulan Ramadhan 
dan bulan lainnya lebih dari sebelas rakaat. Beliau salat empat 
rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan 
panjangnya. Kemudian beliau salat lagi empat rakaat, dan 
jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya. 
Kemudian beliau salat tiga rakaat [HR al-Bukhārī dan Muslim]. 

Hadis no. 1 menunjukkan bahwa Nabi saw pernah melakukan 
salat malam dengan kaifiat dua rakaat lima kali salam dan witir satu 
rakaat. Hadis no. 2 menunjukkan bahwa Nabi saw salat delapan 
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rakaat, tetapi tidak diterangkan berapa kali salam. Adapun hadis no. 
3 menunjukkan bahwa Nabi saw salat malam di bulan Ramadan 
delapan rakaat dengan dua kali salam, artinya tiap empat rakaat 
sekali salam, kemudian dilanjutkan salat witir tiga rakaat dan salam. 

Mungkin timbul pertanyaan: dari mana kita memperoleh 
pengertian sesudah salat empat rakaat lalu salam? Pertanyaan 
tersebut dapat dijawab sebagai berikut: Pertama, dari perkataan 

 yang menunjukkan bahwa yang ditanya tentang (bagaimana) َكيِْتَف 

kaifiat salat qiyam Ramadan disamping juga menerangkan jumlah 

rakaatnya. Kedua, kaifiat itu diperoleh dari lafal ْرَبًعِتا
َ
 Lafal itu . يَُصِتِّلِّ أ

mengandung makna bersambung (الوصِتل) secara zahir (ظِتاهر), yakni 

menyambung empat rakaat dengan sekali salam, dan bisa 

mengandung makna bercerai (الفصِتِتل), yakni menceraikan atau 

memisahkan dua rakaat salam kemudian dua rakaat salam. Namun 
makna bersambung itu yang lebih nyata dan makna bercerai jauh 

dari yang dimaksud ( ِبَِعيِْتٌد ِمِتَن اْلُمِتَراد). Demikian ditegaskan oleh Imam 

aṣ-Ṣan‘ānī dalam kitab Subulus-Salām (Juz 2: 13). 

Hadis ‘Ā’isyah ini menerangkan dalam satu kaifiatsalat malam 
Nabi saw, disamping kaifiat yang lainnya. Hadis ‘Ā’isyah ini harus 
diamalkan secara utuh baik rakaat dan kaifiatnya. Hadis ‘Ā’isyah ini 

tidak ditakhsis oleh hadis  اللذيِْتِل َمثِْتَِن َمثِْتَِن َصاَلُة  (salat malam harus dua 

rakaat dua rakaat), dan hadis tersebut tidak mengandung 
pengertian ḥaṣr seperti dikatakan oleh Muḥammad bin Naṣar. Imam 
an-Nawawī dalam Syaraḥ Muslim mengatakan bahwa salat malam 

dengan empat rakaat boleh sekali salam ( حِتِتدةة واميتسِتِتل ) dengan 

ungkapan beliau وهِتِتذا يبِتِتان اْلِتِتواز (salam sesudah empat rakaat 

menerangkan hukum boleh (jawaz)). Perkataan an-Nawawī tersebut 

dikomentari oleh Naṣīruddīn al-Albānī dalam bukunya  صِتالة الِتْتاوي 

sebagai berikut, 
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افِِعيذةِ  َفَقْوُل  رمَِحَُه اللُ وََصَدَق  ْن ََُسلَِّم ِمْن ُُكِّ َرْكَعتَِتنْيِ فَِتإَِذا  الشذ
َ
ُب أ َلِ

ْرَبَعِتِة  بَِساَلٍم َواِحٍد لَْم تَِص ُّ َصالذَها 
َ
َكَما ِِف اْلِفْقِتِه َعِتَِّل اْلَمِتَذاِهِب اأْل

ِح اْلَقْسَطاَلِِّن َعِتَِّل ابُْلَخِتارِي َوَغْْيَِهِتا ِخِتاَلُف َهِتَذا َحَِتِديِْث اْ  َوََشْ
ِتِحيِْ  َوَمنَِتاٍف  بِِتاْْلََواِز َوُهِتِتَو ِمِتْن ِكبَِتاِر اْلُعلََمِتِتاِ   لََقِتِتْوِل انلذِتَووِيِّ  الصذ

افِِِع فاََل َعذْ  ِقنْيَ ِِف اْلَمْذَهِب الشذ َالَفِِتهِ اْلُمَحقِّ َِ َحٍد ُيْفِِت 
َ
صِتالة ] َر أِل

 .[13-11: الْتاوي ، ص
Dan sungguh benar ucapan Imam an-Nawawī 

raḥimahullah itu, maka mengenai pendapat ulama-ulama 
Syafi’iyyah bahwa wajib salam tiap dua rakaat di mana apabila 
salat empat rakaat dengan satu salam, maka tidak sah, 
sebagaimana terdapat dalam Kitāb al-Fiqh ’alā al-Mażāhib al-
Arba‘ah dan Syarḥ al-Qasṭallānī terhadap Ṣaḥīḥ al-Bukhari dan 
lainnya, hal itu menyalahi hadis (’Ā’isyah) yang sahih itu serta 
menafikan terhadap ucapan (pendapat) an-Nawawī yang 
mengatakan hukum boleh (jawaz) itu. Padahal an-Nawawī 
salah seorang ulama besar ahli tahqiq dalam mazhab Syafii. Hal 
itu tidak bisa ditolerir (dibenarkan) bagi siapapun juga yang 
berfatwa menyalahi ucapan beliau itu [Ṣalātut-Tarāwīḥ, h. 17-
18]. 

Sebagaimana diketahui hadis ‘Ā’isyah itu yang diriwayatkan 
al-Bukhārī dan Muslim sangat kuat (rajih) dibanding dengan hadis-
hadis lainnya tentang qiyam Ramadan. Sehubungan hal itu Ibn 
Qayyim al-Jauziyyah menulis di dalam kitab Zādul-Ma‘ād, 

ْمِتَوقَِذا اْختَلََف اْبُن َعبذاٍس وَََعئَِشِتُة رَِِضَ الُل َعنَْهِتا َِف َشِتيٍْم ِمِت
َ
ِر ْن أ

َحِفَظِتْت َمِتا لَِتْم  ََعئَِشُة رَِِضَ الُل َعنَْهِتا فَاْلَقْوُل َما قَالَْت  ِقيَاِمِه بِاللذيِْل 
ْظَهرُ 

َ
ََعتَِها َرالُِمالََزَمِتَها ََلُ َولِمُ  ََيَْفِظ اْبُن َعبذاٍس رَِِضَ الُل َعنُْه َوُهَو اأْل
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ْعلَُم اْْلَ 
َ
َمِتا َشِتاهَ اللذيِْل، وَ ِق بِِقيَاِمِه بِ لْ َذلَِ  َوِلَكْونَِها أ ُه دَ اْبُن َعبذِتاٍس إِفذ

: 1: زاد املعِتاد( ]رَِِضَ الُل َعنَْهِتا َميُْمونَِتةَ )ِعنَْد َخاََلَِهِتا  َيْلََة اْلَمِبيِت 
422 ] 

Dan apabila lbn ‘Abbās berbeda pendapat dengan ‘Ā’isyah 
mengenai sesuatu hal menyangkut salat malam Nabi saw, maka 
riwayat yang dipegang adalah riwayat ‘Ā’isyah r.a. Beliau lebih 
tahu apa yang tidak diketahui Ibn ‘Abbās, itulah yang jelas, 
karena ‘Ā’isyah selalu mengikuti dan memperhatikan hal 
itu.‘Ā’isyah orang yang lebih mengerti tentang salat malam 
Nabi saw, sedangkan Ibn ‘Abbās hanya menyaksikannya ketika 
bermalam di rumah bibinya (Maimunnah r.a.) [Zadul Ma’ad, 1: 
244]. 

Diinformasikan oleh Imam asy-Syaukānī bahwa kebanyakan 
ulama mengatakan bahwa salat Tarawih dua rakaat satu salam 
hanya sekedar menunjukkan segi afdal (utama) saja, bukan 
memberi faedah ḥaṣr (wajib), karena ada riwayat yang sahih dari 
Nabi saw bahwa beliau melakukan salat malam empat rakaat 

dengan satu salam. Hadis  َصِتاَلُة اللذيِْتِل َمثِْتَِن َمثِْتَِن hanya untuk memberi 

pengertian petunjuk (irsyād) kepada sesuatu yang meringankan 
saja, artinya salat dua rakaat dengan satu salam lebih ringan 
ketimbang empat rakaat sekali salam. 

Lebih jauh disebutkan dalam kitab Nailul-Auṭār, memang ada 
perbedaan pendapat antara ulama Salaf mengenai mana yang lebih 

utama (afdal) antara menceraikan (الفصِتل = memisahkan 4 rakaat 

menjadi 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam) dan bersambung    

 Sedangkan Imam .(empat rakaat dengan satu salam = الوصِتِتل)

Muḥammad Ibn Naṣr menyatakan sama saja afdalnya antara 

menceraikan (الفصل) dan menyambung (الوصِتل), mengingat ada hadis 

sahih bahwa Nabi saw berwitir lima rakaat, beliau tidak duduk 
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kecuali pada rakaat yang kelima, serta hadis-hadis lainnya yang 

menunjukkan kepada bersambung (الوصل) [Nailul-Auṭaar: 2: 38-39]. 

Mengenai pendapat atau fatwa Syeikh ‘Abd al-‘Azīz Ibn Bāz 
dalam Majmū‘ Fatāwā-nya dan Dr. Ṣāliḥ Fauzān Ibn ‘Abdillāh al-

Fauzān dalam bukunya امللخِت  الفقِتي yang mengatakan salat empat 

rakaat sekali salam itu salah dan menyalahi sunnah, pendapat itu 
justru menentang sunnah dan terkesan ekstrim. Hal itu sama juga 
dengan pendapat sementara orang di Indonesia yang menyatakan 
salat empat rakaat dengan satu salam adalah ngawur. Mereka itu 
sangat terpengaruh dengan pendapat sebahagian ulama Syafi’i yang 
fanatik dalam hal tersebut seperti disebutkan oleh Muḥammad 
Naṣīruddīn al-Albānī. 

Menurut hemat kami Syeikh ‘Abd al-‘Azīz Ibn Bāz, dalam 
bidang akidah berpegang kepada ajaran yang dikembangkan oleh 
Muḥammad Ibn‘Abd al- Wahhāb, sedang dalam bidang fikih sangat 
dipengaruhi oleh paham Aḥmad IbnḤambal (Hanbali), dan itu 
umum dianut penduduk Saudi Arabia. 

Ahli hadis Indonesia seperti Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy 
(dalam bukunya Pedoman Salat, hal 514, begitu juga dalam Koleksi 
Hadis-Hadis Hukum, V: 130), begitu pula A. Hassan pendiri 
Persatuan Islam, ahli hadis juga, dalam bukunya Pelajaran Salat, h. 
283-284, kedua beliau itu berpendapat bahwa salat tarawih (qiyam 
Ramadan) empat rakaat sekali salam adalah sah, itu salah satu 
kaifiat salat malam yang dikerjakan oleh Nabi saw. 

Sebagai informasi tambahan kami kutip di sini apa yang ditulis 
Imam an-Nawawī dalam kitab al-Majmū’ (syarah al-Muhażżab, V: 
55), “Al-Qāḍī Ḥusain berpendapat bahwa apabila salat Tarawih 
dilakukan dua puluh rakaat, maka tidak boleh / tidak sah dikerjakan 
empat rakaat sekali salam, tetapi harus dua rakaat sekali salam.” 
Jadi bukan yang dimaksud oleh beliau itu salat tarawih delapan 
rakaat. 
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Berdasarkan hasil kaji ulang kami sebagaimana uraian/ 
penjelasan di atas, maka menurut hemat kami hadis tentang salat 
tarawih empat rakaat sekali salam tidak bermasalah, baik dari sisi 
matan maupun sanadnya. Dalam buku Tuntunan Ramadan Majelis 
Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Penerbit 
Suara Muhammadiyah, telah disebutkan bahwa jumlah rakaat salat 
tarawih empat rakaat satu salam dan dua rakaat satu salam 
merupakan tanawuk dalam beribadah, sehingga keduanya dapat 
diamalkan. 
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PAHAM HISAB MUHAMMADIYAH 
 

Syamsul Anwar  
 
 

A. Pendahuluan   

Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan di Indonesia 
yang menjadi pelopor dan sangat konsisten dalam penggunaan 
hisab untuk penentuan bulan-bulan ibadah seperti Ramadan, 
Syawal, dan Zulhijah. Namun belum dikenal betul mengapa 
organisasi ini sangat berpegang teguh kepada hisab. Untuk itu 
perlu suatu penjelasan. Selain itu warga, bahkan para dai 
Muhammadiyah sendiri belum begitu mampu menjelaskannya 
secara argumentatif karena memang memahami masalah ini 
tidak mudah. Untuk dapat memahami-nya dengan baik, 
diperlukan latar belakang pengetahuan hisab awaliah. 

Pada makalah singkat ini akan dikemukakan penjelasan 
mengenai mengapa menggunakan hisab dan bagaimana 
argumennya. 

 
B. Metode Rukyat di Zaman Nabi saw 

Di zaman Nabi saw untuk menentukan awal bulan, 
khususnya bulan-bulan ibadah, digunakan rukyat, sebagai-mana 
terlihat dalam beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis berikut, 

                                            
  Makalah disampaikan dalam acara Coaching Pendalaman Materi 

dan Penyamaan Persepsi tentang Paham Hisab Muḥammadiyah dan 
Tuntunan Ibadah Bulan Ramadan, pada hari Ahad 9 Rajab1437 H / 17 April 
2016 M, diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 
Muḥammadiyah di Yogyakarta.  

 Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muḥammadiyah. 
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ََََِّبيََّ  عن أيب  ِب َّ اهلل َعيَهِْبهى  ََ َ اهلل َعنُْه قَاَل قَاَل انلَِّبىى   : ُهَريَْرَة رَِضى
َة َشعْ  دَّ يُْوا عى ْكمى

َ
َ َعيَهُْكْ  فَأ ىُرْؤَيتىهى فَإىْن ُغِّبي َْا ل ُر فْطى

َ
ََأ ىُرْؤَيتىهى  ْوُمْوا ل باََن َُ

 [. ، َمسي رَاه ابلخاري، َاليفظ هل]ثاََلثىْْيَ 
Dari Abū Hurairah r.a., ia berkata: Nabi saw bersabda: 
Berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan beridulfitrilah ketika 
melihat hilal pula; jika hilal di atasmu terhalang awan, maka 
genapkanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari [HR al-
Bukhārī, dan lafal di atas adalah lafalnya, dan juga diriwayatkan 
Muslim].1  

َ اهللَعْن َعبْدى اهللى  نَّ رََُّوَل اهللى  نْنى ُعَمَر رَِضى
َ
ِب َّ اهلل َعيَهِْبهى  َعنُْمَما أ ََ  

َْا  ِبُر ُْْفطى اَل  ََ ِباَلَل  َُا اْلمى َ  َذَكَر َرَمَضاَن َفَقاَل اَل تَُصْوُمْوا َحِبََّّ تَِبَر
ََََّيَّ
َْا هَلُ َحََّّ  َُْه فَإىْن ُغ َّ َعيَهُْكْ  فَاقُْدُر  .[رَاه ابلخاري َمسي ]تََر

Dari Ibn ‘Umar r.a. (diriwayatkan) bahwa Rasulullah menyebut-
nyebut Ramadan, dan berkata: Janganlah kamu berpuasa 
sebelum melihat hilal dan janganlah kamu beridulfitri sebelum 
melihat hilal; jika hilal di atasmu terhalang awan, maka 
estimasikanlah [HR al-Bukhārī dan Muslim].2 

Bahwa Nabi saw menggunakan rukyat dapat dipahami 
karena alasan-alasan berikut: 

Pertama, karena pada masa beliau rukyat itulah sarana 
yang mudah dan tersedia, sementara hisab belum dikuasai. 

