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Analisis atas data astronomi selama tiga tahun berturut-turut, Ramadan 1433-H (2012), 1434-H
(2013), dan 1435-H (2014), sangat menarik namun agak menghawatirkan. Data terbenamnya

matahai pada hari pertama di awal tiga Ramadan tersebut kemungkinan besar akan

menyebabkan perselisihan pendapat umat Islam, khususnya di Indonesia.Padatahun2012lalu
perselisihan tersebut telah terbukti tU t2]. Data astronomi berikut, menggunakan Jakarta sebagai

dasar perhitungan (lihat Tabel 1).
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Tabel 1: Karakteristik astronomis Matahari dan Bulan pada Ramadan 1433-H, 1434-H, and 14;i5-H

Untuk Ramadan 1434-Hyangakan datang ketinggian hilalpada 8 Juli 2013 akanhanya sekitar

0.7" seperti tampak pada tabel di atas. Namun, karena sikap Depaftemen Agama selama

beberapa tahun terakhir selalu mengambil keputusan berdasarkan imkan-rukyat yang terkenal

dengan formula 24-82, maka sangat mungkin sekali bahwa umat Islam di Indonesia pun akan

melaksanakan awal puasa Ramadan 1434-H ini terpecah seperti tahun lalu. Sebagian akan

berpuasa pada 9 Juli 20L3, sebagian yang lain akan mengikuti pemerintah yang sangat mungkin
akan berpuasa mulai tangal l0 Juli 2013.

Makalah ini akan menjelaskan bahwa secara astronomis, pada maghrib 8 Juli 2013 sebetulnya

telah syah masuk awal Ramadan 1434-H. Makalah ini sekaligus juga menunjukkan bahwa

kriteria imkan-rukyat itu sebetulnya bukan kriteria ilmiah karena tidak sesuai dengan kaidah-

kaidah saintifik yang sesuai dengan common sense dan bahkan merupakan kriteria yang bias dan

tidak adil.

2. Vlsibilita$ den fas* BuEan

Isu tentang visibilitas hilal telah banyak

visibilitas sebetulnya sangat lemah secara

memberikan penjelasan secara dtagtamatis.

menyita energi umat Islam. Padahal persyaratan

saintifik. Dua penjelasan fase Bulan berikut akan

1 Profesor Madya, Faculty of Civil and Environmental Engineering, University Tun Hussein Onn

Malaysia, Johor. Email: tsaksono@uthm.edu.my . '

2 Ketinggian hilal minimum 2o, sudut elongasi minimum 3o. dan umur hilal minimum 8 jam setelah

konjungsi.
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Padahariketujuh orbit Bulan, bagianbercahaya Bulan yang tampak dari Bumi akan membentuk

setengah lingkaran seperti padaBagian- pada Gambar 1: [2]. Ini disebut Bulan Kuartal Pertama

(first quarter moon). Orang yangberdii di permukaan bumi pada Gambar 1: sebenarnyabergerak

seiring dengan rotasi bumi, yang kecepatan sudutnya sekitar 15'per jam. Bulan Kuartal Pertama

(BKP) terbit di ufuk timur pada sekitar tengah hari ketika orang pada Gambar 1: berada pada

Posisi-A di Bagian-l gambar tersebut, Pada momen ini, matahari akanberada kira-kira di atas

kepala orang tersebut. Namun, orang ini tidak akan mampu melihat Bulan setengah lingkaran
(BKP) karena memang matahari terlalu terang. Karena orang ini bergerak alrtbx Bumi yang

berotasi, baru pada sekitar pukul 18:00 (Matahari tenggelam), pria ini sadar bahwa ada BKP,
yang kira-kiraberada tepat di atas kepalanya (Posisi-B pada Gambar 1:). BKP ini akan tetap

tampak sampai Bulan tenggelam di ufuk Barat sekitar tengah malam saat orang itiberada pada

Posisi-C di Gambar 1:. Jelas, meskipun BKP sebenamyaberada di langit dari sekitar tengah hari

sampai dengan tengah malam, orang ini tidak bisa melihatnya antata siang dan Matallari
terbenam karena intensitas cahayamatahai terlalu kuat (kecuali jika mendung tipis).

