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KAPITA SELEKTA FATWA DAN PUTUSAN TARJIH 
KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH/FAJAR 
PERUBAHAN DAN KONSEKWENSINYA 
[Dr. H. SRIYATIN SHODIQ, S.H.,M.Ag.,M.H.] 

Anggota  Devisi Hisab dan Iptek  
Majelis Tarjih dan Tadjid PP Muhammadiyah 

 
 
PEMBAHASAN I: 
 

A. KAPITA SELEKTA FATWA DAN PUTUSAN TARJIH 
 

1. Kapita selekta 
 
Menurut KBBI :"Bunga rampai karya ilmiah yang dianggap 
penting". 
Pengertian lain : "Kumpulan karya ilmiah yang masing-
masing menguraikan sesuatu persoalan dalam lingkup 
suatu ilmu pengetahuan". 

 
2. Fatwa dan Putusan Tarjih 

ADA 3 (tiga) kategori produk Majelis Tarjih Muhammadiyah 
yaitu 1). Keputusan Tarjih, 2). Fatwa Tarjih, dan 3). Publikasi 
Tarjih.  Ketiga produk ini memiliki spesifikasi dan daya ikat 
yang berbeda, khususnya bagi warga Muhammadiyah. 
a. Keputusan Tarjih merupakan suatu keputusan yang dibuat 

melalui forum Muktamar Tarjih/Musyawarah Nasional Tarjih. 
Kategori ini dilaksanakan, setidaknya lima tahun sekali.  
Hasil keputusan Tarjih dibuat dalam forum Musyawarah 
Nasional mengikat bagi pimpinan Muhammadiyah dari 
seluruh jajaran struktural Muhammadiyah, baik dari pusat, 
wilayah, daerah, cabang maupun ranting/warga 
persyarikatan. 
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Problem kategori ini membutuhkan waktu cukup lama, yaitu 
lima tahun karena pada saat yang sama persoalan di tengah 
masyarakat terus muncul dan bergulir tanpa dibatasi oleh 
waktu. 
Untuk mengatasi problem jenis produk yang pertama di atas, 
maka dibuat kategori kedua yaitu Fatwa Tarjih.  

 
b. Fatwa Tarjih merupakan forum yang dilaksanakan tim Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih. 
 

 
 

 
 

 
Forum ini dibentuk untuk memenuhi permintaan dari berbagai 
wilayah, daerah atau perorangan tentang Fatwa Tarjih 
berkaitan dengan persoalan yang dihadapi warga 
Muhammadiyah yang perlu segera mendapat jawaban Fatwa 
Tarjih.  
Pertanyaan-pertanyaan warga Muhammadiyah ini kemudian 
dikirimkan kepada Suara Muhammadiyah. Melalui Suara 
Muhammadiyah ini, Majelis Tarjih menjawab apa saja yang 
ditanyakan oleh warga Muhammadiyah, mulai dari persoalan 
akidah, ibadah, muamalah, politik, ilmu-ilmu al-Quran, as-
Sunnah al-Maqbûlah dan seterusnya. 
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c. Publikasi Tarjih adalah makalah dan penerbitan buku yang 

dianggap dapat memberikan wawasan tentang keislaman yang 
dipandang relevan dengan Majelis Tarjih.  

  
 

 
 

 
Dilihat dari substansi isi antara Keputusan Tarjih dan Fatwa 
Tarjih, keduanya sama-sama membahas berbagai persoalan 
dalam Islam, dimulai dari masalah akidah, ibadah, muamalah, 
‘ulûm al-Quran, ‘ulûm as-Sunnah al-Maqbûlah dan berbagai 
macam persoalan lainnya. 