                                            
1
 Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 

1425/2004), h. 346, hadis no. 1909; Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim (Beirut: Dār al-
Fikr li aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 1412/1992), I: 482, hadis no. 18 
[1081] dan 19 [1081]. 

2
 Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, h. 345, hadis no. 1906; Muslim, Ṣaḥīḥ 

Muslim, I: 482, hadis no. 3 [1080].   
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Memang di luar Jazirah Arab ilmu itu telah maju, karena 
astronomi merupakan cabang ilmu yang sudah tua usianya dalam 
peradaban manusia. Namun dalam masyarakat Arab di zaman 
Nabi saw, ilmu ini belum begitu maju seperti dalam peradaban di 
luar Madinah dan Mekah. Nabi saw sendiri menegaskan bahwa 
umat pada zaman beliau masih ummi, dalam arti belum banyak 
menguasai baca tulis dan hisab, sebagaimana dapat kita baca 
dalam hadis, 

 ََ ي  َ اهلل َعنُْمَما َعنى انلَّىى نَُّه قَِباَل َعنى انْنى ُعَمَر رَِضى
َ
ََََّيََّ  أ  َّ اهلل َعيَهْهى 

ة   إىناَّ  ا َعْعِبمى َمِبرَّ
ََ ا َََهَكِب ََ ْمُر َهَكِب هٌَّة ال نَْكتُُب َال ََنُْسُب الشَّ مي

ُ
ٌة أ مَّ
ُ
أ

ة  ثاَلثىَْي  َمرَّ ََ يَن  ْْشى ََعى ىْسَعة    [.رَاه ابلخاري َمسي ]ت
Dari Ibn ‘Umar, dari Nabi saw (diwartakan) bahwa beliau 
bersabda: 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-Bukhārī dan Muslim].3 

Kedua, karena pada zaman beliau penggunaan rukyat tidak 
menimbulkan problem disebabkan oleh karena umat Islam pada 
waktu itu hanya terdapat di Jazirah Arab saja dan belum 
menyebar ke seluruh pelosok dunia seperti pada zaman 
sekarang. Sehingga terlihat atau tidak terlihatnya hilal di Jazirah 
Arab tidak menimbulkan masalah bagi kawasan lain yang jauh 
dari Jazirah Arab seperti Indonesia lantaran umat Islam belum 
ada di Indonesia pada waktu itu.  
 

                                            
3
 Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, h. 346, hadis no. 1913; Muslim, Ṣaḥīḥ 

Muslim, I: 482, hadis no. 15 [1080]. 
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C. Beberapa Problem Rukyat dan Alasan Penggunaan Hisab 

Penggunaan rukyat (fisik/fikliah) mempunyai beberapa 
problem: 

1. Rukyat terbatas kaverannya di muka bumi pada hari pertama 
visibilitas di mana rukyat tidak mencakup seluruh muka bumi 
sehingga akan membelahnya di mana ada bagian yang sudah 
dapat melihat sementara bagian lain belum dapat melihat, 
yang akhirnya menimbulkan perbedaan jatuhnya tanggal.  

2. Rukyat tidak dapat meramalkan tanggal jauh ke depan 
karena dengan rukyat tanggal baru bisa diketahui pada H-1, 
sementara kita perlu mengetahui jauh hari sebelumnya, agar 
jauh hari kita dapat membuat rencana jauh ke depan pada 
jadwal waktu yang pasti. 

3. Rukyat tidak dapat memberikan kepastian karena sangat 
ditentukan oleh sejumlah faktor seperti faktor geometris, 
faktor atmosferik, faktor fisiologis dan bahkan faktor 
psikologis. 

4. Penggunaan rukyat dapat mengakibatkan orang yang 
berpergian lintas negara dalam bulan Ramadan dan 
mengakhiri Ramadan di negara tujuan hanya berpuasa 28 
hari. Misalnya Ramadan 1503 H (2080). Tanggal 1 Ramadan 
1503 H di Selandia Baru, sesuai prinsip rukyat, jatuh pada hari 
Kamis 20 Juni 2080 M setelah menggenapkan Syakban 30 
hari, dan Idulfitri 1 Syawal 1503 H di negeri tersebut jatuh 
pada hari Jumat 19 Juli 2080 M dengan usia Ramadan 29 hari. 
Di Arab Saudi sesuai rukyat tanggal 1 Ramadan 1503 H akan 
jatuh hari Rabu 19 Juni 2080 M dan 1 Syawal 1503 H jatuh 
hari Kamis 18 Juli 2080 M dengan usia Ramadan 29 hari. 
Apabila seorang Muslim di Willington, ibukota Selandia Baru, 
yang mulai puasa Ramadan 1503 H pada hari Kamis 20 Juni 
2080 M pergi umrah ke Mekah pada bulan Ramadan itu dan 
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berlebaran di Mekah pada hari Kamis 20 Juli 2080 M, maka 
puasa Ramadannya hanya 28 hari. Ini adalah contoh problem 
penggunaan rukyat. Dalam buku-buku fatwa banyak 
pertanyaan yang diajukan oleh para penanya yang secara riil 
mengalami problem puasa hanya 28 hari ini lantaran 
berpergian di bulan Ramadan.4 Bahkan di zaman Ali Ibn Abi 
Talib hal ini juga pernah dialami karena rukyat terlambat 
karena tertutup awan, dan pada hari ke-28 Ramadan 
ternyata hilal Syawal sudah terlihat.5 

5. Rukyat (fisik/fikliah) tidak dapat ditransfer ke arah timur lebih 
dari sembilan atau sepuluh jam karena kawasan dunia di 
sebelah timur sudah memasuki pagi hari. 

6. Rukyat dapat menimbulkan problem berbedanya jatuh hari 
Arafah antara Mekah tempat dilaksanakannya wukuf di 
Padang Arafah dengan tempat lain yang jauh seperti 
Indonesia sehingga timbul masalah waktu pelaksanaan puasa 
Arafah. Hal itu karena peluang rukyat yang dapat terjadi 
berbeda antara tempat yang berbeda. 

7. Dengan rukyat tidak mungkin dibuat suatu sistem 
penanggalan (kalender) yang pasti karena dengan rukyat 
tanggal yang pasti baru diketahui pada H-1, padahal kalender 
mengharuskan penjadwalan tanggal jauh ke depan 
setidaknya satu tahun. Prof. Dr. Idrīs Ibn Ṣārī (Driss Ben Sari) 
dari Association Marocaine d’Astronomie menyatakan, 

                                            
4
 Lihat contohnya pada Syamsul Anwar, “Problem Penggunaan 

Rukyat,” dalam Rida dkk., Hisab Bulan Kamariah, alih bahasa Syamsul 
Anwar, edisi ke-3 (Yogyakarta: Penerbit Suara Muḥammadiyah, 
1433/2012), h. 13-16. 

5
 Ibn Abi Syaibah, al-Musannaf, edisi Hamd Ibn ‘Abdullah al-Jumu‘ah 

dan Muḥammad Ibn Ibrahim al-Luhaidan (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 
1425/2004), IV: 137, asar no. 9700. 
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“Konsep rukyat inilah yang menjadi batu sandungan bagi 
upaya penyatuan kalender bagi umat Islam di seluruh 
penjuru bumi.”6 Jamāluddīn (Jamal Eddine) menegaskan, 
“Adalah jelas sekali bahwa jawaban negatif terhadap 
pertanyaan ini (bolehkah menggunakan hisab) tak dapat 
tidak membawa akibat pembubaran semua rencana 
pembuatan kalender.”7  

Di zaman Nabi saw penggunaan rukyat itu tidak ada 
masalah karena umat Islam baru ada di kawasan Jazirah Arab 
saja, sehingga apabila hilal terlihat atau tidak terlihat di situ tidak 
timbul masalah bagi kawasan lain karena di kawasan lain itu 
belum ada umat Islam. Setelah kaum Muslimin menyebar ke 
kawasan lebih luas, bahkan ada di seluruh muka bumi seperti 
pada saat sekarang, maka terlihat dan tidak terlihatnya hilal di 
Jazirah Arab atau pada suatu tempat membawa masalah bagi 
kawasan lain karena rukyat itu terbatas kaverannya di atas muka 
bumi. Hal itu karena ada ibadah yang dilakukan di suatu tempat 
terkait waktunya dengan peristiwa di tempat lain.   

Karena adanya beberapa problem penggunaan rukyat 
tersebut beberapa kalangan, termasuk Muhammadiyah, beralih 
kepada penggunaan hisab dan tidak lagi meng-gunakan rukyat. 
Alasannya: 

1) Rukyat itu sendiri bukan maqasid syariah dari nas-nas yang 
memerintahkan melakukan pengintaian hilal. Rukyat 
hanyalah wasilah (sarana), dan satu-satunya sarana yang 

                                            
6
 Ṣārī (Sari), “Preface,” terhadap Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq (Jamal 

Eddine Abderrazik), at-Taqwīm al-Islāmī al-Qamarī al-Muwaḥḥad (Rabat: 
Marsam, 2004), h. 7 dan 9.  

7
 Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq (Jamal Eddine Abderrazik), at-Taqwīm, h. 

18; lihat edisi Indonesia, Kalender Kamariah Islam Unifikatif, alih bahasa 
Syamsul Anwar (Yogyakarta: Itqan Publishing, 2013), h. 5.  
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tersedia di zaman Nabi saw, untuk menentukan awal bulan 
kamariah khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Apabila 
terdapat sarana lain yang lebih mampu mewujudkan tujuan 
hadis, lebih memberi kepastian dan dapat memprediksi 
tanggal jauh ke depan, maka mengapa kita masih tetap 
bertahan dalam soal sarana yang tidak menjadi tujuan pada 
dirinya?8 

2) Rukyat lebih lanjut dan sebagaimana ditegaskan oleh 
Muhammad Rasyid Rida dan Mustafa az-Zarqa9 bukanlah 
ibadah, melainkan hanyalah sarana yang tersedia pada 
zaman itu dan karena hanya sarana ia dapat mengalami 
perubahan sepanjang zaman dan dapat ditinggalkan apabila 
ia tidak lagi mampu memenuhi tuntutan zaman.   

3) Penggunaan hisab sebagai alternatif dari rukyat untuk 
menentukan masuknya bulan kamariah, khususnya bulan-
bulan ibadah, lebih mudah, murah biaya, dapat mem-prediksi 
tanggal jauh ke depan, lebih memberi kepastian, dapat 
menyediakan kalender yang akurat, dan dapat menyatukan 
kalender bahkan untuk seluruh dunia, serta satu-satunya 
cara untuk menghindari terjadinya perbedaan jatuhnya hari 
Arafah antara Mekah dan tempat-tempat lain yang jauh. 

4) Hisab memiliki landasan di dalam al-Quran dan dalam Sunnah 
Nabi saw. Antara lain: 

a) Surat ar-Rahman ayat 5 dan surat Yunus ayat 10. 

                                            
8
 Al-Qaradawi, Kaifa Nata‘āmal ma‘ā as-Sunnah an-Nabawiyyah 

(Herndon, Virginia: IIIT, 1411/1990), h. 146. 

9
 Rida, Tafsīr al-Manār (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 

1426/2005), II: 151-152; az-Zarqa, Fatawa az-Zarqa (Damaskus: Dār al-
Qalam, Beirut: Dār asy-Syamiyyah, 1425/2004), 161-162. 
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ُْسبَاٍن  ََالَْقَمُر ِبى ْمُس   [5: 55]الشَّ
 Artinya: Matahari dan Bulan beredar menurut 
perhitungan [55: 5]. 

َل  رَُه َمنَِبا ى ِبدَّ
قَ ََ ََالَْقَمِبَر نُِبور ا  ِبهَا    ِى ِبْمَس  ي َجَعَل الشَّ ى ُهَو اَّلَّ

نىْيَ  َْعيَُموا َعَدَد السي ََاِْحىَساَ  َما َليَِبَا اهللُ ِلى  نىِباِْحَاي  
 َذلىِبَإ إىالَّ

ُل اآْليَاتى لىَقْوٍم َعْعيَُموَن     [.5: 01]ُعَفصي
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 [Q. 10: 5]. 

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

Kita semua tentu sepakat bahwa penafsiran al-
Quran atau hadis tidak sekedar menggali informasi yang 
terkandung di dalamnya, melainkan juga bagaimana kita 
dapat menangkap maksud dan makna yang terpatri di 
balik informasi itu. Tidak berlebihan apabila dikatakan 
bahwa bilamana dalam Q. 55: 5 Allah tidak perlu sekedar 
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memberi informasi bahwa matahari dan Bulan dapat 
diprediksi dan dihitung geraknya, karena hal itu tanpa 
informasi Tuhan sekalipun pada akhirnya akan dapat juga 
diketahui oleh manusia manakala ilmu pengetahuan yang 
dikembangkannya mencapai kemajuan pesat. Tentu 
sangat penting mengetahui maksud serta makna di balik 
informasi itu, ialah agar manusia melakukan perhitungan 
tersebut untuk di-gunakan bagi berbagai kemanfaatan 
hidup di antara-nya pembuatan sistem kalender guna 
mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi 
kedua ayat di atas mengandung isyarat penggunaan hisab 
untuk penentuan sistem waktu Islam, termasuk 
penentuan masuknya bulan kamariah. 

b) Surat Ya Sin 39-40: 

ي ى  َل َحِبََّّ َدَد َللُْعرُْجِبونى الَْقِبدى ْرنَاُه َمنَِبا ى اَل ( 93)ََالَْقَمَر قَدَّ
ُل   ََ هُْل ََّانىُا انلََّمِبارى 

اَل اليَّ ََ ْن تُْدرىَك الَْقَمَر 
َ
ْمُس يَنْبَِغى لََما أ الشَّ
 (01)ِفى فَيٍَإ يَْسبَُحوَن 

 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 malampun tidak dapat 
mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada 
garis edarnya [Q. 36: 39-40]. 

Ayat ini dapat difahami mengandung dalalah 
isyarah bahwa awal bulan ditandai dengan (1) telah 
terjadi ijtimak, (2) ijtimak itu terjadi sebelum gurub, dan 
(3) saat gurub matahari, bulan masih di atas ufuk. 



                                             46                                             

 

c) Hadis Ibn ‘Umar r.a. 

َ اهلل َعنْمُ عن َعبْدى اهللى  ْعُت رََُّوَل اهللى  نْنى ُعَمَر رَِضى  ماَ قَاَل ََّمى
ْعتُُموُه ََ َّ اهلل عَ 

َ
إىَذا َرأ ََ ُصوُموا 

ْعتُُموُه فَ
َ
َ  َعُقوُل إىَذا َرأ

ََََّيَّ يَهْهى 
ُرَا هَلُ  ُرَا َفإىْن ُغ َّ َعيَهُْكْ  َفاقْدى فْطى

َ
 .[رَاه ابلخاري َمسي ]فَأ

Artinya: Dari ‘Abdullah Ibn ‘Umar r.a. (diriwayatkan 
bahwa) ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw 
bersabda: Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan 
apabila kamu melihatnya beridulfitrilah! Jika bulan dia 
atasmu terhalang oleh awan, maka estimasikanlah [HR 
al-Bukhārī dan Muslim].10 

Ada tiga penafsiran terhadap hadis ini. Pertama, 
jumhur ulama berpendapat bahwa makna faqduru lahu 
adalah ‘maka estimasikanlah bulan berjalan itu 30 hari.’11 
Kedua, ulama-ulama Hanbali mengatakan faqduru lahu 
berarti qaddiruhu taḥta as-saḥāb (anggaplah ia berada di 
bawah awan), artinya anggaplah ia terlihat, sehingga 
keesokan harinya adalah bulan baru. Dengan kata lain, 
apabila ada awan yang menghalangi terlihatnya hilal pada 
hari ke-29 (malam ke-30), maka pendekkanlah bulan 
berjalan dan mulailah bulan baru keesokan harinya. 
Alasannya adalah bahwa kata qadara – yaqduru / yaqdiru 
itu berarti ‘menyempitkan’ seperti dalam firman Allah [Q. 

