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1 Pendahuluan

• Sukses: Kongres “International Hijri Calendar 
Unity Congress” pada 28-30 Mei 2016

• Pembahasan final tentang 1) Kalender Bizonal
dan 2) Kalender Unifikasi

• Kalender Bizonal akan membagi dunia menjadi 
dua zona tergantung pada kondisi visibilitas hilal 
di wilayah tersebut

• Adapun Kalender Unifikasi menganggap dunia 
sebagai satu zona tunggal: satu hari, satu 
tanggal untuk seluruh dunia



• Kalender Bizonal merupakan kepanjangan 
konsep kalender Islam yang basisnya adalah 
Imkan Rukat Lokal (IRL)

• Kalender Unifikasi berbasis pada wujudul hilal 
global yang tidak memerlukan visibilitas hilal 
pada tingkat lokal, meskipun kriterianya 
kemudian dinamakan Imkan Rukyat Global
(IRG).

• Konsep visibilitas hilal lokal yang selama ini 
dianut oleh MABIMS merupakan sebuah 
kesalahan yang sangat mendasar







• Dikenal dengan Kriteria Imkan-Rukyat
(kemungkinan terlihat)

• Dipakai sebagai kriteria lokal oleh masing-
masing negara Islam (kelompok negara Islam 
bertetangga)

• MABIMS (Malaysia, Brunei, Indonesia, dan 
Malaysia) mengadopsi kriteria 2-3-8

• Wapres Yusuf Kalla: MABIMS diharapkan 
turun dari 2o, dan WH dinaikkan dari 0o agar 
keduanya semakin dekat di tengah

• Ada kriteria LAPAN 4-6.4 yang justru semakin 
memperuncing perbedaan



• Prinsip imkan-rukyat lokal (IRL) hanya mengakui 
mentransfer hilal dari timur ke barat

• Wilayah timur harus telah mampu melihat hilal, 
maka dapat dipastikan wilayah barat telah juga 
melihat hilal

• Bila transfer dari timur ke barat ini dianggap terlalu 
berlebihan maka dibagilah bola dunia menjadi dua 
 Kalender Bizonal

• Saksono : membuktikan bahwa upaya yang berkutat 
dengan merubah-rubah kriteria IR hanyalah remedy
yang symptomatic

• Ibarat pasien DB yang diobati dengan obat penurun 
panas



• Hanya menurunkan panasnya, namun virus DB-nya 
tetap bersemayam di tubuh pasien

• Upaya menaikkan kriteria IR dari ketinggian hilal 2o

menjadi 4o hanya seperti menambah dosis penurun 
panas  sangat berbahaya bagi si pasien. 

• Saksono juga membuktikan bahwa IR adalah sebuah 
scientific blunder



2 Data astronomi bulan Juni
• Ketinggian hilal pada 5 Juni 2016 untuk wilayah 

Indonesia pada rentang 3.3o sampai dengan 4.4o.

• Di seluruh Indonesia kondisi hilal memenuhi 
kriteria MABIMS

• Awal berpuasa terjadi di subuh berikutnya pada 6 
Juni 2016. 

• Untuk menunjukkan kesalahan konspep transfer 
hilal dari timur ke barat dalam pemahaman IRL, 
mari kita cermati data astronomis hilal untuk 
wilayah paling timur sebagai benchmark



2.1 Hilal bulan Juni di Apia, Samoa

• Samoa berada pada zona waktu GMT+12 

• Beda waktu dengan Jakarta (GMT+7) adalah 5 
jam

• Saat di Jakarta jam 18.00, di Samoa sudah 
pukul 23.00



Kondisi hilal pada Juni 2016 untuk wilayah Samoa



2.2 Hilal bulan Juni di Jakarta



2.3 Hilal bulan Juni di Quito, Equador

• Hilal di sebelah timur itu selalu lebih besar 

• Sebuah kekeliruan jika mentransfer dari timur ke 
barat





3.1 Tinjauan kata rā hamza yā

• Akar triliteral kata rā hamza yā ( يأر ) muncul 328 
kali di dalam al-Quran:

• 271 kali sebagai bentuk kata kerja raā (َرَءا)
• 2 kali sebagai bentuk kata kerja yurāu (يَُرآءُُ)
• 40 kali sebagai bentuk kata kerja aray ( (أََريُ 
• 2 kali sebagai bentuk kata kerja tarāati ( (تََرآَءتُ 
• 2 kali sebagai bentuk kata benda ra (َرأ ى)
• 1 kali sebagai bentuk kata benda ri'ī ء ي) (ر 
• 7 kali sebagai bentuk kata benda ru'yā يَا) ء  (رُّ
• 3 kali sebagai bentuk kata kerja verbal riā ئَآء) (ر 



• Dari 328 kali kemunculannya 75% bermakna 
mengerti. 

• Hanya 25% saja bermakna melihat dengan 
mata

• Contoh ayat yang masuk dalam 75%: 



3.2 Tinjauan Surat Ya-Sin: 39
• Ya-Sin: 39  ْرََنُه َمنَاِزَل حَ  َقِديِ َّتَّ عَاَد ََكلُْعْرُجوِن الْ َوالَْقَمَر قَدَّ

• Ijtimak di Apia, Samoa jam 15:59 waktu lokal. 

• Konjungsi adalah titik nol, momentum pergantian 
dari ‘urjunil qodim menjadi hilal

• Matematik: titik-nol adalah dimensionless

• Satu detik setelah konjungsi, hilal sudah terbentuk 
(born, present, wujud)

• Selama 27 jam, sejak 5 Juni 2016 (jam 16:00) sampai 
6 Juni 2016 (jam 19:00) saintek dapat membuktikan 
kehadiran hilal



3.2 Tinjauan Surat Ya-Sin: 39 . . .(2)
• Jika maghrib 6 Juni 2016 merupakan syarat yang 

syar’i awal manzilah bulan Ramadan di Samoa (IR 
MABIMS) . . . .

• Maka maghrib 5 Juni 2016 sampai maghrib 6 Juni 
2016 adalah manzilah terakhir bulan Sya’ban 1437-H

• Seperti  Ya-Sin: 39, maka ia harus ‘urjunil qodim.

• Kenyataannya: saintek membuktikan bahwa selama 
27 jam sejak konjungsi, hilal sudah terbentuk

• Bukan ‘urjunil qodim

• Jelas: kriteria imkan-rukyat bertentangan dengan 
sumber syariah al-Qur’an



• Dapat dipastikan, tafsir atas hadis visibilitas hilal di 
atas adalah salah

• Fakta saintifik juga membuktikan, hanya pada 
rentang 9 menit saja pendukung imkan-rukyat 
menganggap saintek dianggap tidak (belum) mampu 
membuktikan wujudnya hilal

• Sedangkan saintek dapat membuktikan kehadiran 
hilal  dalam rentang 99.9999%. 

• Bagaimana mungkin fakta saintifik yang 99.9999% 
harus kalah yang 0.0001%? 



• Mungkinkah seorang jenderal memutuskan 
untuk menyerang musuh hanya berdasarkan 
data inteligen hanya 9 menit, dan 
mengabaikan data inteligen yang 1,620 menit? 

• Kejadian yang mirip saat Iedul Adha 1436-H 
lalu telah juga dibuktikan oleh Saksono

• Dalam Ilmu Statistik, kita mengenal 
terminologi Type I Error dan Type II Error.

• Sederhana: Type I Error adalah mendeteksi 
efek yang sebetulnya tidak ada

• Type II Error adalah kegagalan untuk 
mendeteksi efek yang sebetulnya ada



• Seorang hakim lebih baik membebaskan 100 orang 
bersalah karena bukti-bukti yang dimiliki tidak kuat 
(Type I Error), daripada menghukum seorang 
pesakitan yang tidak bersalah (Type II Error)

• Penyebab: bias

• Bias untuk menolak hadirnya hilal jika kriteria IR 
MABIMS tidak terpenuhi

• Maka, semua fakta saintifik yang akan meruntuhkan 
keberpihakannya pada kriteria ini tidak pernah digali

• Bahkan cenderung ditolak

• Sampai-sampai potensi yang sebetulnya melanggar 
petunjuk firman Allah Ya-Sin: 39 pun cenderung 
diabaikan



4 Dampak ekonomi dan syariah
• Banyak yang tidak sadar bahwa ketiadaan Kalender 

Islam tidak hanya berdampak pada perbedaan 
mengawali dan mengahiri saum

• Ketiadaan kalender Islam memiliki dampak ekonomi 
dan syariah yang sangat luar biasa

• Ketiadaan Kalender Islam telah menyebabkan semua 
bisnis umat Islam telah menggunakan Kalender 
Gregorian sebagai basis akuntansinya. 