 
Adapun yang berbeda adalah teknis pembuatan dan daya ikat 
kepada warga Muhammadiyah. Berdasarkan konteks ini, maka 
Fatwa Tarjih dan Keputusan Tarjih boleh dikatakan memiliki 
kesamaan dengan fatwa keagamaan pada umumnya, seperti 
dalam kajian usul fikih.  
Oleh karena itu, yang dimaksud dengan Fatwa Tarjih terdiri dari 
Keputusan dan Fatwa Tarjih. Keputusan Tarjih dibuat melalui 
forum Musyawarah Nasional Tarjih (Munas Tarjih) yang 
sekurang-kurangnya diselenggarakan satu kali dalam satu 
masa jabatan.  
Dilihat dari pesertanya, Munas Tarjih berasal dari ulama 
Muhammadiyah dari berbagai Wilayah Muhammadiyah se-
Indonesia ditambah utusan dari berbagai organisasi 
kemasyarakatan yang berbasis Islam. Dalam memecahkan 
suatu masalah, Munas Tarjih selalu menghadirkan seorang 
yang ahli dibidangnya, umpamanya, masalah ekonomi, maka 
Munas Tarjih akan mengundang seorang yang ahli dalam 
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bidang persoalan ekonomi sehingga persoalan yang akan 
dijadikan Keputusan Tarjih betulbetul dipahami dengan sangat 
baik. 
Fatwa Tarjih yang dikoordinasikan oleh divisi yang 
dibentuk Pimpinan Majelis Tarjih. Fatwa Tarjih dapat dibuat 
setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Dari sini, 
bila dibandingkan dengan Keputusan Tarjih, Fatwa Tarjih jauh 
lebih fleksibel sesuai dengan perkembangan masalah yang 
dibutuhkan dan dihadapi, baik oleh warga Muhammadiyah 
maupun warga masyarakat pada umumnya yang meminta 
fatwa kepada Majelis Tarjih. 
Dalam membahas persoalan-persoalan, baik Keputusan 
maupun Fatwa Tarjih, diawali dengan memahami esensi 
persoalan yang dibahas. Setelah itu, dicari jawabannya di 
dalam sumber ajaran Islam, yaitu al-Quran dan as-Sunnah al-
Maqbûlah. Merujuk kepada kedua sumber ajaran Islam ini 
sesuai dengan komitmen Muhammadiyah yang tercermin 
dalam slogannya, yaitu kembali kepada al-Quran dan 
al-Sunnah (al-rujû‘ ilâ al-Qur’ân wa al-Sunnah al-Maqbûlah). 
Jika cara ini tidak ditemukan, maka Fatwa Tarjih maupun 
Keputusan Tarjih ditetapkan berdasarkan metode penetapan 
hukum seperti dalam kajian usul fikih pada umumnya. 
Untuk memperkuat keputusannya, Majelis Tarjih memakai 
pendapat para ulama. Dilihat dari sini, dapat disimpulkan 
bahwa Fatwa Tarjih dan Keputusan Tarjih itu tidak sama 
dengan pengertian tarjih dalamkajian-kajian usul fikih yang 
hanya mencari dalil dan argumentasi yang paling kuat dari 
berbagai dalil atau pendapat yang ada.  
Sebaliknya, kalau dilhat dari proses dan hasilnya, Fatwa dan 
Keputusan Tarjih sama persis dengan hasil ijtihad. Oleh karena 
itu, dapat disimpulkan bahwa Fatwa dan Keputusan Tarjih 
merupakan produk ijtihad.  
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PEMBAHASAN II 

 
B.  KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH/TERBIT FAJAR SADIK 

 
Permasalahan :  
Awal Waktu Subuh/Fajar Tinggi Matahari – 20 derajat (di bawah 
ufuk timur), yang selama ini DIGUNAKAN dalam Penyusunan Jadwal 
Waktu Shalat oleh Kementerian Agama RI, Muhammadiyah, 
Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Ormas-ormas Islam lainnya, 
termasuk Perguruan Tingga Agama Islam, Lembaga-Lembaga Islam, 
Pondok-pondok Pesantren dan para ahli ilmu falak/astronomi.  
MINTA KAJI ULANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH....!!! 
 