                                            
10

  Al-Bukhāri, Sahih al-Bukhāri (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
1425/2004), h. 344, hadis no. 1900; Muslim, Sahih Muslim (Beirut: Dār al-
Fikr, 1992/1412), I: 481, hadis no. 8 [1080]. 

11
 Ibn Qudamah, al-Mugni, edisi ‘Abdullah Ibn ‘Abd al-Muhsin at-

Turki dan ‘Abd al-Fattah Muḥammad al-Hilw (Riyad: Dār ‘Alam al-Kutub li 
at-Tiba‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi‘,1417/ 1997), IV: 331. 
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89: 16], fa qadara ‘alaihi rizqahu (‘… lalu Allah 
menyempitkan rezkinya’).12 Atas dasar itu, faqduru dalam 
hadis Ibn ‘Umar di atas dimaknai menyempitkan bulan 
berjalan, yaitu menjadikannya 29 hari saja.13 Ketiga, 
pendapat yang menyatakan bahwa makna faqduru lahu 
adalah lakukanlah perhitungan hisab. Pendapat ini diikuti 
oleh Ibn Suraij dan para penganut hisab lainnya.14  

Jadi pendapat ketiga mengenai tafsir hadis ini 
memberi peluang penggunaan hisab. Bahkan penggunaan 
hisab dalam hadis ini dapat diperluas, tidak hanya saat 
tertutup awan, tetapi juga dapat diperluas ke dalam 
semua keadaan, karena kebutuhan kita untuk 
menyatukan jatuhnya hari ibadah kita menuntut 
perluasan penafsiran itu. 

Perlu dicatat mengenai hadis Ibn ‘Umar (hadis 
faqduru lahu) ini bahwa di dalamnya terdapat penegasan 
samak (pendengaran langsung dari Nabi saw) dan dalam 
ilmu hadis dan usul fikih, formula sami‘tu (aku 
mendengar Nabi saw bersabda) adalah formula tertinggi 
yang menggambar tingkat orisinalitas hadis dan apabila ia 
bertentangan dengan hadis yang lain, formula ini adalah 
alasan mengunggulkannya atas riwayat lain. Hadis Ibn 
‘Umar umumnya menggunakan lafal faqduru lahu, hanya 
ada sedikit yang meng-gunakan penutup dengan istikmal. 
Hadis-hadis istikmal (perintah menggenapkan) semuanya 

                                            
12

 Lihat Q. 13:26; 17:30; 28:82; 29:62; 30:37; 34:36 dan 39; 39:52; 
42:12; 65:7.  

13
 Ibn Qudamah, al-Mugni, IV: 331-332. 

14
 Asy-Syirazi, al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi‘i, edisi 

Muḥammad az-Zuhaili (Damaskus–Beirut: Dār al-Qalam–ad-Dār asy-
Syamiyyah, 1414/1992), II: 596-597. 
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menggunakan formula ‘Nabi saw bersabda’ yang 
tingkatnya lebih di bawah formula samak. Jadi hadis 
estimasi (faqduru lahu) menggambarkan riwayat yang 
lebih orisinal. Sementara hadis istikmal (yang 
memerintahkan penggenapan 30 hari) adalah interpretasi 
rawi yang melakukan periwayatan secara maknawi 
(riwayah bil-ma’na). Ini terlihat jelas dalam riwayat al-
Bukhari melalui Malik dari Ibn Dinar dari Ibn ‘Umar yang 
menutup hadis itu dengan perintah menggenapkan 30 
hari. Padahal Malik sendiri dalam al-Muwatta’ 
meriwayatkan hadis yang sama adalah dengan  
pernyataan ‘estimasikanlah’. Jadi ini sebuah penyim-
pangan dari matan standar hadis Ibn ‘Umar.  

Hadis-hadis istikmal bersumber dari Ibn ‘Abbas dan 
Abu Hurairah dengan formula ‘Nabi saw bersabda’, yang 
berarti kedua rawi Sahabat itu tidak menegaskan secara 
pasti bahwa mereka mendengar langsung sabda Nabi 
tentang istikmal. Tidak ada hadis dari kedua mereka yang 
menggunakan formula samak (Aku mendengar Nabi saw 
bersabda) yang menunjukkan penegasan bahwa mereka 
mendengar langsung dari Nabi saw seperti dalam matan 
standar hadis Ibn ‘Umar. Hal ini dapat difahami karena 
kebersamaan Ibn ‘Abbas dan Abu Hurairah dengan Nabi 
saw relatif sedikit dibandingkan Ibn ‘Umar. Ibn ‘Abbas 
ketika Nabi saw hijrah ke Madinah baru berusia tiga 
tahun dan keluarganya tidak ikut hijrah bersama 
rombongan kaum Muhajirin dan Nabi saw. Ayahnya baru 
hijrah ke Madinah menjelang penaklukan Mekah pada 
tahun 8 H (630 M).15 Sementara itu Abu Hurairah baru 

                                            
15

 Ibn Hajar, al-Iṣābah fi Tamyīz aṣ-Ṣahābah (Beirut: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, t.t.), IV: 30, no. 4498. 
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masuk Islam pada tahun 7 H.16 Oleh karena itu 
kebersamaan mereka dengan Rasulullah saw jauh lebih 
sedikit dibandingkan dengan Ibn ‘Umar yang menyertai 
Rasulullah saw sejak dari Mekah hingga berhijrah ke 
Madinah sampai wafatnya. Karena itu sangat wajar 
apabila Ibn ‘Umar mendengar langsung sabda Nabi saw, 
sementara Ibn ‘Abbas dan Abu Hurairah mendengarnya 
melalui Sahabat lain dengan matan yang diriwayatkan 
maknanya saja, bukan matan langsung dari Nabi saw. 
Oleh karena itu kedudukan hadis estimasi lebih kuat dari 
hadis istikmal.17 

5) Perintah rukyat dalam hadis-hadis Nabi saw, menurut para 
ulama, adalah perintah berilat (perintah yang disertai kausa), 
yaitu kondisi umat pada saat itu masih ummi, yaitu 
kebanyakan mereka belum mengenal tulis baca dan hisab, 
sehingga untuk memudahkan Nabi saw memerintahkan 
sarana yang mungkin dan tersedia saat itu, yaitu rukyat.18 
Oleh karena itu terhadap penggunaan rukyat itu berlaku 
kaidah usul fikih, 

َََعَدما   اَِْحُْك ُ  ا  َُُجوْد  ََََّبَبىهى  تىهى 
يَّ ُر َمَع عى َْ  يَُد

Artinya: Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak 

                                            
16

 Ibn Hajar, Tahzīb at-Tahzīb, edisi Ibrāhim az-Zaibaq dan ‘Adil 
Mursyid (Beirut: Mu’assasāt ar-Risālah, 1996?), IV: 602. 

17
 Syamsul Anwar, “Hadis Estimasi dan Istikmal,” dalam Rida dkk., 

Hisab Bulan Kamariah, edisi 

18
 Ahmad Syakir, Awa’il asy-Syuhur al-‘Arabiyyah (Ttp: Maktabah Ibn 

Taimiyyah, 1407 H), h. 13; Rida, Tafsir al-Manar, II: 152; az-Zarqa, Fatawa 
az-Zarqa, 160. 
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adanya ‘illat dan sebabnya.19 

Artinya perintah rukyat tetap berlaku apabila ada illat, yakni 
keadaan umat yang masih ummi dan belum memahami 
hisab. Tetapi apabila illat sudah tidak ada, yakni telah terjadi 
perkembangan penguasaan hisab yang canggih seperti pada 
masa kini, maka rukyat tidak diperlukan lagi karena illatnya 
sudah tidak ada. Bahwa perintah rukyat itu adalah perintah 
berillat (perintah yang disertai kausa) diterangkan dalam 
hadis, 

نَِّبُه 
َ
ََََّيََّ  أ ََ َّ اهلل َعيَهْهى  ي  َ اهلل َعنُْمَما َعنى انلَّىى َعنى انْنى ُعَمَر رَِضى

ا َعْعمى 
ََ ا َََهَك ََ ْمُر َهَك هٌَّة ال نَْكتُُب َال ََنُْسُب الشَّ مي

ُ
ٌة أ مَّ
ُ
قَاَل إىنَّا أ

ينَ  ْْشى ََعى ىْسَعة   ة  ت ة  ثاَلثىَْي  َمرَّ َمرَّ  [.رَاه ابلخاري َمسي ]ََ
Artinya: Dari Ibn ‘Umar, dari Nabi saw (diwartakan) 

bahwa beliau bersabda: 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-Bukhāri dan 
Muslim].20 

6) Oleh karena perintah rukyat sesungguhnya bersifat 
sementara, yakni digunakan selama umat Islam masih hidup 
dalam kesederhanaan naturalis di mana mereka belum bisa 
mengamati dan memprediksi gerak astronomis benda-benda 

                                            
19

 Ibn al-Qayyim, I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin (Beirut: 
Dār al-Fikr li at-Tiba‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi‘, 1424/2003), II: 394. 

20
 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, h. 346, hadis no. 1913; Muslim, 

Sahih Muslim, I: 482, hadis no. 15 [1080]. 
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langit berupa bulan dan matahari untuk kepentingan 
perhitungan waktu. Hal ini ditegaskan oleh Syaikh Syaraf al-
Qudah, 

Asas pokok (al-aṣl) dalam penetapan awal bulan 
kamariah itu adalah hisab. Pada masa-masa awal Islam hisab 
memang tidak mudah dan belum akurat. Pada zaman itu 
yang mudah adalah rukyat bilamana cuaca terang, jika tidak, 
maka dilakukan penggenapan bulan berjalan tiga puluh hari. 
Pada zaman sekarang kita wajib kembali kepada asas pokok 
tadi karena ia telah menjadi mudah dan akurat untuk 
menetapkan masuknya bulan baru dan menolak klaim rukyat 
yang keliru secara sama tanpa ada perbedaan antara 
keduanya baik secara syar‘i maupun secara keilmuan.21 

7) Dalam hadis riwayat al-Bukhāri dan Muslim dianjurkan 
mengintai malam kadar (lailatul-qadr) pada sepuluh malam 
yang ganjil dari Ramadan sebagaimana ditegaskan dalam 
hadis berikut, 

ََََّيََّ  قَاَل  ََ َّ اهلل َعيَهْهى  نَّ رََُّوَل اهللَّى 
َ
َ اهلل َعنْماَ أ ىَشَة رَِضى َعْن َدئ

َْا  ِبْن َرَمَضِباَن ََتَرَّ ِبرى مى ََالى
َ
َن الَْعْْشى األ تْرى مى رَاه ]ََلْيََة الَْقْدرى ِفى الْوى

  .[ابلخاري، َاليفظ هل، َمسي 
Artinya: Dari ‘A’isyah r.a. (diwartakan) bahwa Rasulullah 

saw bersabda: Intailah malam kadar itu di malam ganjil dari 
sepuluh malam terakhir bulan Ramadan [HR al-Bukhari –ini 
adalah lafalnya– dan Muslim].22 

                                            
21

 Syaraf al-Qudah, “Ṡubut asy-Syahr,” h. 1.  

22
 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, h. 363, hadis no. 2017; Muslim, 

Sahih Muslim, I: 524, hadis no. 216 [1167].    
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Kita tentu meyakini bahwa malam kadar itu turun 
hanya sekali pada tanggal dan malam yang sama di seluruh 
dunia. Tidak mungkin ada dua atau lebih malam kadar selama 
Ramadan karena baik dalam al-Quran maupun Sunnah Nabi 
kata malam kadar dipakai dalam bentuk tunggal tidak jamak. 
Pada sisi lain rukyat akan membelah muka bumi sehingga ada 
yang lebih dahulu memasuki Ramadan dan ada yang 
terkemudian sehingga tanggal Ramadannya tidak sama. 
Keadaan ini tidak dapat menepatkan anjuran Nabi saw itu 
sebagaimana mestinya karena tanggal Ramadan di suatu 
kawasan berbeda dengan tanggal Ramadan di kawasan lain 
karena rukyat terjadi berbeda. Oleh karena itu penanggalan 
Islam di seluruh dunia harus disatukan agar anjuran Nabi saw 
itu dapat dilaksanakan secara pas dan sebagaimana 
mestinya. Jalan menyatukan penanggalan itu hanya 
dimungkinkan melalui hisab dan tidak mungkin dengan 
sistem rukyat. 

  
D. Penyatuan Kalender Islam 

Umat Islam pada saat sekarang sangat membutuhkan 
penyatuan sistem penanggalannya. Tetapi penyatuan kalender 
Islam itu bukan asal sekedar sama lebarannya. Penyatuan 
kalender itu harus memiliki ladasan pijak filosofi syar‘i yang kuat. 
Landasan penyatuan kalender itu dapat disebutkan: 

1) bahwa kalender itu harus dapat meramal waktu secara 
pasti jauh ke depan untuk memberi kepastian, 

2) bahwa kalender itu dapat merunut kembali secara pasti 
tanggal ke belakang karena adanya logika yang pasti dari 
kalender, bukan ditetapkan secara diskresional.  

3) bahwa kalender itu dapat menepatkan waktu-waktu 
ibadah umat Islam. 
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Penepatan waktu ibadah adalah salah satu dari fungsi 
kalender Hijriah. Fungsi lain, yaitu fungsi sivil, dari kalender Islam 
hampir seluruhnya telah diambil alih oleh kalender Masehi, 
sehingga yang tersisa adalah fungsi relijius, yaitu menata waktu 
ibadah. Salah satu bentuk ibadah Islam adalah suatu ibadah yang 
dilaksanakan di suatu tempat tertentu di muka bumi (seperti di 
Indonesia), tetapi waktunya terkait dengan peristiwa di tempat 
lain. Ibadah itu adalah puasa sunat Arafah yang dikerjakan di 
mana pun di dunia termasuk di Indonesia, tetapi waktunya 
adalah pada hari terjadinya wukuf di Arafah, Mekah. Oleh karena 
itu penyatuan kalender Islam harus berlandaskan dasar 
pemikiran menyatukan jatuhnya hari Arafah antara berbagai 
tempat (termasuk Indonesia) dengan Mekah. Ini berarti kriteria 
kalender itu harus bersifat lintas kawasan. Dengan kata lain kita 
harus merumuskan suatu kalender Hijriah yang bersifat global 
(internasional) agar hari Arafah yang peristiwanya terjadi di 
Mekah jatuh bersamaan di tempat lain yang jauh dari Mekah, 
seperti Indonesia, sehingga dapat diamalkan puasanya.   

Hal penting lain terkait fungsi kalender menyatukan 
jatuhnya hari ibadah adalah masalah malam Qadar (Lailatul 
Qadar). Apabila kita membolehkan adanya dua tanggal berbeda 
akibat peluang rukyat berbeda, maka timbul pertanyaan apakah 
malam Lailatul Qadar ada dua malam berbeda untuk kawasan 
berbeda? Kalau ya, ini akan terasa sangat aneh sekali. Di dalam 
al-Quran, malam Qadar itu disebut tunggal, tidak jamak atau 
muṡanna, sehingga hanya ada satu malam Qadar yang turun 
pada satu malam yang sama. 

    
E. Membuka Wawasan 

Kita harus meluaskan wawasan kita dan berfikir secara 
global karena Islam telah berabad-abad menjalani proses 
globalisasi dengan umatnya tersebar di seluruh pelosok muka 
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bumi bahkan sampai di pulau-pulau terpencil di Samudera 
Pasifik. Hindari berfikir sempit yang hanya berfikir merumuskan 
kalender berdasarkan kriteria yang bertitik tolak dari titik yang 
amat terbatas di tempat tertentu. 

Itu adalah cara berfikir 1401 tahun lalu, ketika Kuraib dan 
Ibn Abbas pada tahun 35 H berdebat tentang apakah penetapan 
awal bulan itu satu untuk semua atau bersifat lokal, masing-
masing tempat membuat penetapan sendiri. Ibn Abbas 
menetapkan masing-masing tempat sesuai dengan rukyatnya.  