• Akibatnya, 11.5 hari perbedaan tidak terzakati. 

• Penelitian membuktikan bahwa dampak ekonomi 
akibat ketiadaan Kalender Islam menyebabkan 
kekurangan pembayaran zakat 



• Jika telah berlangsung 500 tahun dan total aset umat 
Islam sekitar US$ 10 triliun, maka kekurangan 
pembayaran zakat tersebut diperkirakan telah 
mencapai US$ 5 triliun

• Jika sudah lebih dari 1000 tahun, hutang peradaban 
itu US$ 10 triliun 

• Angka ini jauh lebih besar dari kebutuhan untuk 
mengentaskan kemiskinan umat Islam di dunia









• Kita ingin gerakan besar kesadaran ini datang dari 
Indonesia

• The Islamic Science Research Network (ISRN) 
UHAMKA merupakan jaringan penelitian lintas 
disiplin

• Sedang mempersiapkan pekerjaan besar ini

• Akan diperlukan beberapa calon Doktor untuk 
merealisasikannya

• Semua upaya yang yang menghambat 
pembentukkan Kalender Islam Global yang 
proleptik dan kredibel hanya akan membuat 
hutang peradaban ini terus membengkak



5 KIG hasil Kongres Turki

• Sebetulnya adalah sebagai pengembangan 
kriteria Konferensi Istanbul 1978, yaitu:
– Ketinggian hilal minimum 5o;

– Jarak elongasi Matahari-Bulan 8o

• Digunakan oleh the European Council for Fatwa 
and Research (ECFR) dalam beberapa tahun 
terakhir ini. 

• Ada adjustment untuk menjadikan Kalender Islam 
Unifikatif. Dua adjustment sebagai syarat 
pentingnya adalah



• Bulan Hijriah baru dimulai jika ru'yat terjadi di 
manapun di dunia (baca: di wilayah barat bola 
Bumi) sesuai dengan Kriteria Konferensi Istanbul 
1978

• Konjungsi terjadi sebelum waktu fajar di Selandia 
Baru yang merupakan negara yang terletak paling 
jauh (baca: paling timur) di bola Bumi;

• Bagian daratan benua Amerika dipertimbangkan 
dalam kemungkinan visibilitas hilal dengan 
kemungkinan pengamatan hilal di lautan jika hilal 
tidak dapat dilihat di daratan



• Untuk menganalisa akhir Ramadan, kita 
melihat beberapa parameter yang 
dipersyaratkan

Ijtimak akhir Ramadan 1437-H akan terjadi 
jam 11:01 GMT tanggal 4 Juli 2016. Artinya, 4 
Juli memenuhi syarat ijtimak sebelum jam 
24:00 GMT;

Ketinggian hilal dan elongasi, kita lihat di 
Papeete . Maghrib di Papeete 4 Juli 2016 
nanti, tinggi hilal akan 8.8o. Elongasi adalah 
9.9o

 Kriteria Konferensi Istanbul 1978 juga 
terpenuhi;



Ujung timur: kota Apia di wilayah Samoa (New 
Zealand). Subuh  4 Juli 2016 nanti akan terjadi 
pada jam 4:35. Konversi saat ijtimak jam 11:01 
GMT ke waktu Samoa, maka ijtimak geosentris di 
Samoa terjadi pada 4 Juli 2016 jam 23:01. Dengan 
demikian syarat ijtimak terjadi sebelum subuh di 
wilayah paling timur di New Zealand juga 
terpenuhi;

• Syarat visibilitas hilal di daratan Amerika dapat dilihat 
pada Gambar-2





Dengan terpenuhinya syarat-syarat 
kriteria KIG hasil Kongres Turki, maka 
1 Syawal (Iedul Fitri) akan jatuh pada 

5 Juli 2016 pagi di seluruh dunia



• Muhammadiyah telah memutuskan Iedul Fitri akan 
jatuh pada 6 Juli 2016 (WH basis hitungan 
Yogyakarta). 