SEBETULKNYA SUDAH AGAK LAMA HAL INI DIPERMASALAHKAN      
(± 20 TAHUN]  BAHWA JADWAL WAKTU SHALAT TERSEBUT 
TERLALU CEPAT ± 24 MENIT/WAKTU FAJAR SADIK BELUM TERBIT 
 

I. Waktu salat “tauqifi”, sedangkan jadwal waktu salat “ijtihadi”.  
 
II. Pengertian Fajar dan Subuh 

 

1. Waktu Salat 

QS. an-Nisa’ [4:103] 

                   

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan 

waktunya atas orang-orang yang beriman. 

2. Kata Fajar dalam al-Qur’an: 

a.  QS al-Baqarah (2:187): ayat ini menjelaskan/berkaitan 

dengan memulai ibadah puasa. 
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...                              

...Dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari 

benang hitam, yaitu fajar. 

b.  QS al-Isra’ (17:78) kata Fajar disebutkan dua kali, ayat ini 

menjelaskan/berkaitan dengan waktu-waktu salat dan salat 

Subuh. 

                         

      

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap 

malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat 

subuh itu disaksikan (oleh malaikat). 

c.  QS an-Nur (24:58) ayat ini menjelaskan/berkaitan dengan 

etika pergaulan dalam keluarga atau rumah tangga. 

                          

             ... 

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki 

dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig 

di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu 

hari) yaitu sebelum salat subuh... 

d. QS al-Fajr (89:1) ayat ini menjelaskan/berkaitan dengan 

pentingnya keadaan waktu Fajar menjelang saat akhir malam. 

       

Demi fajar, 

e.  QS al-Qadr (97:5) ayat ini menjelaskan/berkaitan dengan 

keistimewaan dan kemulyaan ibadah semalam (malam qadar) 

sampai terbit Fajar. 
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Malam itu (penuh) Kesejahteraan sampai terbit fajar. 

 

Kelima ayat al-Qur’an tersebut di atas tidak ada pertentangan 

dan hubungan ayat satu dengan ayat yang lain saling 

berkaitan, harmonis saling melengkapi dan saling 

sempurnakan dimana ayat ini menjelaskan pentingnya 

memperhatikan dan menghargai waktu untuk memulai dan 

mengakhiri suatu ibadah dan suatu keadaan yang dilakukan 

oleh hamba-hamba Allah sebagai umat manusia yang hidup di 

permukaan bumi yang tidak pernah melupakan hubungan 

vertikal-makhluk dengan khaliknya (habl min Allah) dan 

hubungan horisontal-makhluk dengan sesama makhluk (habl 

min annas).  

Waktu terbit Fajar adalah waktu menjelang saat pergantian 

waktu malam dan siang, sebagai tanda batas berakhirnya 

malam dengan terbit matahari sebagai tanda waktu siang 

telah datang. Indahnya waktu malam dalam kehidupan 

manusia diperbolehkan hubungan suami istri, makan dan 

minum sebagai kebutuhan jasmani. 

Namun semua itu tidak boleh dilakukan apabila terbit Fajar 

sudah datang sebagai  awal saat ibadah puasa bagi umat 

muslim, membersihkan jasmani dan bersuci (berjinabat, 

mandi biasa/wudlu), salat Subuh diperbolehkan dan malam 

keistimewaan dan kemuliaan  seribu malam telah berakhir 

sampai Fajar  menyingsing dan terbit Matahari. 

 

2. Kata Subuh dalam al-Qur’an [kata masdarnya] 

a. QS al-An’am (6 : 96) : ayat ini menjelaskan/berkaitan waktu 

Subuh-waktu pagi hari, waktu malam-waktu istirahat, bulan 

dan matahari  sebagai dasar perhitungan untuk menentukan 

waktu. 
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Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk 

beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk 

perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi 

Maha mengetahui. 

b. QS Hud (11 : 81) : kata Subuh disebutkan dua kali, ayat ini 

menjelaskan/berkaitan dengan Para Malaikat menyampaikan 

kepada Nabi Lut As. dan keluarganya diperintahkan 

pepergian waktu malam ke daerah lain karena siksaan Allah 

akan menimpa bagi kaumnya yang murtad menjelang waktu 

Subuh. 