Kita di zaman modern dapat memahami fatwa Ibn Abbas 
itu karena mereka hidup di lingkungan yang belum mengenal 
bagaimana gerak peredaran benda-benda langit, bagaimana 
tampakan kurve rukyat di atas muka bumi pada visibilitas 
pertama, bagaimana menghitung pergerakan bulan itu sendiri, 
bagaimana peluang muka bumi untuk dapat merukyat, dan 
banyak lagi aspek lain.  

Mari cara berfikir ini kita tinggalkan dan mari kita berfikir 
secara lebih luas dengan dasar pertimbangan utama bagaimana 
menyatukan jatuhnya hari-hari ibadah kita tepat pada momen 
seharusnya seperti jatuhnya hari Arafah. Jangan kita 
membuatkan untuk masyarakat penetapan kalender yang 
menyebabkan ibadah kita tidak dapat dilaksanakan tepat pada 
momen seharusnya seperti puasa hari Arafah yang jatuh berbeda 
dengan Mekah.  

Di Indonesia belum ada satu kalender pun yang dasar 
perumusannya mempertimbangkan kriteria yang bersifat lintas 
kawasan (bersifat global). Oleh karena itu sering terjadi 
perbedaan dalam jatuhnya hari Arafah. Termasuk kalender 
Muhammadiyah yang masih bersifat lokal. Namun kalender ini 
adalah kalender yang ada di Indonesia yang paling mendekati 
kriteria bersifat global dan karenanya kalender ini lebih banyak 
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sesuai jatuhnya hari Arafah dengan Mekah seperti tahun lalu dan 
mungkin tahun ini juga. Muhammadiyah tampaknya menyadari 
ini, oleh karena itu dalam Muktamar 47 baru lalu, telah 
diputuskan bergerak ke arah perwujudan kalender Hijriah global. 

Kita memang harus menyadari bahwa negeri kita Indonesia 
ini termasuk kawasan yang terletak jauh di zona waktu timur di 
mana peluang rukyat semakin kecil. Sehingga menuntut 
terjadinya rukyat fikliah di sini akan membawa kepada kekacauan 
waktu ibadah. Semakin titik acu digeser ke timur semakin 
peluang terjadinya perbedaan hari Arafah membesar. Begitu pula 
semakin tinggi parameter irtifak (ketinggian) bulan yang dituntut 
untuk mencapai imkanu rukyat, semakin terbuka lebar peluang 
berbedanya hari Arafah.  

Kalender Muhammadiyah yang nol derajat saja, meskipun 
merupakan kalender yang paling dekat dengan kriteria global, 
masih saja akan menyisakan kemungkinan perbedaan itu 
walaupun akan lebih sedikit. Apalagi kriteria 2 derajat, dan 
jangan tanya kriteria 4 atau 6 derajat dan seterusnya. 
Perbedaannya akan semakin menganga. 

Ada yang berfikir “kenapa susah-susah mau membuat 
kalender global, pada hal menyatukan dalam negeri saja yang 
ada di bawah batang hidung belum mampu; jangan berfikir yang 
muluk-muluk.” Dalam kata pengantar terhadap buku Kalender 
Kamariah Islam Unifikatif, penulisnya menegaskan ini cara 
berfikir yang tidak tepat.  

Pembuatan kalender global itu pelaksanaannya tidak 
tergantung kepada otoritas bangsa lain. Kalau kita sendiri bangsa 
Indonesia menerimanya secara keseluruhan, maka kita akan 
bersatu dalam penetapan jatuhnya hari-hari ibadah kita di dalam 
negeri, seperti yang semua kita menginginkannya. Sama dengan 
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kalender 0, 2, 4, atau 6 derajat, apabila kita semua menerimanya 
kita bersatu dalam negeri kita.  

Tetapi ada dua keunggulan lain kalender global yang tidak 
dimiliki oleh kalender lokal. Pertama, dengan kalender global kita 
bergerak dalam arah penyatuan hari Arafah yang merupakan hari 
ibadah. Kedua, kita mempunyai tawaran yang bisa diajukan ke 
masyarakat dunia dan kalau konsep kita meyakinkan tentu ada 
peluang untuk diterima.  

Sementara kalender lokal apabila kita terima kita bersatu, 
sama seperti kalender global apabila kita terima kita bersatu. 
Tetapi kalender lokal tidak punya peluang menyatukan jatuhnya 
hari Arafah pada tahun-tahun tertentu, dan tidak punya bahan 
untuk ditawarkan ke dunia luar. Dan karenanya tidak punya 
kontribusi terhadap peradaban Islam yang mengalami kepiluan 
hati karena tidak adanya kalender unifikatif karena umatnya 
berfikir parsial dan lokal.  

Kita juga harus mempertimbangkan pendapat para pakar 
astronomi dan syariah kontemporer yang menegaskan bahwa 
kita tidak mungkin lagi mempertahankan rukyat untuk 
penentuan sistem waktu Islam. Karena rukyat itu terbatas 
tampakannya di muka bumi dan tidak mengkaver seluruh 
kawasan dunia yang menyebabkan terjadinya perbedaan tanggal. 
Raibnya kalender unifikatif Islam selama 14 abad hingga kini 
adalah karena umat Islam begitu kokoh mempertahankan rukyat. 
Kenyataan ini memang berat dan pahit untuk diterima. Tetapi 
kita harus berani melakukan revolusi mental untuk bergerak ke 
cara lain yang mampu mewujudkan kalender Islam unifikatif dan 
menjatuhkan hari Arafah sama dengan Mekah. 

 
E. Ulil Amri dan Pengumuman Masuknya Bulan 

Masalah kepatuhan kepada Ulil Amri bukanlah inti 
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persoalan. Inti persoalannya adalah pada menemukan dasar 
penyatuan kalender yang benar-benar dapat memecahkan 
persoalan terkait penepatan waktu ibadah. Kalau hal tersebut 
dapat dicapai, maka tidak ada problem terkait dengan Ulil Amri. 
Di dalam negara modern yang berpijak kepada prinsip-prinsip 
masyarakat sivil (civil society), suara masyarakat merupakan 
unsur yang harus dipertimbangkan oleh negara. Bahkan 
konstitusi menjamin kebebasan menyatakan pendapat dan 
dalam keyakinan agama, menjamin kebebasan untuk 
menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya.  

Negara, yang diwakili Ulil Amri, tidak dapat memaksakan 
kehendaknya begitu saja, apalagi terhadap suatu keputusan yang 
dipandang tidak memenuhi aspirasi keagamaan yang diyakini 
oleh anggota masyarakat. Bahwa dalam masyarakat ada 
perbedaan tidak dengan sendirinya melegitimasi Ulil Amri untuk 
menggunakan kekuasaannya secara semena-mena guna 
mengikuti suatu keyakinan yang sesuai dengan pandangan 
mereka. Apa yang perlu dilakukan adalah mendorong dialog dan 
menumbuhkan saling pengertian untuk terus belajar dari 
keadaan yang ada guna mencapai kesepakatan yang perlu.  

Termasuk dalam hal ini pelarangan pendukung faham 
berbeda untuk mengumumkan masuknya hari-hari ibadah sesuai 
dengan pandangannya adalah suatu bentuk penekanan aspirasi 
yang tidak mencerminkan apresiasi terhadap ekspresi 
keberagamaan yang ada dalam masyarakat. Biarlah masyarakat 
belajar berdemokrasi dan mencari jalan penyelesaian 
masalahnya. 
    
F. Catatan Akhir 

Dari apa yang dikemukakan di atas dapat dilihat beberapa 
butir penting yang perlu menjadi perhatian: 
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a. Penggunaan rukyat oleh Nabi saw untuk menentukan 
masuknya bulan kamariah, khususnya terkait bulan-bulan 
ibadah, hanya merupakan sarana yang dikondisikan oleh 
ruang sosio-budaya pada zamannya dan ketika masyarakat 
mengalami perkembangan kita harus siap menerima sarana 
baru yang dapat memenuhi kebutuhan kita dalam ruang 
sosio-budaya yang baru. 

b. Rukyat memiliki sejumlah keterbatasan dan tidak dapat 
memenuhi kebutuhan modern umat terhadap adanya 
kalender pemersatu karena dengan rukyat tidak mungkin 
dibuat penyatuan kalender, dan kuatnya umat Islam 
berpegang kepada rukyat selama ini adalah sebab di balik 
raibnya kalender Islam pemersatu yang akurat. 

c. Karena itu penggunaan hisab merupakan suatu conditio sain 
quanon bagi terciptanya penyatuan penanggalan umat Islam 
yang sah secara syar’i dan akurat secara ilmu astronomi; dan 
peralihan dari rukyat kepada hisab bukan suatu hal yang 
bertentangan dengan syariah karena penggunaan hisab juga 
memiliki dasar syar’inya yang kuat. 

d. Umat Islam perlu memiliki kalender pemersatu yang 
memenuhi (1) fungsi ganda kalender islam yaitu fungsi sivil 
dan fungsi relijius, (2) bersifat lintas kawasan dalam rangka 
menepatkan jatuhnya hari-hari ibadah Islam pada momen 
sebenarnya karena ada satu bentuk ibadah Islam yang 
dilaksanakan di suatu tempat di dunia, tetapi waktunya 
terkait dengan peristiwa di tempat lain. 

e. Kehadiran suatu sistem penanggalan yang bersifat lintas 
kawasan (kalender global) memberi dua keuntungan, (1) 
apabila kita semua menerimanya, maka kita bersatu di 
dalam negeri, dan (2) dalam waktu yang sama kita 
mempunyai tawaran yang dapat kita ajukan ke dunia Islam, 



                                             59                                             

 

dan dengan demikian kita berpeluang mempersatukan 
jatuhnya hari ibadah tertentu seperti hari Arafah. Tetapi 
apabila kita menyepakati kalender lokal seperti kalender 
berdasarkan kriteria 2 derajat atau berapa pun derajatnya, 
maka kita juga bersatu dalam negeri, namun kita tidak 
mempunyai tawaran untuk diajukan ke dunia Islam, dan 
dengan demikian tertutup peluang untuk menepatkan 
jatuhnya hari Arafah pada tahun tertentu. 

 

 

* * * * * 
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HISAB HAKIKI DAN WUJUDUL HILAL* 
 

Oman Fathurohman SW 
 

A. Pengantar 

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

 
B. Hisab dan Ilmu Hisab 

Kata "hisab" yang kerap kali oleh masyarakat dijadikan 
sebagai julukan atau label bagi Muhammadiyah sebagai ahli 
(pendukung) hisab berasal dari kata Arab al-ḥisāb yang arti 
harfiahnya adalah perhitungan1 atau pemeriksaan. Dalam al-

                                                           
* Makalah ini diambil dari buku Argumentasi Hisab Muhammadiyah, 

yang dipresentasikan pada acara Sarasehan dan Sosialisasi Paham Hisab 
Muhammadiyah pada Rajab 1435 H / Mei 2014 M oleh Majelis Tarjih dan 
Tajdid PP Muhammadiyah, dengan perubahan pada aplikasi hasil hisab 
Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1435 H / 2014 M menjadi data hasil 
hisab Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1437 H / 2016 M. 

1
 Lihat Kamus Besar Bahasa hdonesia Pusat Bahasa, cetakan pertama 

edisi keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 503, kata 
'hisab'. 
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Qur'an kata hisab atau turunannya banyak disebut, dan secara 
umum dipakai dalam arti perhitungan, seperti dalam surat Gāfir 
(40) ayat 17. Dalam al-Qur'an juga disebut beberapa kali kata-
kata yaum al-ḥisāb, yang berarti hari perhitungan, salah satu 
contohnya adalah surat Ṣād (38) ayat 26. Kata-kata al-ḥisāb 
dalam al-Qur'an yang mengandung arti perhitungan waktu 
terdapat dalam Yūnus (10) ayat 5. Kata al-ḥisāb dalam ayat ini 
jelas menunjukkan pada pengertian perhitungan waktu karena 
dirangkaikan dengan ungkapan li ta‘lamū ‘adada as-sinīna yang 
berarti bilangan tahun. Pengertian yang sama terdapat pula 
dalam surat al-Isrā' (17) ayat 12, dimana kata al-ḥisāb dalam ayat 
itu dirangkaikan dengan ungkapan li ta‘lamū ‘adada as-sinīna. 

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

عن َعبِْد اهلِل بِْن ُعَمَر رَِِضَ اهلل َعنُْهماَ َقاَل َسِمْعُت رَُسوَل اهلِل 
ْيتُُموُه َصَّلى اهلل َعلَيِْه وََسلىَم َيُقوُل إَِذا 

َ
ْيتُُموُه فَُصوُموا َوإَِذا َرأ

َ
َرأ
فِْطُروا فَإِْن ُغمى َعلَيُْكْم فَاقِْدُروا ََلُ 

َ
 .[رواه ابلخاري ومسلم]فَأ

Artinya: Dari Ibn 'Umar, dari Nabi saw [diwartakan] bahwa 
beliau bersabda: Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; 
kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu 
adalah demikian-demikan. Maksudnya adalah kadang-kadang 
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dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari [HR 
al-Bukhari dan Muslim].2 

Penggunaan kata hisab oleh para ahli fikih, sebagaimana 
terdapat dalam kitab-kitab fikih, sejauh bersangkut paut dengan 
pelaksanaan ibadah, lebih banyak digunakan dalam pengertian 
perhitungan waktu dan arah tempat, seperti penentuan waktu-
waktu salat, waktu puasa terutama puasa Ramadan, waktu idul 
fitri, waktu ibadah haji terutama terkait dengan ibadah puasa 
'arafah dan idul adha, dan waktu gerhana terkait dengan salat 
gerhana. Perhitungan arah tempat berhubungan dengan 
penentuan arah kiblat, yakni arah menuju Kabah ketika orang 
menunaikan salat yang merupakan salah satu syarat sahnya 
salat. Penentuan waktu-waktu tersebut dilakukan dengan 
perhitungan terhadap posisi geometris benda-benda langit 
khususnya Matahari dan Bulan. Penentuan awal waktu salat 
fardu yang lima (Zuhur, ‘Asar, Maghrib, ‘Isya', dan Subuh), salat 
Duha, dan terbit Matahari (syuruq) sebagai tanda berakhirnya 
waktu salat Subuh dilakukan dengan cara menghitung posisi atau 
kedudukan Matahari di langit selama dalam perjalanan hariannya 
dari timur ke barat dilihat dari tempat salat di Bumi. Ayat-ayat al-
Qur'an mengisyaratkan waktu-waktu salat fardu dengan 
mengaitkannya pada fenomena Matahari.3 Demikian pula hadis-
hadis Nabi saw menegaskan waktu-waktu salat dengan mengacu 
kepada fenomena Matahari.4 

                                                           
2
  Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (ttp.: Dār al-Fikr, 1994/1414), II: 281, 

hadis no. 1913, "Kitāb aṣ-Ṣaum" dari Ibn 'Umar. Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim 
(Beirut: Dār al-Fikr, 1992/1412), I: 482, hadis no. 1080: 15, "Kitāb aṣ-Ṣiyām" 
dari Ibn 'Umar. 

3
 Al-Isrā' (17) ayat 78. Hūd (11) ayat 114. Ṭā Hā (20) ayat 130. 

4
 Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari 'Abdullāh ibn 

'Amr. Ibn Hibbān dari Jābir. Abū Dāwud dari Ibn 'Abbās. 
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Penentuan waktu puasa Ramadan, ldul Fitri, puasa ‘Arafah, 
dan Idul Adha dilakukan dengan cara menghitung posisi atau 
kedudukan Bulan di langit dalam perjalanannya mengitari Bumi 
selama sebulan sekali dan bersama-sama Bumi mengitari 
Matahari selama setahun sekali. Meskipun masih terdapat di 
kalangan muslim yang mengaitkan penentuan waktu ibadah-
ibadah tersebut dengan terlihatnya hilal (Bulan sabit) yang 
merupakan salah satu bentuk (fase) Bulan yang nampak dari 
Bumi, namun pada hakikatnya hilal itu sendiri terbentuk salah 
satunya berhubungan erat dengan posisi atau kedudukan Bulan 
terhadap Matahari dan Bumi. Berbeda dengan mereka, para ahli 
hisab dalam menentukan waktu-waktu ibadah tersebut 
memandang cukup dengan menentukan posisi atau kedudukan 
Bulan di langit tidak diperlukan melihat Bulan tersebut secara 
langsung. Menurut para ahli hisab, sepanjang kriteria yang 
disyaratkan untuk memasuki waktu-waktu ibadah tersebut telah 
terpenuhi maka waktu-waktu ibadah itu sudah masuk atau sudah 
harus dimulai. Misalnya, untuk menentukan puasa Ramadan, 
apabila sebelum terbenam Matahari posisi Bulan sudah 
mencapai ijtimak (konjungsi) dan pada saat terbenam Matahari 
itu Bulan belum terbenam maka mulai saat terbenam Matahari 
itu sudah mulai masuk bulan Ramadan. 