Kesimpulannya, bahkan BKP yang berupa setengah lingkaran Bulan yang bercahaya pada

Gambar 1 pun tidak akan terlihat ketika intensitas sinar matahari terlalu kuat. Namun, tidak ada

yang akan berani mengatakan bahwa tidak ada BKP di atas langit sana antata tengah hari dan

Matahari terbenam hanya karena tidak kita tidak dapat melihatnya. Jadi, kehadiran Bulan yang

bercahaya itu tidak harus dapat dilihat. Bagaimana mungkin kita mengharapkan dapat melihat

hilal yang sangat tipis? Oleh karena itu, terlepas dari ketidakjelasan karena awan, kabut, dan

faktor atmosfer lainnya, masalah terbesar dalam merukyat hilal sebenarnya adalah intensitas

sinar matahari.

Gambar 1: Bulan Kuartal Pertama akan berada di atas kita sejak tengah hari sampai tengah malam

@KP hanya tampak antara B (N{atahari tenggelam) dan C (tengah malam))
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Pada minggu ketiga orbit Bulan, Bulan Kuartal Ketiga (BKK) hanya terlihat arltata tengah
malam (Posisi-A) dan matahari terbit (Posisi-B) pada Gambar 2. BKK terbit pada sekitar tengah
malam di ufuk timur, akanberada tepat di atas kepala l<rtapada sekitar Matahari terbit, dan akan
tenggelam sekitar tengah hari. Orang pada Gambar 2 tidak akan dapat melihat BKK antara
matahari terbit (Point-B) dan tengah hari (Point-C) karena sinar matahari melemahkan visibilitas
bagian Bulan yang bercahaya. Serupa dengan penjelasan di atas, tidak akan ada orang yang
berani mengatakan bahwatidakada BKK antara Matahaiterbit dantengah hari hanya karenaii
tidak mampu melihat Bulan. Sekali lagi, apalagi untuk melihat hilal, bahkan BKK yang berupa
setengah lingkaran Bulan yang bercahayapun akan sulit terlihat.

Gambar 2zBulan Kuartal Ketiga akan berada di atas kita sejak tengah malam sampai tengah hari
(BKK akan tampak hanya antara A (tengah malam) dan B (matahari terbit)

3. Kar*kteristik €$tr$nsrnis fuilal pfida awal Ranzadan L434-*l

Karakteristik astronomis hilal di Jakarta dan Merauke (Papua) pada 8 dan 9 Juli 201,3 yang akan
datang dapat drhhat pada Tabel 1 di bawah. Data astronomi dalam makalah ini daimbil dari
Odeh [3]. Dari tabel, tampak bahwa pada saat maghrib tanggal8 Juli 2013 yang akan datang,
ketinggian hilal akan sekitar 0.7" di Jakarta, sedangkan di Merauke, posisi hilal akan berada di
bawah ufuk sekitar 0.2" (lihat kolom 2). Sementara data astronomis untuk tanggal 9 J:uiri 2013
dapat dilihat pada kolom 3. Ketinggian hilal di dua kota ini berturut-turut adalah 11.6" dan 10.8".
Penganut imkan-rukyat tentunya akan menetapkan maghrib tanggal 9 July 2073 sebagai awal
masuk Ramadan L434-H karena karakteristik hilal pada maghrib 8 Juli 2013 tidak memenuhi
persyaratan formula 2-3-8 yang dipercaya merupakan kritaria saintifik hiLal dapat terlihat. Kita
akan lihat bahwa persyaratan iriternyata bukan persyantan saintifik.
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Tabel2z Karakteristik astrnomis hilal di Jakarta dan Merauke pada 8 dan 9 Juli 2013

Data astronomis juga memberikan informasi ketebalan hilal (dalam menit busur) di Jakarta dan
Merauke pada 8 dan 9 July seperti terlihat pada kolom 4 dan 5. Dengan interpolasi sederhana,
rute perubahan posisi Bulan (al<tbat rotasi Bumi) dan ketebalannya dapat dihitingdan diberikan
di kolom 6 dan 7. Dengan data ini, posisi dan ketebalan hilal pada 9 July 2013 dapat dihitung
secara kasar (lihat kolom 8 s/d 1 1).