                               

                           

          

Para utusan (malaikat) berkata: "Hai Luth, Sesungguhnya Kami 

adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan 

dapat mengganggu kamu, sebab itu Pergilah dengan membawa 

keluarga dan Pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan 

janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, 

kecuali isterimu. Sesungguhnya Dia akan ditimpa azab yang 

menimpa mereka karena Sesungguhnya saat jatuhnya azab 

kepada mereka ialah di waktu subuh; Bukankah subuh itu sudah 

dekat?". 

c. QS as-Shaffat (37:177): ayat ini menjelaskan/berkaitan 

buruknya waktu pagi hari karena mendapat siksaan/serangan 

sebelum waktu Subuh. 
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Maka apabila siksaan itu turun dihalaman mereka, maka Amat 

buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang 

diperingatkan itu. 

d. QS al-Mudatsir (74:34) ayat ini menjelaskan/berkaitan dengan 

pentingnya datang nya waktu Subuh. 

           

Dan subuh apabila mulai terang. 

e. QS at-Takwir (81:18) ayat ini menjelaskan/berkaitan dengan 

pentingnya datangnya waktu Subuh. 

           

Dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. 

f. QS al-Adiyat (100:3) ayat ini menjelaskan/berkaitan dengan 

pentingnya datangnya waktu pagi. 

            

Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, 

Keenam ayat al-Qur’an tersebut di atas tidak ada pertentangan 

dan hubungan ayat satu dengan ayat yang lain saling berkaitan, 

harmonis saling melengkapi dan saling sempurnakan dimana 

ayat ini menjelaskan pentingnya memperhatikan dan 

menghargai waktu Subuh. Waktu Subuh adalah waktu pagi hari 

dan berbagai peristiwa penting setelah terbit Fajar sampai terbit 

Matahari. Waktu itulah yang diperbolehkan melakukan ibadah 

salat Subuh. 

 

3. FAJAR KAZIB DAN FAJAR SADIK  

a. Hadis  

ٌِْه َوَسلََّم قَاَل:  ِ َصلَّى هللاُ َعلَ فََجٌر ٌَْحُرُم  اْلفَْجُر فَْجَرانِ »َعِن اْبِن َعبَّاٍس، أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ََلةُ، َوفََجٌر ٌَْحُرُم فٌِِه الصََّلَ  رواه ابن  «ةُ َوٌَِحلُّ فٌِِه الطَّعَامُ فٌِِه الطَّعَاُم َوٌَِحلُّ فٌِِه الصَّ

 خزٌمة
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ٌِْه َوَسلََّم: ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ُل اْلفَْجُر فَْجَرانِ "  َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ا اْْلَوَّ : فَأَمَّ

مُ  ا الثَّانًِ فَِإنَّهُ ٌَُحّرِ ََلةَ , َوأَمَّ ُم الطَّعَاَم , َوََل ٌُِحلُّ الصَّ ََلةَ  فَِإنَّهُ ََل ٌَُحّرِ  الطَّعَاَم , َوٌُِحلُّ الصَّ

 رواه ابن خزٌمة

Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw bersabda : 

Fajar itu ada dua, pertama fajar yang diperbolehkan 

makan dan tidak diperbolehkan salat (salat Subuh), 

kedua, fajar yang dilarang makan dan diperbolehkan 

salat (salat Subuh). HR. Ibnu Huzaimah. 