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

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

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

Ilmu falak sebagai istilah pengganti ilmu haiah yang identik 
dengan astronomi sesungguhnya cakupannya lebih luas dari 
hanya sekedar ilmu yang mempelajari posisi geometris benda-
benda langit untuk kepentingan praktis penentuan waktu-waktu 
ibadah dalam Islam. Ilmu tentang penentuan waktu-waktu 
tersebut hanya merupakan bagian saja dari ilmu falak yang 
cakupannya luas. Ilmu tentang penentuan waktu tersebut oleh 
ulama zaman tengah disebut dengan istilah ‘ilm al-mawāqīt (ilmu 
tentang waktu). Dapat dikatakan bahwa ‘ilm al- mawāqīt 
merupakan cabang dari ilmu falak yang luas. Untuk membedakan 
ilmu falak dalam arti astronomi yang cakupannya luas dengan 
ilmu falak yang khusus mengkaji gerak benda-benda langit 
khusunya Matahari dan Bulan untuk menentukan waktu-waktu 
ibadah dan arah kiblat, maka ilmu falak yang terakhir ini disebut 
dengan istilah ilmu falak syar'i. 

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

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

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

 
C. Hisab Hakiki 

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

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

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

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

2. Urutan letak tahun kabisat dalam setiap siklus tidak ada 
kesepakatan di antara para ahli hisab, sehingga akan 
berakibat perbedaan dalam perhitungan dan memulai bulan 
baru kamariah. 
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3. Hisab 'urfi dapat menyebabkan mulai bulan baru sebelum 
Bulan di langit lahir atau sebaliknya bisa terjadi bulan baru 
belum mulai padahal Bulan di langit sudah lahir sebelumnya 
atau sudah kelihatan dengan jelas. Ini disebabkan karena 
mulai dan berakhirnya bulan menurut hisab 'urfi tidak selalu 
sejalan dengan gerak faktual Bulan di langit. 

4. Hisab 'urfi menetapkan umur bulan Ramadan selalu 30 hari 
karena ia berada pada urutan bulan ganjil yakni bulan 
kesembilan. Hal ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul saw 
tentang puasa Ramadan yang kadang-kadang 29 hari atau 30 
hari sesuai dengan gerak dan posisi Bulan yang sebenarnya 
di langit. Rasulullah saw sendiri menunaikan puasa Ramadan 
kebanyakannya 29 hari. 

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

6. Angka rata-rata gerak Bulan 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 
detik yang menjadi standar baku untuk menyusun umur 
bulan dalam setiap tahun sebagaimana diutarakan di atas 
sesunggunya bukan merupakan waktu yang senyatanya yang 
dialami Bulan dalam gerak bulanannya, karena interval 
waktu tersebut selalu berubah-ubah. Untuk tahun 1435 H 
interval terbesar mencapai 29 hari 16 jam 01 menit 03 detik 
(untuk bulan Zulkaidah 1435 H) dan interval terpendek 
hanya 29 hari 10 jam 21 menit 12 detik (untuk budan 
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Rabiulakhir 1435 H).5 Dengan demikian bisa saja umur bulan 
itu 2 bulan berturut-turut 30 hari atau bisa juga 2 bulan 
berturut-turut 29 hari. 

Kelebihan dari kalender yang disusun dengan metode 'urfi 
ini adalah dapat memenuhi salah satu tuntutan kalender 
unifikasi, yaitu satu tanggal dalam satu hari atau dalam satu hari 
hanya ada satu tanggal untuk seluruh dunia. 

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

 
D. Wujudul-Hilal 

Dalam hisab hakiki yang dihitung adalah posisi Bulan yang 
sebenarnya untuk menentukan kapan bulan baru dimulai. Hanya 
saja untuk menentukan pada saaat mana dari perjalanan Bulan 
itu dapat dinyatakan sebagai awal bulan, atau dalam keadaan 
posisi Bulan seperti apa sehingga dapat dinyatakan sebagai awal 
bulan atau bulan baru telah mulai. Pertanyaan ini membawa 
kepada persoalan kriteria awal bulan menurut hisab hakiki. 
Terdapat banyak pandangan mengenai kriteria awal bulan 

                                                           
5
 Diolah dari hasil perhitungan saat ijtimak Bulan-Matahari (new 

moon) yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah untuk tahun 1435 H. 
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kamariah, lima di antaranya diuraikan dalam buku Pedoman 
Hsab Muhammadiyah.6 

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

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

Ketiga, Bulan terbenam setelah Matahari terbenam; awal 
bulan kamariah ditandai dengan pertama kalinya Matahari 

                                                           
6
 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ibid h. 21-

14. 
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terbenam sebelum terbenam Bulan, atau pertama kalinya 
terbenam Bulan sesudah terbenam Matahari. Kombinasi 
fenomena terbenam Matahari dan terbenam Bulan merupakan 
tanda dimulainya bulan baru kamariah bagi pandangan ini. 
Terbenam Matahari yang pertama kali terjadi sebelum terbenam 
Bulan menunjukkan bahwa sejak saat terbenam Matahari 
tersebut bulan baru (tanggal 1 bulan baru) kamariah dimulai. 
Dengan perkataan lain, awal bulan baru kamariah dimulai sejak 
terbenam Matahari yang terjadi sebelum terbenam Bulan. 
Sebaliknya, terbenam Matahari yang terjadi menjelang 
terjadinya sesudah terbenam Bulan menunjukkan awal bulan 
baru kamariah belum dimulai. 

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

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

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

Seperti terlihat dalam uraian di atas, acuan dalam 
penetapan awal bulan kamariah adalah fenomena Bulan. 
Meskipun persisnya fenomena Bulan yang dijadikan tanda awal 
bulan tersebut bervariasi dan kombinasinya dengan fenomena 
atau variabel lain berbeda, namun tidak dapat dipungkiri bahwa 
acuan pokok dalam penentuan awal bulan kamariah adalah 
Bulan. Bahkan bukan saja menjadi acuan dalam penentuan awal 
bulan kamariah tetapi juga otomatis menjadi acuan dalam 
kalender kamariah. Itulah sebabnya bulan atau kalender 
dimaksud diberi label 'kamariah' (berasal dari kata Arab 
'qamariyyah' dari kata benda 'qamar' artinya Bulan). Hal ini 
berbeda dengan bulan atau kalender masehi yang acuannya 
fenomena Matahari, dan oleh karenanya dikenal dengan bulan 
atau kalender 'syamsiah' (berasal dari kata Arab 'syamsiyyah' dari 
kata benda 'syams' artinya Matahari).7 

                                                           
7
 Dalam kalender syamsiah tidak dikenal adanya penentuan awal 

bulan, karena kalender syamsiah basis perhitungannya adalah siklus 
tahunan, rentang waktu dalarn satu yang merupakan siklus orbit bumi 
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Dalam menentukan awal bulan kamariah, termasuk bulan 
Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, Muhammadiyah menggunakan 
metode hisab hakiki dengan kriteria wujudul-hilal sebagaimana 
telah diuraikan di atas. Lebih tegas lagi kriteria wujudul-hilal itu 
adalah: 

1. Telah terjadi ijtimak antara Bulan dan Matahari; 

2. ljtimak antara Bulan dan Matahari terjadi sebelum terbenam 
Matahari; dan 

3. Pada saat terbenam Matahari Bulan belum terbenam. 

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

ْرنَاُه َمنَاِزَل َحَّتى ََعَد ََكلُْعرُْجوِن الَْقِديِم  اَل ( 93)َوالَْقَمَر قَدى
ْن تُْدرَِك الَْقَمَر َواَل اللىيُْل َسابُِق 

َ
ْمُس يَنْبَِِغ لََها أ انلىَهاِر َوُُكٌّ ِِف الشى

 (04)فَلٍَك يَْسبَُحوَن 
Artinya: Dan telah Kami tetapkan bagi Bulan manzilah-manzilah, 
sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) 

                                                                                                                           
sekitar matahari, atau siklus peredaran semu fahunan matahari. Dari 
rentang waktu satu tahun ini kemudian dibagi dan dikelompokkan menjadi 
12 bulan. Setiap bulan diberi jatah hari antara 30 dan 31 hari, kecuali bulan 
Februari 29 hari atau 29 hari. Berbeda dengan kalender syamsiah, kalender 
kamariah berbasis siklus bulanan, oleh karenanya penentuan awal bulan 
merupakan hal yang pokok tidak dapat diabaikan. Penggabungan 12 kali 
siklus bulanan menjadi satu siklus tahunan. Lihat Marsito, Kosmografi Ilmu 
Bintang2, (Djakarta: PT Pembangunan, 1960), h. 72-74; Robert H. Baker, 
Astronomy: A Texbook for University and College Students, cetakan 
keempat, edisi kelima (New York: D.Van Nostrand Company, 1953), h. 64-
65. 
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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 [QS. Yā Sīn (36): 39-40] 

Penyimpulan tiga kriteria di atas dilakukan secara 
komprehensif dan interkonektif, artinya difahami tidak semata 
dari ayat 39 dan 40 surat Yā Sīn an sich, melainkan dihubungkan 
dengan ayat, hadis dan konsep fikih lainnya dan dibantu ilmu 
astronomi. Dalam surat ar-Rahmān dan surat Yūnus 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 Yā Sīn 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 surat Yā Sīn 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 menghilang dari 
penglihatan dan dari astronomi diketahui bahwa pada saat itu 
Bulan melintas antara matahari dan bumi. Saat melintas antara 
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bumi dan matahari itu ketika ia berada pada titik terdekat 
dengan garis lurus antara pusat titik matahari dan titik pusat 
bumi saat apa yang disebut ijtimak (konjungsi). Perlu diketahui 
bahwa Bulan beredar mengelilingi bumi rata-rata selama 29 hari 
12 jam 44 menit 2,8 detik (atau 29,5 hari). Matahari juga, tetapi 
secara semu, berjalan mengelilingi bumi [sesungguhnya Bumi lah 
yang mengelilingi Matahari]. Dalam perjalanan keliling itu Bulan 
dapat mengejar matahari sebanyak 12 kali dalam satu tahun, 
yaitu saat terjadinya ijtimak, saat Bulan berada antara matahari 
dan bumi. Saat terjadinya ijtimak menandai Bulan telah cukup 
umur satu bulan karena ia telah mencapai titik finis dalam 
perjalanan kelilingnya. Oleh karena itu kita dapat 
memanfaatkannya sebagai kriteria mulainya bulan baru. Namun 
ijtimak saja tidak cukup untuk menjadi kriteria bulan baru karena 
ijtimak bisa terjadi pada sembarang waktu atau kapan saja pada 
hari ke-29: bisa pagi, bisa siang, sore, malam, dini hari, subuh, 
dan seterusnya. Oleh karena itu diperlukan kriteria lain di 
samping kriteria ijtimak. Untuk itu kita mendapat isyarat penting 
dalam ayat 40 surat Yā Sīn. 

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 (mayoritas ahli hukum Islam), adalah 
jangka waktu sejak terbenamnya matahari hingga terbenamnya 
matahari berikut. Jadi gurūb (terbenamnya Matahari) menandai 
berakhirnya hari sebelumnya dan mulainya hari berikutnya. 
Apabila keadaan itu adalah pada hari terakhir dari suatu bulan, 
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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 
Yā Sīn itu sesungguhnya tersirat isyarat tentang arti penting ufuk 
karena kaitannya dengan pergantian siang dan malam dan 
pergantian hari. Difahami 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 gurūb, dengan kata lain Bulan berada di bawah ufuk saat 
matahari tenggelam, maka bulan kamariah baru belum mulai; 
malam itu dan keesokan harinya masih merupakan hari terakhir 
dari bulan kamariah berjalan. 
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Menjadikan keberadaan Bulan di atas ufuk saat matahari 
terbenam sebagai kriteria mulainya bulan baru kamariah juga 
merupakan abstraksi dari perintah-perintah rukyat dan 
penggenapan bulan tiga puluh hari bila hilal tidak terlihat. Hilal 
tidak mungkin terlihat apabila di bawah ufuk. Hilal yang dapat 
dilihat pasti berada di atas ufuk. Apabila Bulan pada hari ke-29 
berada di bawah ufuk sehingga tidak terlihat, lalu bulan 
bersangkutan digenapkan 30 hari, maka pada sore hari ke-30 itu 
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 jelang 1 Syawal 
1448 H pada sore hari ijtimak Senin tanggal 8 Maret 2027 
bertepatan dengan 29 Ramadan 1448 H saat matahari terbenam 
adalah -01° 36' 17,91", artinya Bulan di bawah ufuk dan karena 
itu mustahil dirukyat, dan oleh sebab itu bulan berjalan 
(Ramadan 1448 H) digenapkan 30 hari sehingga 1 Syawal 1448 H 
jatuh hari Rabu 10 Maret 2027. Pada sore Selasa (hari ke-30 
Ramadan) Bulan berada di atas ufuk (tinggi titik pusat Bulan 07O 
09' 16"). 

 
E. Hasil Hisab Hakiki Wujudul-Hilal dalam Penentuan Ramadan, 

Syawal, dan Zulhijah 1437 H 

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

1. Menghitung kapan terjadinya ijtimak antara Bulan dan 
Matahari; 

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

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

Berikut adalah hasil perhitungan dengan menggunakan 
metode hisab hakiki untuk awal bulan Ramadan, Syawal, dan 
Zulhijah 1437 H sesuai dengan kriteria wujudul-hilal. 

1. Awal Ramadan 1437 H 

a. Ijtimak jelang Ramadan 1437 H terjadi pada hari Ahad 
Legi, 5 Juni 2016 M pukul 10:01:51 WIB.  

b. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta 

(  = -07 48  dan  = 110 21 BT ) = +04 01 58 (hilal 
sudah wujud), dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat 
terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk. 
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c. 1 Ramadan 1437 H jatuh pada hari Senin Pahing, 6 Juni 
2016 M.  

2. Awal Syawal 1437 H 

a. Ijtimak jelang Syawal 1437 H terjadi pada hari Senin 
Kliwon, 4 Juli 2016 M pukul 18:03:20 WIB.  

b. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta 

(  = -07 48  dan  = 110 21 BT ) = -01 19 13 (hilal 
belum wujud), dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat 
terbenam Matahari itu Bulan berada di bawah ufuk. 

c. 1 Syawal 1437 H jatuh pada hari Rabu Pahing, 6 Juli 2016 
M.  

3. Awal Zulhijah 1437 H, Puasa Arafah dan Iduladha 

a. Ijtimak jelang Zulhijah 1437 H terjadi pada hari Kamis 
Wage, 1 September 2016 M pukul 16:05:40 WIB. 

b. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta 

(  = -07 48  dan  = 110 21 BT ) = -0 29 17 (hilal 
belum wujud) , dan di seluruh wilayah Indonesia pada 
saat terbenam Matahari itu Bulan berada di bawah ufuk.  

c. 1 Zulhijah 1437 H jatuh pada hari Sabtu Legi, 3 
September 2016 M.  

d. Hari Arafah (9 Zulhijah 1437 H) hari Ahad Wage,  11 
September 2016 M.  

e. Iduladha (10 Zulhijah 1437 H) hari Senin Kliwon, 12 
September 2016 M. 