& .i " lerzails&* hzi"3aE r\*mgan bn*2.* ,Tak:axxa

Lihat data astronomis Tabel2, khususnya kolom 8 s/d 1 l.

Dengan memperhitungkan rate perubahan posisi dan ketebalan hilal padatabel, makapadag Juh
201'3 jamT:52WIB, hilal akan beradadi ufuk timur Jakartapadaketinggian 23.64 dan ketebalan
0.255'. Karena pada maghrib 8 Juli ketebalannya hanya 0.05', maka ketebalan htlal pad.a jam
7:52 WIB 9 Juli ini, hilal telah bertambah besar sekitar 450% nya. Namun, meskipun hilal telah
sangat besar, karena sinar Matahari pada jam 7:52 pagi sudah sangat terang, mika hilal tidak
akan tampak. Harus diingat bahkan BKP (Bulan Kuartal Pertama) dan BKK (Bulan Kuartal
Ketiga) yang dijelaskan di ataspun tidak akan tampak ketika Matahari bersinar terung. Adakah
orcng yang tidak percaya bahwa ada hllal di ufuk timur Jakarta pada jam 7:52 tanggal g July
2013? Orang yang tidak percaya keberadaan hrlal pada saat ini pasti tidak percaya jiga bahwa
ada BKP dan BKK di langit kalau tidak tampak. Sikap seperti ini sunggutr-sangat naif bahkan
absurd. Ada dua caralain untuk menunjukkan kehadiran (baca: wujud) hilal sepanjang pagi dan
siang pada 9 Jvli2013 di ufuk Jakarta. Lihat hasil analisis animasi Stellarium berikut ini.

3 .2, k xnalisis axixnasi %t xlLarLuamz # 5 zriy Z,ffi I 3

Gambar 3 sampai dengan Gambar I adalahhasil animasi Stellarium [4). Gambar-gambar ini akan
terlalu besar bila dicopy dalam ukuran aslinya. Dalam makalah ini, gambar-gambar berikut
diperkecil skalanya. Gambar-gambar tersebut memperlihatkan perkembangan posisi dan
kerebalan hllalpada jamT:52 (0.7%\, 10:52 (0.9%), L3:52 (1.0%),16:52 (1.2%), dan t1:52 (r.2%)
pada 9 Ju/ri 201'3 yang akan datangl. Para pendukung imkan-rukyat hanya akan mengakui
keberadaanhilalpada Gambar T,karena saat itulah Matahari tenggelam padatanggalg Jul:,-2013
di Jakarta, dan karenunya htlal dianggap akan tampak. Sedangkan bulan sabit Gambar 3 sampai
dengan Gambar 6 tidak diakui sebagai hilal karena dianggap tidak akan tampakoleh mata. Jidi
intinya, hilal pada jam 77.51 (satu menit sebelum Matahari tenggelam) pada 9 Juli 2013 pun
tidak dapat dianggap hilal (meskipun menurut Stellarium, bahkan ketebalan hrlal pada Gambar 6
dan Gambar 7 praktis sama). Ini semakin menunjukkan kesimpangsiuran cara berfikir pendukung
imkan-rukyat. Mari kita telaah analisis berikut ini:

a) Pertama, perlu ditanyakan: jadi apanama obyek (permukaan Bulan yangbercahaya) yang sudah
terbentuk selama hampir 24 jam sejak Matahari tenggelam pada 8 Juli20l3 sampai satu menit
sebelum Matahari tenggelampada9 Juli 2013 tersebut? Proses perkembangan fase Bulan hanya ada
trga.Yangpertama adalah saat Bulan mati yaifu saat konjungsi. Yang kedua adalah saat bagian yang
bercahaya semakin membesar sampai puncaknya ketika purnama. Yang ketiga adalah saat bagian