ٌِْه َوَسلََّم: ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ِ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ا  َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ " اْلفَْجُر فَْجَراِن: فَأَمَّ
ا  فَََل تَِحلُّ  َكَذنَِب السَّْرَحانِ اْلفَْجُر الَِّذي ٌَُكوُن  ََلةُ فٌِِه َوََل ٌَْحُرُم الطَّعَاُم، َوأَمَّ الَِّذي الصَّ

ُم الطَّعَاَم " ََلةَ، َوٌَُحّرِ رواه الحاكم ٌَْذَهُب ُمْستَِطٌَلا فًِ اْْلُفُِق فَِإنَّهُ ٌُِحلُّ الصَّ  

Dari Jabir Bin Abdillah berkata: Rasulullah saw 
bersabda: Fajar itu ada dua, pertama adalah fajar yang 
keberadaanya seperti ekor serigala, maka yang 
demikian ini tidak boleh salat (salat Subuh) dan 
diperbolehkan makan. (Kedua), adapun fajar yang 
datang menyebar di ufuk itu keberadaanya 
diperbolehkan salat (salat Subuh) dan tidak boleh 
makan. HR. Hakim dan al-Baihaqi. 

 

ٌِْه َوَسلََّم:َعْن َجابِِر بْ  ا  ِن َعْبِد هللِا قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ " اْلفَْجُر فَْجَراِن فَأَمَّ
ْرَحانِ اْلفَْجُر الَِّذي ٌَُكوُن  ا  َكَذنَِب الّسِ ُم الطَّعَاَم َوأَمَّ ََلةَ َوََل ٌَُحّرِ الَِّذي ٌَْذَهُب فَََل ٌُِحلُّ الصَّ

 ُ ُم الطَّعَاَم " ُمْستَِطٌَلا فًِ اْْل ََلةَ َوٌَُحّرِ  وراه البٌهقًفُِق فَِإنَّهُ ٌُِحلُّ الصَّ
 

، َعْن ََنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َوالَقاسِ  ثَ َنا ُعبَ ْيُد ْبُن ِإْْسَاِعيَل، َعْن َأِب ُأَساَمَة، َعْن ُعبَ ْيِد اَّللَِّ ِم َحدَّ
ُن بَِلْيٍل، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  َها، َأنَّ ِباَلًلا َكاَن يُ َؤذِّ ُ َعن ْ ٍد، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ هللاُ  ىْبِن ُُمَمَّ

ُن َحَّتَّ َيْطُلَع الَفْجرُ »َعَلْيِو َوَسلََّم:  َن اْبُن ُأمِّ َمْكُتوٍم، فَِإنَُّو ًَل يُ َؤذِّ  «ُكُلوا َواْشَربُوا َحَّتَّ يُ َؤذِّ
 رواه البخاري

ثَ َنا َعْبُد الَعزِيِز ْبُن ُصَهْيٍب  ثَ َنا ُشْعَبُة، َحدَّ ثَ َنا آَدُم ْبُن َأِب ِإََيٍس، َحدَّ ْعُت َأَنَس ْبَن َحدَّ قَاَل: ْسَِ
ُ َعْنُو، قَاَل: َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم:  ُحوِر »َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ ُروا فَِإنَّ ِف السَّ َتَسحَّ

و مسلم رواه البخاري «بَ رََكةا   
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ثَ َنا ََهَّاٌم، َعْن  ثَ َنا َعْمُرو ْبُن َعاِصٍم، قَاَل: َحدَّ ْيَد ْبَن قَ َتاَدَة، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ زَ َحدَّ
ثَُو:  ُروا َمَع النَِّبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم، ُثَّ قَاُموا ِإََل الصَّاَلِة، قُ ْلُت:   ََثِبٍت، َحدَّ َأن َُّهْم َتَسحَّ

نَ ُهَما؟ قَاَل: َقْدُر ََخِْسنَي َأْو ِستِّنَي ، يَ ْعِِن آيَ   . رواه البخاري ةا َكْم بَ ي ْ
 

Contoh: QS. ad-Dariyat [51:60 ayat], QS. an-Najm [53: 63 ayat], 
QS. al-Qamar [54:55 ayat], al-Mudatsir [74:56 ayat], QS. al-
Mursalat [77:50 ayat].  