 

* * * * * 
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Abstrak  

Tulisan ini memaparkan tujuh argumen yang digunakan oleh 
sarjana-sarjana Islam pra-modern dalam menolak hisab. Tujuh 
argumen tersebut ditampilkan dari sumber-sumber primer 
(kutub al-turāṡ) dari lintas mazhab. Masing-masing deskripsi 
argumen tersebut kemudian diikuti dengan diskusi kritis yang 
dikutip dari pemikiran ahli-ahli hukum Islam kontemporer.      

Kata Kunci: hisab, rukyat, mazhab fikih, diskusi kritis.  
 
Pendahuluan 

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

Berikut ini adalah tujuh alasan penolakan terhadap hisab 
yang diajukan oleh ulama-ulama pra modern disertai dengan 
jawaban terhadapnya.  
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Pertama, Rukyat adalah Sebab Berpuasa 

Ulama dari lintas mazhab umumnya meyakini bahwa puasa tidak 
bisa dimulai kecuali dengan melakukan rukyah terlebih dahulu. 
Hal demikian karena rukyat dianggap sebagai sebab syari 
masuknya bulan puasa.  

Badruddīn al-‘Ainī (w. 855 H / 1451 M), ulama pensyarah 
kitab Ṣaḥiḥ al-Bukhārī misalnya menyatakan:  

“Tidak sah meyakini Ramadan kecuali dengan rukyah 
kolektif dan saksi yang adil, atau dengan menggenapkan 
bilangan menjadi 30 hari. Pendapat ini dipegang oleh 
mazhab jumhur ulama di wilayah Hijaz, Iraq, Syam dan 
Maroko. Di antaranya (yang memegang pendapat ini) 
adalah Malik, Syafii, Awza’i, Tsauri, Abu Hanifah dan 
sahabat-sahabatnya serta umumnya ahli hadis, kecuali 
Ahmad”.1 

Al-Qarāfī (w. 684 H / 1285 M) dari Mazhab Maliki dalam 
kitab al-Furūq juga menyatakan:  

“Pembuat Syariat (Allah) tidak menjadikan hilal yang 
bercahaya sebagai sebab berpuasa. Akan tetapi rukyat 
terhadap hilal yang bercahaya itulah yang menjadi sebab 
berpuasa. Apabila rukyah belum dilakukan, sebab 
syarinya belum ada, maka hukumnya belum dapat 
ditetapkan”.2 

                                                           
1
 Al-‘Ainī, Badr al-Dīn Abū Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad. 

‘Umdatu al-Qāri Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
2001), vol. X, h. 833.  

2
 Al-Qarāfi, Syihābuddīn Abū al-‘Abbās. Anwār al-Burūq fi Anwā’i al-

Furūq. Editor: Muḥammad Aḥmad Sarrāj dan ‘Alī Jum’ah. (Kairo: Dār al-
Salām, 2001), vol. II, h. 624.    
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Ibnu Taimiyah (w. 728 H / 1327 M), seorang tokoh 
reformasi Islam pada abad pertengahan juga menulis:  

“Puasa Ramadan berkaitan dengan hilal-hilal, tidak 
diragukan lagi. Cara untuk mengetahui terbitnya hilal 
hanyalah rukyah, bukan yang lain. Dalilnya adalah dalil 
sam’iy (nas) dan aqliy”.3 

 
Jawaban:  

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

بَا 
َ
ُد ْبُن ِزَياٍد قَاَل َسِمْعُت أ َثنَا ُُمَمَّ َثنَا ُشْعبَُة َحدَّ َثنَا آَدُم َحدَّ َحدَّ
ْو قَاَل 

َ
ُهَريَْرَة رىض اهلل عنه َيُقوُل قَاَل انلَِِّبُّ صىل اهلل عليه وسلم  أ

بُو الَْقاِسِم صىل اهلل عليه وسلم  
َ
فِْطُروا  :قَاَل أ

َ
ُصوُموا لُِرْؤَيِتِه ، َوأ

َة َشْعَباَن ثاََلِثنَي لِرُ  ْكِملُوا ِعدَّ
َ
َ َعلَيُْكْم فَأ رواه [ْؤَيِتِه ، فَإِْن ُغِِمى

 .]ابلخارى
Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan 
kepada kami Syukbah, telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Ziyad, ia berkata: aku telah mendengar Abu 
Hurairah Ra. berkata. Nabi Saw. bersabda atau Abu al-Qasim 
Saw. bersabda: Berpuasalah karena melihat hilal, berbukalah 
karena melihat hilal. Jika hilal terhalang mendung bagi kalian 

                                                           
3
 Ibnu Taimiyah, Taqiyuddīn Aḥmad. Majmū’ al-Fatāwā. Editor: 

Khairī Saīd. (Kairo: Maktabah Taufīqiyyah, 2003 M), vol. XXV, h. 31.  
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maka sempurnakanlah bilangan Syakban menjadi 30 hari [HR al-
Bukhari].4 

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

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

 
ُ
بًَدا ََل يَْرتَِفعُ ثْبِ َما أ

َ
 َت َسبَبًا َفُهَو َسبٌَب أ

“Sesuatu yang ditetapkan sebagai sebab, maka ia adalah 
sebab selama-lamanya, tidak dapat berganti”.5  

Dalam ilmu Usul Fikih, sebab itu sendiri didefinisikan 
oleh para ulama sebagai: “Sesuatu yang dijadikan oleh agama 
sebagai penanda adanya sebuah hukum. Jika sebab itu ada, 
maka hukumnya ada. Jika sebab itu tidak ada, maka 

                                                           
4
 Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl. Al-Jāmi’ al-Ṣaḥiḥ al-Musnad 

min Ḥadyī Rasūlillāh Saw. wa Sunanihī wa Ayyāmihī (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī). 
(Damaskus: Dār Ibnu Kaṡīr, 2002 M), kitab “al-Ṣaum”, bab “qaul al-nabiyy 
saw. iżā raaytum al-hilāla faṣūmū, wa iżā raaitum fa afṭirū”, hadis no. 1909, 
h. 459-460.  

5
 Al-Syātibi, Ibrāhīm bin Musā. al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām. 

(Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, t.t), vol. I, h. 109.  
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hukumnya menjadi tidak ada”.6 Ketika puasa dikaitkan 
dengan rukyat sebagai sebab, semestinya puasa tidak boleh 
dilakukan kecuali setelah dilakukannya rukyat, termasuk 
pada hari ke-30 bulan Syakban. Namun pada kenyataannya, 
dalam hadisnya Nabi Saw. tetap memberikan alternatif yang 
lain, yaitu menggenapkan bilangan bulan. Ini menunjukkan 
bahwa rukyah bukanlah sebab masuknya bulan puasa.  

Jika demikian, apa sebenarnya sebab syari berpuasa? 
Yang menjadi sebab syari berpuasa sebenarnya adalah 
masuknya bulan puasa (dukhūlu syahr Ramaḍān) itu sendiri. 
Adapun rukyah hanyalah sarana untuk mengetahui masuknya 
bulan. Demikian pula halnya dengan penggenapan (istikmāl) 
bilangan bulan. Ia bukanlah sebab berpuasa, melainkan 
sarana yang dengannya diperoleh satu keyakinan masuknya 
bulan baru yang menjadi sebab syari berpuasa.  

2. Orang yang tidak memungkinkan bagi dirinya untuk 
melakukan rukyah, ia tetap wajib berpuasa. Karena sebab 
wajibnya berpuasa bukanlah karena rukyah itu sendiri, 
melainkan bulan baru telah masuk. Ibnu Daqīq al-‘Īd (w. 202  
H / 1302 M), seorang fakih bermazhab Syāfii telah 
menyatakan hal tersebut dalam kitabnya Iḥkāmu al-Aḥkām:  

“Bukanlah rukyah visual yang menjadi syarat wajibnya 
puasa; karena terdapat kesepakatan di antara ulama 
bahwa orang yang terkurung dalam bunker jika ia 
mengetahui kapan bulan Ramadan dengan 
menggenapkan bilangan atau dengan berijtihad 
dengan tanta-tanda, wajiblah atasnya berpuasa, 

                                                           
6
  Zaidān, Abd al-Karīm. Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh. (Kairo: Dār al-Tauzī’ 

wa al-Nasyr aI-Islāmiyyah, 1414), h. 55.  
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sekalipun ia tidak melihat hilal dan tidak mendapatkan 
kabar dari orang yang melihatnya.”7  

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

ْهَر فَلْيَُصْمُه  َفَمْن َشِهَد ِمنُْكمُ   (581 :ابلقرة)الشَّ
… barangsiapa di antara kalian menyaksikan bulan, maka 
hendaklah ia berpuasa pada bulan itu ... (al-Baqarah : 185). 

Sebab berpuasa sesuai dengan ayat di atas adalah 
menyaksikan bulan (dalam bahasa Inggris witnessing the 
month bukan seeing the moon), yang disebutkan dalam frasa 
“syahida minkum al-syahr”. “Man” dalam “faman syahida” 
berkedudukan sebagai syarat, “syahida” sebagai fiil syarat, 
“al-syahr” sebagai maf’ūl bih, sedangkan “falyaṣumhu 
(hendaklah berpuasa)”  berkedudukan sebagai jawābu 
syarat. Ini menunjukkan bahwa perintah puasa dikaitkan 
dengan penyaksian bulan.  

Menurut para ulama tafsir, makna menyaksikan bulan 
dalam ayat di atas ada dua, yaitu: pertama, hadir pada bulan 
Ramadan, dan kedua, mengetahui waktu datangnya bulan 
Ramadan. Tidak ada makna rukyatul hilal yang terkandung di 
dalam ayat tersebut. Berikut ini penafsiran beberapa ulama 
terkait dengan ayat “syahida minkum al-syahr” di atas.  

Imam al-Qurṭubi (w. 621  H / 1272 M) dalam tafsirnya 
Al-Jāmi’ li Aḥkāmi al-Qurān al-Karīm menulis :  

                                                           
7
 Ibnu Daqīq al-‘Īd, Taqiy al-Dīn Abū al-Fatḥ Muḥammad bin ‘Alī. 

Iḥkāmu al-Aḥkām Syarḥ ‘Umdatu al-Aḥkām. Editor: Muḥammad Ḥāmid al-
Fiqiy. (Kairo: Maṭba’ah al-Sunnah al-Muḥammadiyyah), vol. II, 1953, h. 4.  
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“Alī bin Abī Thālib, Ibnu ‘Abbās, Suwaid bin Ghafalah 
dan Aisyah adalah empat orang sahabat beserta Abū 
Mijlaz Lāḥiq bin Ḥumaid dan ‘Ubaidah al-Salmāni yang 
berpendapat bahwa barangsiapa yang menyaksikan, 
maksudnya hadir pada saat bulan telah masuk, ia 
berada dalam kondisi mukim (tidak berpergian) sejak 
awal di tempat tinggalnya bersama keluarganya, 
hendaklah ia menyempurnakan puasanya… 
barangsiapa yang menjumpai kehadiran, maka 
hendaklah ia berpuasa”.8  

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

“Ini adalah kewajiban yang pasti bagi siapa saja yang 
menyaksikan datangnya bulan, yaitu orang yang 
mukim di suatu negeri ketika bulan Ramadan masuk. 
Untuk melakukan puasa ia harus sehat jasadnya, tidak 
boleh tidak”.9  

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

“Dalam ayat yang mulia (al-Baqarah ayat 185, pen) 
syahida bermakna hadir”. Abu Ali berkata: “makna 
ayat yang tersirat adalah barangsiapa yang hadir di 
antara kalian pada negeri sendirinya dalam bulan 

                                                           
8
 Al-Qurṭubi, Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr. Al-

Jāmi’ li Aḥkāmi al-Qurān al-Karīm. Editor: Abdullāh bin Abdul Muḥsīn al-
Turkiy. (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006), vol. III, h. 168.  

9
 Ibnu Kaṡīr, Abū al-Fidā, Imād al-Dīn Ismā’il bin ‘Amru. Tafsīr al-

Qurān al-‘Azhīm. (Giza: Muassasah Qurthuba, 1421 H/2000 M), cet. I, vol. 
II, h. 131.  
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(Ramadan, pen), maka hendaklah ia berpuasa”. Hadir 
di sini maksudnya bermukim, tidak sedang berpergian. 
Karena yang sedang berpergian tidak wajib untuk 
berpuasa. Jika syahida dimaknai sebagai ḥaḍara 
(hadir), bukan bermakna syāhada dan raā (keduanya 
bermakna melihat, pen), maka dalam ayat ini tidak 
terdapat petunjuk untuk melakukan rukyah, begitu 
pula dengan hisab. Karena makna hadir dalam bulan 
Ramadan lebih umum daripada makna menetapkan 
bulan dengan rukyah ataupun hisab”.10 

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

   
Kedua, Ada Larangan Nabi Melakukan Hisab 

Imam Yaḥyā bin Syaraf al-Nawāwi (w. 676 H / 1277 M), ulama 
besar dari Mazhab Syāfi’ī menulis  : 

“Barangsiapa yang berpandangan dengan hisab posisi bulan 
maka pendapatnya tertolak oleh sabda Nabi Saw. yang 
tercantum dalam Ṣaḥīḥain: “Bahwa kita adalah umat yang 
ummi tidak bisa menghitung dan tidak bisa menulis. Bulan 
itu begini dan begini.” Mayoritas ulama menyatakan bahwa 
jika hisab dibebankan kepada umat, maka akan menyulitkan 
mereka, karena yang mengetahui ilmu ini hanya segelintir 
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 Al-Qarāfī. Op. Cit., vol. II, h. 625-6. 
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orang di negeri-negeri yang sudah maju. Yang benar adalah 
pendapat mayoritas ulama. Selainnya adalah pendapat yang 
fasid dan tertolak oleh kejelasan hadis di atas”.11  

Fakih bermazhab Syāfi’ī Syihābuddīn Aḥmad al-Ramlī (w. 
957 H / 1550 M) menyebutkan pula:  

“Bahwa syariat tidak mengakui hisab, bahkan menganulirnya 
secara keseluruhan melalui sabda nabi “Kita umat yang 
ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Bulan 
itu begini dan begini”.12  
 

Jawaban :  

Dalam hadis yang berbunyi “Kita umat yang ummi, tidak bisa 
menulis dan tidak bisa menghitung. Bulan itu begini dan begini” 
sesungguhnya tidak ada larangan Nabi terhadap penggunaan 
hisab, sebagaimana yang diutarakan oleh Imam al-Nawāwi dan 
al-Ramlī. Sama sekali tidak ada redaksi larangan (al-nahy) dan 
peniadaan (al-nafy) dalam hadis tersebut. Sungguh mustahil Nabi 
melarang ilmu hisab yang jelas kegunaan dan manfaatnya bagi 
umat Islam. Lagi pula, kalau ulama yang melarang hisab benar-
benar konsisten menggunakan hadis tersebut, semestinya selain 
ilmu hisab, tulis menulis juga harus dilarang karena menjadi 
bagian yang tak terpisahkan dari larangan dalam hadis. Namun, 
kenyataannya konsekwensi larangan tulis menulis tidak pernah 
diungkap dan disinggung sama sekali oleh ulama yang menolak 
hisab. Oleh karena itu, menjadi jelaslah bahwa hadis di atas tidak 
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 Al-Nawāwi, Muhyiddīn bin Syaraf. Al-Majmū’ Syarḥ al-Muhazzab.  
Editor: Muḥammad Bukhait al-Muthi’iy. (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.t.), 
vol. VI, h. 276.   

12
 Al-Ramlī, Syams al-Dīn Muḥammad bin Abī al-‘Abbās. Fatāwā al-

Ramlī. Editor: Muḥammad Abdus Salām Syāhin. (Beirut: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1424 H), vol. II, h. 59. 
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dapat dipahami sebagai larangan, melainkan hanyalah 
penggambaran Nabi Saw. tentang realitas (taushīf ḥāl) umat 
Islam pada masa beliau yang belum sampai pada taraf memiliki 
kemampuan menulis dan menghitung untuk mengetahui 
kedatangan awal bulan.  