3 100% adalah saat purnama.
a Perhatikan pula perubahan arah tanduk hilal yang menghadap ke bawah pada Gambar 3 dan Gambar 4
(sebelum Matahari mencapai titik kulminasi), dan arah tanduk yang menghadap ke atas pada Gambar 5,

Gambar 6, dan Gambar 7 setelah Matahari mencapai titik kulminasinya dan beradadi bawah Bulan.
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yang bercahaya mengecil setelah purnama sampai menjadi gelap total lagi (Bulan mati). Sudah sangat

jetas Uatrwu dambar 3 sampai dengan Gambar 6 adalahproses dimanabagianBulan yangbercahaya

iemakin membesar. Maka itulah hilal. Dan karena hilal telah terbentuk bahkan sejak maghrib hari

sebelumnya, maka umat Islam telah wajib berpuasa pada 9 Juli 2013 yang akan datang.

b) Orang yang tidak mengakui Gambar 3 sampai dengan Gambar 6 sebagai hilal termasuk orang yang
' 

tiaat-ailt, farena telah mengabaikan kesadaran dan logika sehat masyarakat umum (common smse)'

Ibarat kita membeli emas ke sebuah toko, tapi toko tersebut hanya mau menjual emasnya jika

ditimbang menggunakan timbangan miliknya. Ini dibungkus dengan logika ilmiah yang menyesatkan.

Misalnya, timbangannya dipasang permanen pada sebuah monumen. Posisi monumen tersebut

koordinatnya diukur melalui GPS dengan sangat teliti. Kemudian pemilik toko ini mangatakan: emas

yang dibeli harus ditimbang pada timbangan yang posisinya adalah X, Y sesuai dengan koordinat

ii-6ungun.tya. Kalau kita membeli emasnya dengan membawa timbangan sendiri, dia tolak. Bahkan

kalau kita pinjam timbangan ke tetangga toko emas di sebelahnyapun tetap ditolak, karena kriterianya

telah diperiempit dengan koordinat X dan Y di atas. Ini sama sekali bertentangan dengan akal sehat

dalam sebuah transaksi antara dua pihak yang sama-sama bermartabat yaitu penjual dan pembeli.

peqjual memaksa agar pembeli harus mempercayai timbangannya, sementara pembeli tidak mungkin

percayabegitu saja.

c) Dimanapun di dunia yang berkeadilan, transaksi antara dua pihak yang bermartabal harus dapat
' 

diverifikisi secara independen, dalam rangka membangun saling percaya aftatapenjual dan pembeli,

Surat al-Muthaffifin cukup lugas menjelaskan prinsip keadilan dalam transaksi. Jadi secara teoretis,

boleh saja si pembeli membawa timbangannya sendiri, atau pinjam pada toko emas di sebelah untuk

menimbang emas yang dibelinya (untuk verifikasi dan cross check). Dengan timbangan manapun,

hasilnya tentu "harus'i sama, namun, tentu saja transaksi seperti ini akan merepotkan masyarakat.

Untuk memudahkan masyarakat, tugas pemerintahlah yang kemudian muncul sebagai regulator'

Pemerintah kemudian membentuk Badan Metrologi yang menstandarisasi semua timbangan yang

beredar di masyarakat.Badanini bertugas menera semua timbangan untuk menjamin saling percaya

antara masyarikat pembeli dan penjual. Jadi, dengan timbangan emas manapun transaksi emas di

masyarakai, maka hasilnya dijamin sama. Regulator harus dapat menjamin, tidak ada satu pihak

dalam masayarakat yang akan diuntungkan dan dirugikan akibat kesalahatpada timbangan.