• Pada 4 Juli 2016 yad, tinggi hilal di Yogyakarta berada 
di bawah ufuk (-1.0o). 

• Muhammadiyah kemudian menggunakan maghrib 5 
Juli 2016 untuk mengawali bulan Syawal 1437-H 

• Tinggi hilal pada maghrib 5 Juli 2016 sekitar 12o. 

• Jika Muhammadiyah mengkoreksi keputusannya, 
Iedul Fitri menjadi tanggal 5 Juli 2016 merupakan 
lompatan yang sangat baik, 

• Muktamar Makassar telah mengamanatkan untuk 
mengadopsi KIG. 



• Jernih kelihatan:  konsep ILG sebetulnya bertolak 
belakang dengan konsep IRL seperti yang digagas 
oleh MABIMS. 

• IR MABIMS menganut transfer dari timur ke barat, 
IRG yang hasil Kongres Turki menganut transfer dari 
barat ke timur. 

• IRG mempersyaratkan imkan-rukyat terjadi di 
wilayah terbatas di barat bola dunia 

• Sementara di sebagian besar bola dunia di timur 
diberlakukan wujudul hilal yang tidak mengharuskan 
tampaknya hilal ketika maghrib di masing-masing 
wilayah lokal. 



6 ISRN dan kajian KIG

• Awal Maret 2016, UHAMKA mendirikan Islamic 
Science Research Network (ISRN). 

• Tugas ISRN luas: mengintegrasikan tugas 
penelitian multi-disiplin perguruan tinggi 
Muhammadiyah (PTM) 

• Menyokong peran Muhammadiyah membangun 
Indonesia yang berkemajuan 

• Salah satu keputusan Muktamar Makassar: 
membangun dan mengkaji Kalender Islam Global
(KIG) 

• Penyatuan umat yang selama ini berfikir lokal



Sembilan Interest Groups di ISRN

1. Astronomy, Astrophysics, and Space Science 
2. Economy, Finance, and Public Policy 
3. Energy and Natural Resources 
4. Life Science and Clinical Medicine 
5. Human Resources Development and Strategy 
6. Engineering and Technology 
7. Law, History and Civilization
8. ICT
9. Neuroscience and Neural Network



• Kemungkinan perubahan dan jumlah 
nomenklatur IG, melengkapi kepengurusan ISRN, 
dan lain-lain, sedang dirancang 
diselenggarakannya Kongres Ilmuwan 
Muhammadiyah pada sekitar November-2016

• Kongres akan dihadiri oleh minimum 500 
ilmuwan Muhammadiyah, dari PTM, PTN, PTS, 
birokrat, professional, pengusaha, dan warga 
Muhammadiyah (cultural, structural, dan 
simpatisan)



7 Kesimpulan
• Meskipun nomeklaturnya hampir sama, filosofi IRG 

bertolak belakang dengan IRL

• IR MABIMS mengadopsi transfer IR dari timur ke 
barat. 

• Artinya, hanya jika seluruh wilayah di timur sudah 
melihat hilal maka baru boleh mentransfernya ke 
arah barat. 

• Sebaliknya, IRG mengadopsi pemahaman bahwa jika 
di sebelah barat terjadi imkan-rukyat, langsung bisa 
ditransfer ke timur dan seluruh dunia



• Di bagian timur tidak harus mengalami visibiltas hilal. 

• Dengan kata lain: IR hanya terjadi di bagian kecil 
dunia di sebelah barat, sementara di bagian timur 
dunia lainnya cukup terpenuhi dengan wujudul hilal

• Inilah KOMBINASI IMKAN-RUKYAT dan WUJUDUL 
HILAL yang sangat cantik



Saatnya kita mengadopsi kriteria 
global dan menerima Kalender Islam 

Global untuk penyatuan umat, 
dengan menanggalkan ego kelompok 

yang selama ini berorientasi lokal.



Waalaikum salam 
warohmatullahi 

wabarokatuh