Umat Islam di zaman Nabi selain belum mampu menulis 
dan menghitung, juga belum mengenal seluk beluk astronomi. 
Seorang ilmuwan Italia, Carlo Nillino yang meneliti sejarah 
astronomi dalam peradaban Islam, sebagaimana dikutip oleh 
Abdul Amīr, menggambarkan bahwa peradaban Islam sampai 
abad kedua masih asing terhadap astronomi, matematika dan 
ilmu alam lainnya. Setiap kali ada masalah astronomi yang ingin 
diketahui, umat Islam pada masa awal umumnya bertanya 
kepada kalangan Ahli Kitab dan Kaum Majusi. Menurut Nillino, 
umat Islam baru mulai belajar ilmu astronomi pada abad ketiga 
hijriyah, terutama pada periode al-Makmun di zaman Abasiyyah 
di mana terjadi penterjemahan besar-besaran buku berbahasa 
Yunani ke Bahasa Arab. Di antara buku astronomi yang banyak 
dipelajari oleh generasi awal dulu adalah buku berjudul Almagest 
karya Ptolemy.13 Dalam kondisi ketidakmampuan untuk menulis 
dan menghitung serta ketidakfamiliaran dengan astronomi 
seperti itu mustahil Nabi Saw. membebani umatnya empat belas 
abad yang lalu dengan perintah hisab untuk mengetahui awal 
bulan. Karena hal tersebut berarti menjadi perintah di luar 
kemampuan untuk dilaksanakan. Sebagai ganti dari hisab, 
rukyatlah metode alternatif yang diberikan oleh Nabi dan sesuai 
untuk kondisi umat pada masanya. 
  
 

                                                           
13

 Abdul Amīr Mukmin. “Itsbāt al-Hilāl baina ‘Aṣri al-Rasūl wa al-‘Aṣri 
al-Ḥadīṡ,” <http://www.icoproject.org/pdf/moamen_2001.pdf> akses 
tanggal 24-5-2014 pukul 18:38, h. 7   

http://www.icoproject.org/pdf/moamen_2001.pdf
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Ketiga, Hisab Bertentangan dengan Ijmak Ulama  

Al-Jaṣṣāṣ (w. 370 H / 980 M) ulama Mazhab Hanafi misalnya 
menyatakan bahwa terdapat ijmak di antara ulama-ulama bahwa 
hisab tidak dapat diterima dalam menentukan awal atau akhir 
bulan Ramadan. Ia menulis :  

“Orang yang mengatakan bahwa boleh menggunakan 
(perhitungan) posisi-posisi bulan dan hisab para ahli 
perbintangan telah keluar dari hukum syariah. Bagian ini 
bukanlah bagian yang dapat diijtihadi, karena petunjuk al-
Quran, Sunah serta ijmak menentangnya”.14  

Ijmak sendiri dalam Usul Fikih dimaknai sebagai 
kesepakatan seluruh mujtahid setelah wafatnya Rasul tentang 
suatu permasalahan.15 Dalam Usul Fikih suatu perbuatan yang 
dihukumi dengan ijmak tidak boleh diselisihi lagi. 
 
Jawaban:  

Klaim bahwa telah terjadi ijmak di antara para ulama tertolak 
karena satu alasan, yaitu: terdapat sederetan nama ulama, baik 
dari periode salaf (klasik) maupun khalaf (modern), yang 
menyatakan dukungan kepada hisab. Adalah tabiin terkenal 
Muṭarrif bin ‘Abdullāh bin al-Syikhkhīr (w. 95 H / 713 M) yang 
dikenal pertama kali membuka jalan bagi penggunaan hisab. 
Setelah itu penerimaan hisab dilanjutkan oleh Abū al-‘Abbās 
Aḥmad bin ‘Umar atau dikenal dengan Ibnu Suraij (w. 306 H / 
918) seorang fakih dari Mazhab Syāfi’i,16 kemudian Taqiyuddīn al-

                                                           
14

 Al-Jaṣṣāṣ, Abū Bakar bin ‘Ali al-Rāzi. Aḥkāmu al-Qurān. Editor: 
‘Abdus Salām Muḥammad ‘Alī Syāhin. (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
cet. I, 1415 H/1995), vol. I, h. 498. 

15
Zaidān. Op. Cit., h. 179.  

16
 Ibn Rusyd. Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyāt al-Muqtaṣid (Beirut: 

Dār al-Fikr, t.t), vol. I, h. 207. 
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Subkī (w. 756 H / 1355 M) fakih dari mazhab yang sama.17 Pada 
zaman modern jumlah ulama yang mendukung penggunaan 
hisab semakin hari semakin bertambah. Mulai dari Rasyīd Ridhā 
tokoh pembaru Islam yang hidup di awal abad 20 (w. 1353 H / 
1935 M), 18 Mustafā al-Marāghi (Syaikh al-Azhar 1935-1945 M), 
Syaikh Aḥmad Syākir (w. 1957 M / 1376 M),19 ahli hukum 
terkenal dan penerima penghargaan dari Raja Faishal tahun 1990 
Syaikh Mustafā al-Zarqā (w. 1419 H / 1999 M),20 Syaikh ‘Ali 
Tanṭāwi (w. 1419 H / 1999 M), Dr. Taha Jābir ‘Ilwāni (Pendiri 
Institut Pemikiran Islam Internasional),21 Syaikh Faisal Maulawi 
dari Lebanon22 dan ahli hukum kontemporer dari Yordania Syaikh 

                                                           
17

 Al-Subkī, Taqiyuddīn ‘Alī bin Abdul Kāfī. Al-Adillah fi Iṡbāt al-
Ahillah. Editor: Samīrah Dāwud al-Ānī. (Dār al-Fatḥ li al-Dirāsāt wa al-
Nasyr), h. 114.  

18
 Muḥammad Rasyīd Ridhā, “Iṡbāt Syahri Ramaḍān wa Baḥṡ al-

‘Amal fīhi wa Ghairihi bi al-Ḥisāb,” Jurnal al-Manār,  Vol. 28, No. 1 (1345 
H/1927 M), h. 71-73.  

19
 Aḥmad Syākir. Awāil al-Syuhūr al-‘Arabiyyah, Hal Yajūzu Syar’an 

Iṡbātuha bil-Ḥisab al-Falaki (tanpa identitas buku). Didownload dari 
<http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2084>, akses tanggal 25-5-
2014, pukul 06:25.  

20
 Mustafā al-Zarqā. “Ḥaula Iṡbāt al-Hilāl bi al-Ḥisāb al-Falaki fi 

Hādza al-‘Aṣr” dalam  al-‘Aql wa al-Fiqh fī Fahm al-Ḥadīṡ al-Nabawi. 
(Damaskus: Dār al-Qalam, dan Beirut: ad-Dār asy-Syāmiyyah, 2003), h. 71-
97.  

21
 Taha Jābir ‘Ilwāni. “Muqaddimah” dalam Dzulfiqār ‘Ali Syāh. al-

Ḥisābāt al-Falakiyyah wa Iṡbāt Syahr Ramaḍān Rukyah Maqāsidiyyah 
Fiqhiyyah. (Herndon: al-Ma’had al-‘Ālamiy li al-Fikr al-Islāmiy, 2009), h. 9-
13. 

22
 Faishal Maulawi. “Al-Sabab al-Syar’ī li Wujūbi Ṣiyām Ramaḍān Hal 

Huwa Dukhūlu al-Syahr am Rukyah al-Hilāl” 
<http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=
1154> , akses tanggal 25-5-2014, pukul 07:01.  
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Syaraf al-Quḍah.23 Secara kelembagaan, selain Persyarikatan 
Muhammadiyah, organisasi Islam yang sudah menggunakan 
hisab antara lain adalah Fiqh Council of North America (FCNA)24 
lembaga fikih milik komunitas muslim di Amerika Utara, dan 
European Council for Fatwa and Research (ECFR)25 lembaga fikih 
milik komunitas muslim di Eropa.  

Dengan melihat daftar nama-nama ulama yang 
mendukung hisab di atas, menjadi jelaslah bahwa dalam masalah 
ini tidak ada ijmak sama sekali yang bersifat mengikat dan tidak 
boleh diselisihi. Dalam Usul Fikih, keberadaan satu orang saja 
yang berbeda pendapat bisa membatalkan ijmak, apalagi jika 
yang menyelisihi mayoritas ulama tersebut jumlahnya tidak 
sedikit dan semakin lama semakin signifikan. 
 
Keempat, Hisab Berkaitan dengan Sihir dan Ilmu 
Perbintangan   

Pada masa lalu, banyak kecurigaan dari para ulama terhadap ilmu 
hisab. Hisab dipandang sebagai bagian dari ilmu supranatural 
yang bertugas meramal masa depan, bukan sebagai ilmu untuk 
mengeksplorasi fenomena alam. Sebagian ulama tidak 
membedakan antara astronomi yang dianjurkan dengan astrologi 
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 Syaraf al-Quḍāh. “Ṡubūt al-Syahr al-Qamariy baina al-Ḥadīṡ al-
Nabawiy wa al-‘Ilmi al-Ḥadiṡ”, 
<http://www.icoproject.org/pdf/sharaf_1999.pdf>, akses tanggal 25-5-
2014, pukul 06:36.   

24
 Muzammil Sidqi. “Ramadan & Shawwal 1485 (2014)”, < 

http://www.fiqhcouncil.org/node/66>, akses tangal 25-5-2014  
25

 “al-Bayān al-Khitāmi li al-Daurah al-Ādiyah al-Tāsi’ah Asyrata li al-
Majlis al-Ūrūbiy li al-Iftā wa al-Buḥūṡ, Qarār 3/19, Taḥdīd Awāil al-Syuhūr 
al-Arabiyyah” <http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-115647.htm>,  
akses tanggal 25-25-2014, pukul 06:50. 

http://www.icoproject.org/pdf/sharaf_1999.pdf
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-115647.htm


                                             94                                             

 

yang diharamkan. Berikut ini akan dikutip pendapat beberapa 
orang ulama tentang larangan menggunakan hisab.  

Ibnu Ḥajar (w. 852 H / 1448 M), ahli hadis bermazhab 
Syāfi’ī menyatakan:  

“Perhitungan bintang-bintang tidak dapat diambil. Begitu 
pula orang yang mengetahui posisi-posisi bulan sampai 
batas (edar) nya. Pandangan ini ditunjukkan oleh sebuah 
hadis sahih dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya kita adalah 
umat yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa 
menghitung” dan hadis lain yang diriwayatkan oleh Abū 
Dāwud dari Ibnu Abbās secara marfu’: “Tidaklah 
seseorang mengutip ilmu tentang perbintangan kecuali ia 
telah mengutip satu bagian dari ilmu sihir”. Dari ‘Umar, ia 
berkata: “Pelajarilah ilmu perbintangan dalam kadar 
untuk menunjukkan arah di darat dan di lautan pada saat 
gelap. Dan cukup sampai di situ saja”. Hadis ini 
diriwayatkan oleh Ḥarb al-Karmāni.26 

Ibnu Daqīq al-‘Īd (guru dari Ibnu Ḥajar) menyatakan:   

“Pendapatku, sesungguhnya hisab tidak boleh digunakan 
untuk memulai puasa, karena hisab hanyalah 
membandingkan pergerakan bulan dan matahari, sesuai 
dengan persangkaan para ahli nujum. Mereka kadang-
kadang memajukan bulan dengan jalan hisab, bukan 
rukyah, sebanyak satu atau dua hari. Menggunakan hisab 
sama dengan mengadakan tambahan syariat yang tidak 
diizinkan oleh Allah”.27  

                                                           
26

 Ibnu Ḥajar, Aḥmad bin ‘Ali al-‘Asqalāni al-Syāfi’i. al-Talkhīs al-
Ḥabīr fi Takhrīj Ahādīṡ al-Rāfi’i al-Kabīr. (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
1419 H/1989 M), cet. I, vol. II, h. 360.    

27
 Ibid. 
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Muḥammad bin Aḥmad bin al-‘Alisy (w. 1299 H / 1881 M) 
bahkan menyatakan pendapat yang jauh lebih serius. Ia menulis:  

“Para ahli hisab yang menghitung perjalanan matahari 
dan bulan, maka bagi semua orang tidak boleh berpuasa 
dengan perkataan ahli hisab tersebut dan mereka sendiri 
tidak boleh memeganginya. Haram untuk membenarkan 
ahli nujum. Ia dibunuh tanpa diberi kesempatan taubat 
jika percaya secara sembunyi-sembunyi pada pengaruh 
bintang-bintang dan bintang-bintang tersebutlah yang 
menentukan satu takdir. Namun jika ia menampakkan 
keyakinannya dan membuktikannya, maka ia menjadi 
orang yang murtad. Ia diberi kesempatan bertaubat. Jika 
ia tidak bertaubat, ia dibunuh. Jika ia tidak meyakini 
pengaruh bintang-bintang dan tetap yakin bahwa Allah 
lah yang menentukan, namun menjadikan bintang-
bintang sebagai tanda atas apa yang terjadi di dunia, 
maka ia disebut seorang mukmin yang bermaksiat”.28 

 
Jawaban :  

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

a. Pendapat para ulama tersebut harus dipahami dalam 
konteks zamannya, di mana ilmu hisab pada masa lalu 
memang banyak digunakan oleh para peramal. Namun, 
kita yang hidup di zaman sekarang tidak dapat mengulang 
begitu saja pendapat-pendapat tersebut. Di masa sekarang 
kita harus membedakan secara proporsional antara ilmu 
hisab yang dianjurkan oleh al-Quran dan ilmu meramal 
nasib yang diharamkan dan disebut sebagai dosa besar. 
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 ‘Ulaīsy, Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad. Minaḥ al-Jalīl 
Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl. (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), vol. II, h. 113-114. 
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Dengan kata lain, kita harus memisahkan antara hisab 
astronomi dan ramalan nasib dalam astrologi. Astronomi 
bersifat pasti karena bersandarkan pada fenomena 
peredaran bulan dan matahari yang bersifat konstan, 
sedangkan astrologi bersifat dugaan karena meramalkan 
peristiwa di masa depan yang belum terjadi.  

b. Ilmu hisab sesungguhnya bukan saja dibolehkan, namun 
juga diperintahkan dalam agama Islam. Semangat inilah 
yang tampaknya terabaikan oleh sebagian ulama di masa 
lalu, sehingga menyebabkan segala bentuk perhitungan 
astronomis terhadap benda-benda angkasa digeneralisir 
dengan menghukuminya sebagai perbutan haram. Padahal 
dalam al-Quran surat Yūnus ayat 5 Allah Swt. berfirman :  

رَُه َمنَاِزَل  ْمَس ِضيَاًء َوالَْقَمَر نُوًرا َوقَدَّ ي َجَعَل الشَّ ِ ُهَو اَّلَّ
نِنيَ   َللَِ  ِلَلَّ بِاِْحَقِّ َخلََق اهللُ  َواِْحَِساَ  َما ِِلَْعلَُموا َعَدَد السِّ

ُل اْْليَاِت ِلَقْوٍم َيْعلَُمونَ   .ُيَفصِّ
Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan 
bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah 
(tempat-tempat) bagi perjalan Bulan itu, supaya kamu 
mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.   

Dalam surat ar-Raḥmān ayat 5 Allah Swt. juga berfirman:  

ْمُس َوالَْقَمُر ِِبُْسبَانٍ   الشَّ
Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungan. 