 

 

Fajar kazib dan fajar sadik. 

1. Fajar kazib bukan fajar karena memang tidak nampak 

cahaya terang dan langit malam masih gelap, cahaya 

seperti ini disebut cahaya zodiak. Cahaya zodiak 

disebabkan oleh hamburan cahaya matahari oleh debu-

debu antar planet yang tersebar di bidang ekliptika yang 

tampak di langit melintasi rangkaian zodiak. Oleh karena 

itu fajar kazib jika dapat dilihat tampak menjulur ke atas 

seperti ekor srigala, yang arahnya sesuai dengan arah 

ekliptika dari arah timur ke barat (bentuk vertikal).  

Fajar kazib ini muncul beberapa saat sebelum fajar shadiq 

ketika malam masih gelap. 

 

2. Fajar sadik adalah berhamburan cahaya matahari oleh 

partikel-partikel di udara yang melingkupi bumi yang 

nampak terang seperti benang putih dari benang hitam, 

yaitu peralihan dari gelap malam (hitam) menunju 

munculnya cahaya (putih). Atau dalam bahasa Al-Quran 

fenomena itu diibaratkan dengan ungkapan “terang 

bagimu benang putih dari benang hitam”, yaitu peralihan 

dari gelap malam (hitam) menunju munculnya cahaya 

(putih). Sedangkan dalam bahasa fisika hitam bermakna 

tidak ada cahaya yang dipancarkan, dan putih bermakna 

ada cahaya yang dipancarkan. Karena sumber cahaya itu 

dari matahari dan penghamburnya adalah udara, maka 
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cahaya fajar melintang di sepanjang ufuk sebelah timur 

(horizon, kaki langit). Itu pertanda akhir malam, menjelang 

matahari terbit. Semakin matahari mendekati ufuk, semakin 

terang fajar shadiq. Jadi dalam ilmu astronomi  batasan 

fajar shadiq yang digunakan adalah jarak matahari di 

bawah ufuk. 

 

 

 
 

Fajar Kazib / Zodiacal TwiLight Fajar Sadik / Astronomical Twilight: 
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Terbit Fajar Sadik di Bromo Jawa Timur 
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b. Fajar Astronomi 

Dalam Ilmu Astronomi : kata Fajar = Morning twilight. Twilight 

dalam astronomi dibagi tiga, yaitu astronomical twilight (fajar 

astronomi), nautical twilight (fajar  nautika) dan  civil twilight (fajar 

sipil).  

Pertama, Fajar astronomi adalah sebagai akhir malam, ketika 

cahaya bintang mulai meredup karena mulai munculnya hamburan 

cahaya matahari. Saat itu posisi ketinggian matahari berada 

sekitar 18 derajat di bawah ufuk, pada waktu itu suasana dan 

keadaan masih gelap belum nampak lebih jelas karena hamburan 

cahaya matahari oleh partikel di udara di ufuk sebelah Timur 

masih seperti benang putih (1 jam 12 menit kemudian matahari 

akan terbit).  



15 
 

Kedua, Fajar nautika adalah fajar yang menampakkan terang di 

ufuk timur bagi para pelaut yang akan mendekati daratan (mau 

mendarat atau melihat daratan) dan pada saat itu posisi ketinggian 

matahari berada sekitar 12 derajat di bawah ufuk (48 menit 

kemudian matahari akan terbit).  

Ketiga, Fajar sipil adalah fajar yang mulai menampakkan terang 

benda-benda di permukaan bumi dan pada saat itu posisi 

ketinggian matahari berada sekitar 6 derajat di bawah ufuk. Pada 

waktu itu suasana dan keadaan sudah sangat terang merata di 

permukaan bumi dimana aktifitas pagi mulai dilakukan oleh 

manusia, para pedagang, pekerja, pegawai, pelajar dan lain-lain 

pergi ke tempat-tempat kerjanya atau aktivitasnya, kemudian 24 

menit lagi matahari akan terbit.  