Gambar 3: Animasi Stellarium hilat paila sekitar jam 7:52 dr ufuk timur Jakarta

slr"3
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Gambar 4: Animasi Stellarium hilal pada sekitar jam 10:52 di ufuk timur Jakarta

Gambar 5: Animasi Stellarium hilal pada sekitar jam 13252 diufuk barat Jakarta
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Gambar 6: Animasi stellarium hilal pada sekitar jam l6ts2 drufuk barat Jakarta

Ganrbar 7: Animasi stellarium hilalpada sekitar jam 17252 drufuk barat Jakarta

d)

e)

Akan terjadi kekacauan, jika pemerintah sebagai regrlator kemudian memproduksi timbangan, dan
mengharuskan masyarakat menggunakan timbangan yang diproduksinya unruk bertransaksi. Maka
etika transaksipun menjadi kacau balau di sini.
Analogi di atas adalah apayangtefadi dengan urusan perhilalan di Indonesia. Pemerintah yang
seharusnya menjadi regulator, kemudian ikut menyusun kriterianya dengan formula 2-3-8 yang sangat
bias.

Kesadaran dan logika umum dianulir begitu saja. Bagarmana mungkin logika umum tentang
kehadiran hilal (baca: wujudul hilal) selama sekitar 24 jamyang telah sangat jelas padag Juli 2013
pada Gambar 3 sampai dengan Gambar 6 justru dianulir hanya karena pada maghrib 8 Juli 2013, hilal

7137
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tidak kelihatan. Padahal momen yang sangat menentukan pada maghrib 8 Juli 2013 itu hanya

berlangsung sekitar 2 menit! (karena Bulan segera tenggelam pada jam 17:54). Jadi analogi ini persis

seperti kasui pembelian emas yang tidak adil di atas. Semua opsi untuk memverifikasi berat emas yang

akan dibeli dianulir hanya karena si toko emas mengharuskan menggunakan timbangan miliknya.

Dalam kasus timbangan emas di atas, common sense mengatakan: jika timbangannya sudah tidak

normals, maka justru regulator harus melarang timbangan semacam ini digunakan! Itu dilakukan

untuk menjamin transafsi yang adtl. Jadi, dalamurusan perhilalan pun, jika kondisi untuk melihat

hilal sangai meragukan (karena hilal yang sangat ripis dan rendah), seharusnya regulator melarang ini

dijadikan sebagai standar untuk menentukan syah tidaknya awal Ramadan. Kalau ini dipaksakan,

mlnurut Theoi' of Enors, sudah hampir pasti hasilnya salah. Regulator justru seharusnya mencari opsi

lain untuk memverifikasi kehadiran hilal, di luar window yang hanya dua menit di atas' Analisis

animasi Stellarium di atas adalah salah satunya. Bagaimana mungkin dalam urusan perhilalatn justru

regulator mengharuskan momen yang cuma dua menit ini malah dijadikan standar untuk menentukan

syah tidaknya puasa ratusan juta umat Islam? Sungguh logika yang terbalik-balik. Bila terjadi

perselisihan daiam penentu an awal/ akhk Ramadanpun, sebetulnya merupakan domain lembaga

yuaikatif lpengadilan), bukan domain eksekutif. Itulah sebabnya, keputusan penentuan awal/dan

akhir Rarnad* datt Dzulhijjah di Saudi Arabia dilakukan oleh Mahkamah Agung [5].

3 "3 , &ffi:aL\sA.s &z&Xwft" &i fueLnfuswn&wuzz| \uLss

Dua menit setelah Matahari tenggelam padaS Juli 2013, Bulanpun tenggelam, dan karenanya

untuk selama sekitar 12 jam selanjutnya, hilal tidak akan kelihatan karena tertutup oleh bola

Bumi sendiri. Namun harus diingat, tampak atav tidak, hilal terus semakin membesar dengan

tingkat pertumbuhan 0.013' per jam (lihat kolom 7 pada Tabel2). Apa opsi lain memverifikasi

kei'adirin hilal? Carilah titik-ltik geografis di sebelah barat Indonesia dimana hilal akan tampak.