Dalam dua ayat di atas, Allah menegaskan bahwa Matahari 
dan Bulan memiliki gerak yang bersifat tetap (konstan) sehingga 
mengakibatkan peredaran keduanya dapat dihitung (dihisab) 
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secara tepat. Penegasan kedua ayat tersebut tidak sekedar 
pernyataan informatif belaka, karena dapat dihitungnya 
Matahari dan Bulan bisa diketahui manusia sekalipun tanpa 
penjelasan wahyu. Penegasan tersebut bermakna imperatif 
(perintah) untuk menghitung (menghisab), memperhatikan dan 
mempelajari gerak benda-benda langit sehingga kemudian dapat 
menyusun suatu sistem kalender yang baik.29   

 
Kelima, Ilmu Astronomi Tidak Akurat  

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

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

 
Jawaban:  

Apa yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama lain di 
masa lalu dibangun di atas sebuah asumsi bahwa hisab hanyalah 
sebuah anggapan semata, bukan sebuah ilmu pengetahuan yang 
bersifat empirik dan akurat. Di masa sekarang pendapat Ibnu 
Taimiyah tersebut sangat jelas kekeliruannya. Ilmu hisab justru 
sekarang sudah mencapai tingkat akurasi yang tinggi, yang 
bahkan oleh seorang ulama disebutkan kemungkinan salahnya 
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 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 
Pedoman Hisab Muhammadiyah. (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP 
Muhammadiyah, 2009), h. 75.  
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hanya 1:1000.30 Peristiwa konjungsi (ijtimā’/iqtirān) misalnya, 
dapat diketahui bukan hanya pada jam terjadinya, tetapi juga 
menitnya, bahkan detiknya. Begitu pula dengan ketinggian bulan 
(irtifā’ al-hilāl/moon altitude), juga dapat diketahui sampai pada 
ukuran detiknya. Para astronom dengan ilmu hisab juga dapat 
mengetahui bahwa lama rata-rata peredaran bulan mengelilingi 
Matahari adalah 29 hari 12 jam 44 menit. Inilah yang mendasari 
pernyataan ulama besar seperti Yūsuf Qaradlāwi bahwa hisab 
bersifat qath’iy (pasti).31 Di masa lalu, Imam Al-Subkiy (w. 756 H / 
1355 M), tokoh Mazhab Syāfi’i juga menyatakan hal yang sama:  

“Kami telah menelaahnya secara mendalam dan menurut 
kami hisab adalah sesuatu yang pasti, dan berada di atas 
tingkatan dugaan”.32 

Sebaliknya, rukyatlah sarana untuk mengetahui 
keberadaan hilal yang pada zaman sekarang bersifat tidak pasti 
dan tidak akurat. Praktik rukyat terlalu bergantung kepada 
banyak faktor di luar hilal itu sendiri sehingga menyebabkan 
tidak dapat dipastikan hasilnya. Faktor-faktor tersebut antara 
lain: faktor cuaca (apakah mendung atau cerah), faktor optik 
(kemampuan alat untuk mengobservasi) dan faktor manusia 
(pengalaman dan usia) yang melakukan rukyat. Beberapa data 
mengenai rukyatul hilal justru menunjukkan bahwa banyak 
perukyat yang mengklaim telah berhasil melihat hilal padahal 
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 Dzulfiqār ‘Ali Syāh. al-Ḥisābāt al-Falakiyyah wa Iṡbāt Syahr 
Ramadān Rukyah Maqāṣidiyyah Fiqhiyyah. (Herndon: al-Ma’had al-‘Ālamiy 
li al-Fikr al-Islāmiy, 2009), h. 20.  
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 Yūsuf Qaradāwi. Kayfa Nata’āmal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah. 

(Herndon: al-Ma’had al-‘Ālamiy li al-Fikr al-Islāmiy, 1993), h. 146. dan 
Taysīr al-Fiqh fī Ḍaui al-Qurān wa al-Sunnah (Fiqh al-Ṣiyām).  (Beirut: 
Muassasah al-Risālah, 1993), h. 33. 

32
 Al-Subkī, Taqiyuddīn ‘Ali bin Abdul Kāfi. Fatāwā al-Subki. (Beirut: 

Dār al-Ma’rifah, t.t.), vol. I, h. 412. 
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kenyataannya bulan sudah tenggelam di bawah ufuk. Data dari 
Adnan Qadi misalnya menyebut bahwa dari 46 kali Ramadan 
tahun 1380-1428 H/1961-2004 M di Arab Saudi terjadi 29 kali 
penetapan bulan Ramadan padahal Bulan masih berada di bawah 
ufuk.33 Peristiwa rukyat yang keliru sesungguhnya pernah terjadi 
pula di zaman Amīrul Mukminīn ‘Umar bin Khattāb, seperti 
dimuat oleh al-Zayla’ī (w. 262  H / 1360 M) ahli hadis bermazhab 
Hanafi dalam Tabyīnul Ḥaqāiq Syarḥ Kanz al-Daqāiq:  

نَّ رَُجاًل 
َ
َمُر أ ُُ  َ ََ ْخ

َ
نُْه رَِِضَ اهللُ  - أ َُ َمُر  -  ُُ بُِرْؤَيِة الِْهاَلِل َفَمَسَح 

ْيَن 
َ
ِمرَي الُْمْؤِمِننَي َفَعِلَم لََعَ َحاِجِبِه ُثمَّ قَاَل أ

َ
الِْهاَلُل َفَقاَل َفَقْدته يَا أ

ْو َجْفِنِه َتَقوََّسْت َفَظنََّها ِهاَلًَل 
َ
نَّ َشْعَرًة ِمْن َحاِجِبِه أ

َ
 بَِذلَِ  أ

“Bahwa seorang laki-laki mengabarkan kepada Umar Ra. bahwa 
ia melihat hilal. Umar menyingkap bulu alisnya, kemudian 
bertanya, “di mana hilalnya”? Laki-laki tersebut menjawab: “saya 
tidak melihatnya lagi, Wahai Amirul Mukmin”. Laki-laki tersebut 
sadar bahwa bulu alis matanya yang melengkung dan ia sangka 
sebagai hilal”.34  

Oleh karena rukyat mengandung unsur spekulasi dan 
bergantung kepada banyak faktor di luar faktor hilal itu sendiri 
yang kemudian mengakibatkan ketidakpastian pada keberhasilan 
rukyat, maka tidak mungkin syariah bersandar kepada sesuatu 
yang bersifat tidak pasti. Syariah hanya dapat disandarkan 

                                                           
33

 Qādi, Adnān Abdul Mun’īm. “Dirāsah Falakiyyah Muqāranah 
Baina Yaumai ad-Dukhūl ar-Rasmī wa al-Falakī li Syahr Ramaḍān fī al-
Mamlakah al-‘Arabiyyah as-Su’ūdiyyah li al-Fatrah 1380-1425 H,”  
<http://www.icoproject.org/article/gadi_error.html>, akses tanggal 24-5-
2014, pukul 20:31.  

34
  Al-Zayla’ī, Uṡman bin ‘Alī Fakhruddīn. Tabyīnul Ḥaqāiq Syarḥ Kanz 

al-Daqāiq. (Kairo: Maṭba’ah al-Kubrā al-Amiriyyah, 1313 H), vol. I, h. 319.  
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kepada kepastian. Inilah yang diserukan oleh Syaikh Aḥmad 
Syākir, seorang ahli hadis yang beraliran salafi, yaitu agar umat 
Islam berpindah kepada hisab yang pasti. Ia menyatakan:  

“Karena perintah untuk melakukan rukyah saja datang 
berdasarkan kausa yang disebutkan secara eksplisit, yaitu 
kondisi umat yang ummi alias belum bisa menulis dan 
menghitung. Kausa selalu berjalan beriringan dengan 
hukum, ada atau tidak ada kausa itu. Maka apabila umat 
telah keluar dari keummiannya dan telah mampu menulis 
serta menghitung, artinya sudah ada sekumpulan orang 
dari umat Islam yang menguasai ilmu ini, dan manusia, 
baik yang awam maupun yang khusus, mungkin untuk 
sampai pada keyakinan dan kepastian dalam perhitungan 
awal bulan, serta mungkin untuk mempercayai hisab 
sama seperti mempercayai rukyah, atau bahkan lebih 
lagi, maka wajiblah bagi mereka untuk kembali kepada 
sesuatu yang yakin dan pasti dan menggunakan hisab saja 
dalam penetapan hilal awal bulan, serta tidak lagi kembali 
kepada rukyah”.35 

 
Keenam, Hisab adalah Ilmu yang Sulit dan Memberatkan Umat  

Muḥammad bin Abdul Bāqi al-Zarqāni (w. 1122 H / 1710 M), 
seorang ahli hadis dari Mazhab Maliki misalnya menulis:  

“Tidak sah jika yang dimaksudkan adalah hisabnya ahli 
perbintangan. Karena jika masyarakat dibebani hal 
tersebut, mereka akan merasa kesulitan. Karena yang 
mengetahui ilmu tersebut hanyalah segelintir orang. 

                                                           
35

 Aḥmad Syākir, Op. Cit., h. 14.    
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Syariat hanya membebani manusia dengan apa yang 
dimengerti oleh kebanyakan orang”.36 

 
Jawaban :  

Klaim bahwa hisab memberatkan dan menyusahkan umat Islam 
benar jika ditempatkan di konteks masa lalu di mana 
pengetahuan dan perangkat untuk menghitung masih sedikit 
yang menguasainya, apalagi untuk mengetahui peredaran benda-
benda angkasa. Namun jika ditarik ke zaman sekarang, hisab 
astronomi sudah jauh lebih mudah bagi umat Islam. Di zaman 
sekarang sudah banyak astronom-astronom muslim yang 
menguasai ilmu hisab dengan baik. Begitu pula ilmu astronomi 
sudah menjadi sedemikian populer di kalangan masyarakat. 
Perguruan Tinggi Umum (seperti ITB) mendirikan jurusan khusus 
untuk studi astronomi. Mata Kuliah Astronomi juga dipelajari di 
jurusan-jurusan Fisika di perguruan tinggi umum lainnya. Tidak 
ketinggalan di lembaga pendidikan Islam, seperti UIN/IAIN dan 
pesantren-pesantren, ilmu astronomi juga sudah diajarkan dan 
banyak yang menguasainya. Bagi yang awam dengan ilmu 
astronomi sekalipun, untuk kepentingan mengetahui 
perhitungan awal bulan puasa dan hari raya, di zaman sekarang 
sudah ada software komputer yang bisa digunakan secara mudah 
dan praktis, seperti software Accurate Times (Mawāqit Daqīqah) 
dan Stellarium.37    

Tidak ada lagi kesulitan yang berarti untuk menggunakan 
ilmu hisab dalam menentukan waktu-waktu ibadah. Kesulitan 
justru akan muncul jika kita mengabaikannya atau ketika kita 

                                                           
36

 Al-Zarqānī, Muḥammad bin Abdul Bāqi. Syarḥ al-Zarqāniy ‘alā 
Muwaṭṭa Mālik. (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 152. 

37
 Berikut ini link untuk mendownload kedua software tersebut : 

Accurate Times : <http://www.icoproject.org/accut.html?&l=en> 
Stellarium : <http://www.stellarium.org/>  
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tetap menunggu sampai detik-detik terakhir di malam hari untuk 
mengetahui hasil dari rukyatul hilal. Dengan rukyah kita tidak 
akan dapat mengetahui hari puasa atau hari id kecuali di hari ke-
29 dari bulan Syakban untuk Ramadan dan hari ke-29 bulan 
Ramadan untuk hari raya. Di Indonesia, hal ini sering kali 
menciptakan kesulitan, khususnya untuk umat Islam yang tinggal 
di Bagian Timur. Mereka harus menunggu sampai jam sembilan 
malam untuk mengetahui hasil dari Sidang Isbat yang dilakukan 
di Jakarta. Padahal pada pukul tujuh, mereka harus memutuskan 
untuk melakukan tarawih atau tidak. Begitu pula bagi umat Islam 
yang berada di negara yang mayoritas non-muslim, rukyat juga 
membuat mereka kesulitan, terutama ketika harus mengambil 
cuti libur dari tempat kerja untuk melaksanakan hari pertama 
bulan Ramadan dan hari raya.  
 
Ketujuh, Menggunakan Ilmu Hisab Menyerupai Kaum Yahudi 

Beberapa ulama Islam menolak hisab dengan alasan 
menggunakan hisab berarti telah menyerupai kaum Yahudi yang 
juga menggunakannya. Ibnu Taimiyah, ulama yang menunjukkan 
sikap penolakan yang sangat keras terhadap hisab, misalnya 
menyatakan:  

“Para ulama syariat sepakat tentang haramnya 
mengamalkan hisab dalam menentukan hilal. Para ahli 
hisab yang berakal sendiri juga sepakat bahwa 
mengetahui munculnya hilal tidak akan akurat. Oleh 
karena itu para ahli hisab yang benar-benar pakar tidak 
menggunakannya, bahkan menolaknya. Pendapat 
tersebut hanya disuarakan oleh kalangan mutaakkhirin 
ahli hisab saja, sedangkan hal tersebut adalah kesesatan 
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dan mengubah agama Allah, sama seperti kesesatan 
orang Yahudi”.38 

 
Jawaban :  

a. Memang benar dan diakui bahwa hisab adalah sarana yang 
digunakan oleh orang Yahudi pada zaman Rasul untuk 
menentukan awal bulan.39 Namun hal tersebut tidak dapat 
dijadikan alasan untuk menolak hisab. Sebab, 
bagaimanapun hisab adalah ilmu yang bersifat universal, 
empiris dan positivistik, sehingga tidak dapat dikaitkan 
dengan latar belakang keagamaan. Ilmu hisab sama seperti 
matematika, fisika, biologi, kimia dan ilmu-ilmu alam 
lainnya yang mekanisme kerjanya bersifat terpisah dari 
keyakinan keagamaan.     

b. Jika kita menolak hisab karena semata-mata hisab adalah 
metode yang digunakan oleh orang Yahudi, maka akan 
banyak sekali hal-hal universal dalam hidup yang harus kita 
tinggalkan karena juga digunakan oleh umat agama lain. 
Rasul sendiri tidak pernah melarang hisab, apalagi 
kemudian mengkaitkannya dengan orang Yahudi. Oleh 
karena itu, harus kita katakan bahwa Ibnu Taimiyah dalam 
hal ini tampak berlebihan dalam menyampaikan argumen 
penolakannya terhadap hisab. 
 

Penutup 

Pada hari ini keseluruhan alasan penolakan hisab yang diajukan 
oleh ulama pra modern seperti tergambar di atas tidak bisa kita 
pertahankan lagi. Karena jelas telah terbukti kekeliruannya, baik 
secara empiris: seperti anggapan bahwa rukyat tidak akurat, 
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 Ibnu Taimiyah, Op. Cit., vol. VI, h. 590. 
39

 Dzulfiqār ‘Ali Syāh. Op. Cit., h. 120.  
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menyulitkan umat, dan bagian dari ilmu sihir; maupun secara 
syari: seperti pendapat bahwa rukyat adalah sebab syari 
berpuasa, ada larangan Nabi menggunakan hisab, dan terdapat 
ijmak ulama dalam menolak hisab.  

Namun demikian, bagi ulama yang merumuskan ijtihadnya 
di masa lalu, sekalipun zaman telah menunjukkan kekeliruannya, 
tentu mereka tetap mendapatkan pahala dari Allah Swt.. Kita  
pun harus dapat memaklumi sikap para ulama tersebut karena 
serba kekurangan yang meliputi zaman mereka. Akan tetapi, bagi 
kita yang hidup di zaman sekarang, akan menjadi ironi tersendiri 
jika kita tetap bersikukuh menolak hisab. Apalagi dengan 
mengulang-ulang logika yang sama yang sudah disampaikan oleh 
para ulama beberapa ratus tahun yang lalu. Karena jika demikian 
berarti kita menjadi umat yang tidak belajar dari masa lalu.  

Umat Islam yang sekarang hidup di zaman modern dituntut 
untuk berfikir maju dan berani berijtihad melampaui para ulama 
di masa lalu, ijtihad dengan hati yang terbuka dan jauh dari 
fanatisme mazhab. Umat Islam sudah saatnya berfikir serius 
untuk bisa merealisasikan jargon Islām ṣāliḥ li kulli zamān wa 
makān (Islam agama yang sesuai untuk seluruh ruang dan 
waktu). Bersikukuh pada penggunaan rukyat sebagai metode 
menentukan awal bulan sama artinya memenjarakan Islam dan 
meletakkannya jauh dari dinamika peradaban dan kemajuan 
zaman. Apakah yang seperti ini yang diinginkan oleh umat Islam? 
Wallāhul Musta’ān. 

 

 

* * * * * 
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