Beber ap a titik geografis tersebut tampak pada T ab el 3 .
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Ketika maghrib di Jamestown, Saint Helena (GMT+0) jam 18:05 padaS Juli 2013 (kolom 4)'

tinggi hilal"p adasaatitu adalah 4.8" (lihat kolom 5 Tabel3). Jadi, kriteria visibilitas hilal terpenuhi

ftilna di itas 2'). Pada saat yang sama, di Jakafia saat itu sudah jam 1:05 tanggal9,Juh,20t3.

b.ngun tingkat pertumbuhan-hilil sebesar 0.013'per jam (lihat Tabel 2), maka ketebalan hilal

den{an refJrensi Jakarta sudah sekitar 185% lebih tebal dibandingkan dengan saat maghrib

tan{gil8 Juli 2013. Pada jam 1:05 pagi tentu saja hilal tidak akan tampak diJakattakarena hilal

Aeri|a di hemisphere yangberbedi (terhalang oleh bola Bumi). Tapi jelas, hilal sudah semakin

besar dengan reierensi J aiarta. Common sense mengatakan, jika sebuah obyek dinamakan hilal

s Contoh: jika timbangan manual,angkanya mungkin sudah mulai kabur. Kalau timbangan digital'

angkanya mungkin muncut-menghiting bergantian.Kadang-kadangterbaca angka 5' tapitha-tlbaberubah

jadina$aStanpaada penambahan em.rs yang ditimbang, dll'

8113
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t:a.::gtlrl':,5,

09/07/2013 10:38
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Tabel 3: Alternatif kota dengan altitude hilal yang lebih tinggi untuk pengamatan
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di Jamestown karena tampak pada saat maghrib, maka obyek itupun pastilah hilal dengan

referensi Jakarta meskipun obyek tersebut tidak tampak oleh mata.

Dengan argumentasi teknis yang sama, maka hilal yang tampak di Windhoek, Namibia

(GMT+2), Asuncion, Paraguay (GMT-4), Papeete, Tahiti (GMT-10), dan Adamstown, Pitcaim

Island (GMT-8) tentu adalah hila1 pula dengan referensi Jakarta yang ketebalannya telah l30o/o,

286oh, 442% dan 390% leblh tebal dibandingkan dengan ketika maghrib 8 Juli 2013 di Jakatta.

Sudut parall ax yang mengapit kelima kota di atas, Bulan, dan Jakarta hanya sekitar 2' saja. Jadi

sangatlah tidak masuk akal jika obyek tersebut didefinisikan sebagai hilal di kota-kota tersebut,

tapi tidak boleh dianggap htlal di Jakarta hanya karena obyek itu tidak tampak. Ini sebuah

cornmon sense dan logika yangsangat sederhana. Atas dasar kehadiran (baca: wujud) hilal yang

sudah besar itu pulalah, maka telah waj:i;-bagi umat Islam yangbetpengetahuan untuk mulai

b erp uas a mulai s ub u h tanggal 9 J uh 20 I 3 y ang akan datang.

3 "4 . hw*Li*i* wLsAttiszqr^s laitwT ymmg, pallng xvus$s:{xk

Pada 5 Mei 2008, Martin Elsasser, seorang asffonom profesional Jerman memecahkan rekor

dunia dalam memotret hilal tertipis yang pernah ada16l. Meskipun kehadiran awan tebal setelah

konjungsi geosentris telah menyebabkan diskontinuitas rangkaian foto-foto nya, hasil pemotretan

yang dilakukan di sekitar Observatorium Umum Munich, betul-betul hampir sempurna. Elsasser

menggunakan instrumentasi fotografi digital yang cukup berut dan kompleks. Selain itu,

prrulitan fotografinya dilengkapi dengan perangkat lunak canggih yang mampu melakukan

tracking hilal dan pengolahan citrayangdihasilkan secara real time.

Gambar 8: Rekor duniahilal tertipis yangberhasil dipotret jam 15:03 (UT+2) parla 5 Mei 2008

(sumber foto: Martin Elsasser, 2008)

Gambar 8 adalah hasil pemotretan Elsasser (low pass filtered) yang diambil pada jam 15:03 (UT

+2) dan 15:50 (UT +2j, a@u sekitar 45 menit setelah konjungsi geosentris pada tanggal i5 Mei

2008. Pemb aca yang tertarik, silahkan merujuk ke website-nya [6]. Jadi Elsasser mengambil foto

in pada saat Matahari masih terang benderang (sekitar jam 3 sore). Melalui komunikasi pribadi

dengan penulis, Elsasser mengatakansyaratnya adalahsudut elongasinya minimum 4.5o'

Sementara itu, sudut elongasi pada Gambar 3 sampai dengan Gambar 6 adalah antila 9o sampai

dengan l2o. Dengan demikian kamera canggth Elsasser akan dengan mudah dapat memotret

hilal yang hasil animasi Stellariumnya diberikan pada Gambar 3 sampai dengan Gambar 6 yaitu

pada"pafi,hingga sore hari tanggal g Juli 2013 di wilayah langSt Jakarta. Jadi kesemuanya ifu

idutui ttitut yi"g nyata, bukan hilal yang hanya drbayangkan Dan hasil animasi Stellarium

ternyata dapat dibuktikan dalam kenyataannya.

gli*
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Tabel4: Alternatif kota pengamatan dengan altitude hilal tinggi untuk basis hitungan Merauke

4. Analisis *stronsmis wilayah timur Indo*esia

Tabel2 di atas memang menunjukkan bahwa wilayah Indonesia mungkin akan terbelah. Hilal di
wilayah Indonesia bagSanbarat (pada tabel diwakili oleh Jakarta) akanberuda di atas ufuk saat

maghrib. Sedangkan hilal di wilayah timur Indonesia (diwakili kota paling timur, Merauke) akan
berada di bawah ufuk sekitar 0.2o.

Sebelum menganalisis ini, marilah kita perhatikan keanehanpada penentuan awal bulan hijriah.
Para ulama mendefinisikan pergantian tanggal itu terjadi pada saat maghrib. Namun anehnya,
pendefinisian pergantian harinya masih mengikuti kalender Gregorian, yaitu pada tengah
malam. Jadi, seharusnya, para ahft syar'i konsisten dalam pendefinisian pergantian tanggal dan
hari. Jika tanggal sudah berganti, maka haripun seharusnyaberganti. Sebagai orungyang awam
dalam masalah syar'i, penulis menangkap teks hadis semacam "sumu lirukyatihi, faafthiru
lirukyatihi" itu tidak dibatasi oleh waktu. Jadi, batas untuk mulai berpuasa itu sebetunya bukan
maghrrb. Tapi, saat kesadaran kognitif kita mengatakan bahwa padasaat harus dimulainya puasa

(subuh) hilal sudah wujud, maka hari itulah harus dimulai berpuasa.

Merekonstrulsi kembali Tabel2 dengan basis hitungan Merauke, maka kita akan memperoleh
Tabel 4. Ketika Matahari tenggelam di Jamestown (GMT+0) pada 8 Juli 2013, di Merauke
(GMT+9) saat itu sudah pukul3:05 pagitanggal9 Jub,2013. Meskipun padasaat maghrib 8 Juli
hilal di bawah ufuk, namun ternyata hilal telah wujud sangat besar menjelang subuh 9 Juli di
Merauke (270% lebih besar). Begitu juga ketika maghrib tanggal8 Juli di Windhoek, saat itu di
Merauke sudah jam l:20 tanggal9 Juli. Sedangkan hilal telah tumbuh menjadi 2l0ohlebrhbesar
dibandingkan dengan padasaat maghrib sebelumnya. Dari kedua dataini saja, sudah sangat jelas

bahwa umat Islam di Merauke pun sudah wajib mulai berpuasa sejak subuh tanggal9 J:uh 2013
yang akan datang.
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Empat gambar berikut (Gambar 9 sampai dengan Gambar 12) memverifikasi wujudnya hilal pada
pa$ hari 9 Jult 2013 di langit Merauke. Ini adalah hasil animasi Stellarium seperti gambar-
gambar sebelumnya. Sudut elongasipun sudah sangat besar antara 8o sampai dengan 11o,

sehingga kamera Elsasser pun akan dengan mudah digunakan memoftet wujudnya hilal di langit
Merauke ini.
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Gambar 9: Animasi Stellarium hilal pada sekitar jam 7240 drufuk barat Merauke

Gambar 10: Anfunasi Stellarium hilal pada sekitarjam 10:40 di ufukbarat Merauke

PDF Compressor Free Version 



Garnbar l1: Animasi Stellarium hilal pada sekitar jam 13:40 di ufrrk barat Merauke

Gambar 12: Animasi Stellarium hilal pada sekitar jam 17:40 diufukbarat Merauke

Analisis ini membuktikan bahwa wilayah Indonesia tidak perlu terpecah dalam melaksanakan

awal puasa pada 1434-H yang akan datang. Hilal yang masih di bawah ufuk di wilayah timur
Indonesia tenyata tidak perlu menghalangi dimulainya puasa bersama dengan saudara Muslim
di wilayah barat. Dengan demikian, ide untuk memberlakukan Kalender Islam Global, mungkin
menjadi pilihan yang harus diambil oleh umat Islam.
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S. Kesimpulan

Makalah ini telah membuktikan akurasi pendefinisian awal Ramadan 1434-H dengan kriteria

wujudul hilat. Studi ini sekaligus juga membuktikan bahwa imkan-rukyat sebetulnya bukan

sebuah kriteria saintifik karena sangat bias, dipaksakan, menyimpang drr common sense,bahkan

tidak adil. Jika orang masih persisten dengan praktek Rasul dalam memulai dan mengahiri puasa

di bulan Ramadan dengan melihat hilal, masih adalagi hadis lain yang berbunyi (hanya bagian

yang disorot yang diterjemahkan):

"fika kamu melihat malam datang (dari arah itu6) maka seorang yang berpuasa harus berbuka. " (Sahih Buchari

tentangpuasa no 1941, Juz 7, hal. 249).

Jika kata ro'a dalam hadis "sumu lirukyatihi . . ." selalu diartikan dengan melihat dengan mata,

maka seharusnya kita juga selalu menengok kearah timur sebelum berbuka puasa di setiap hari di

bulan Ramadan. Kenyataanya, kita telah mempercayai akurasi perhitungan astronomi dalam

bentuk hasil hitungantabelberbuka puasa, tanpa harus melihat datangnya malam di ufuk timur.

Pengakuan

Makalah ini disarikan dari manuskrip buku yang akansegera terbit dan berjudul: Pseudo Shariah

Economy and Muslims' Civilization Debt. Penlltsan buku ini dibiayai oleh Publication Depertmmt,

(Jniversity Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Johor. Sedangkan penettiannya sendiri dtbiayai

oleh the Ministry of Higher Education (MOHE) melalui Fundamental Research Grant Scheme vote 0760.

Penulis sangat menghargai semua bantuan dana untuk penelitian dan penulisan tersebut.

Referensi

L. Shaukat, K., Methods used by countires for determining the beginning of lslamic months,in

Moonsighting 2Ot2.

2.

3.

4.

5.

6.

Saksono, T., Pseudo Shoriah Economy and Muslims' Civilization Debt,2013, University Tun

Hussein Onn Malaysia: Parit Raja. p, 300.

Odeh, M., Accurote Times,2010, lslamic Crescents' Observation Project (ICOP).

Developers, 5.,2012, Free Software Foundation, lnc,: Boston.

Gent, R.H.v. The Astronomical Rules Governing the Umm al-Qura Colendar. The Umm al-Qura

Calenda r of Saudi Arabia, 2OL2.

Elsasser, M. World record crescent imoging on 5. Moy 2008. 2O1O; Available from:

http:/lwww.mondatlas.de/other/martinel/sicheln2008/mai/mosi20080505.html.

u 
Dalam hadis sahih Bukhai yanglain, Rasul SAW menunjukkan jarinya ke arah timur.
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