Karena penglihatan manusia melihat tanda benang putih di ufuk 

berbeda tingkat ketajamannya, maka tidak semua manusia dapat 

melihatnya. Yang dapat melihat adalah orang-orang yang terbiasa 

dan memiliki ketajaman penglihatan yang kuat, bahkan ketika 

langit berubah di ufuk sebelah timur saat-saat menjelang 

munculnya fajar, maka bisa jadi awal munculnya fajar shadiq itu 

tidak dapat dilihat oleh mata. Apalagi di daerah tropis dan musim 

hujan, maka sulit melihatnya dan membedakan mana jafar kazib 

dan mana fajar shadiq. Itulah kondisi dan keadaan manusia yang 

dimilikinya dan termasuk kelemahan manusia kalaupun 

mempunyai banyak kelebihan.  
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c. KBBI 

a. fajar kizib: cahaya kemerah-merahan yang tampak beberapa 

saat, kemudian menghilang sebelum fajar sidik; 

b. fajar senja astronomi: 

1) fajar pada waktu pagi hari yang dimulai sejak pusat 
bulatan matahari berada pada posisi 18o di bawah ufuk 
sampai pada saat matahari terbit; 

2) fajar pada waktu senja hari yang dimulai sejak matahari 
terbenam sampai pusat bulatan matahari berada pada 18o di 
bawah ufuk; 

c. fajar senja nyata: 

1) fajar pada waktu pagi hari yang dimulai pada saat pusat 
bulatan matahari berada pada posisi 6o di bawah ufuk 
sampai pada saat matahari terbit; 

d. fajar sidik: fajar kedua setelah fajar kizib yang tampak 
menjelang terbit matahari; fajar yang sebenarnya (bagi orang 
Islam merupakan awal waktu salat Subuh dan imsak bagi 
yang berpuasa) 

 
PEMBAHASAN III: 
PERUBAHAN DAN KONSEKWENSINYA: 

 
Permasalahan :  
Awal Waktu Subuh/Fajar Tinggi Matahari – 20 derajat (di bawah 
ufuk timur), yang selama ini DIGUNAKAN dalam Penyusunan Jadwal 
Waktu Shalat oleh Kementerian Agama RI, Muhammadiyah, 
Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Ormas-ormas Islam lainnya, 
termasuk Perguruan Tingga Agama Islam, Lembaga-Lembaga Islam, 
Pondok-pondok Pesantren dan para ahli ilmu falak/astronomi.  
MINTA KAJI ULANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH....!!! 
 
SEBETULKNYA SUDAH AGAK LAMA HAL INI DIPERMASALAHKAN      
(± 20 TAHUN]  BAHWA JADWAL WAKTU SHALAT TERSEBUT 
TERLALU CEPAT ± 24 MENIT/WAKTU FAJAR SADIK BELUM TERBIT 
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a. Majalah Qiblati Terbit Tahun dan Buku Koreksi Awal Waktu 

Subuh Tahun 2010. Foto-foto penelitian awal waktu subuh di 
Bromo-Jawa Timur, 1 Agustus 2003 (hlm 205) 

b. Pimpinan Redaksi Majalah Qiblati Agus Hasan Bashori, 
Lc.,M.Ag., kirim surat pertama kepada Menteri Agama RI, 
tanggal 31 Juli 2009,  surat kedua, tanggal 7 Desember 2009, dan 
surat ketiga, tanggal 29 Januari 2010. 
INTI ISI SURAT :  "KAJI ULANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH" 

c. Dirjen Bimas Islam  Departemen Agama  atas nama Menteri 
Agama RI, kirim balasan surat kepada Pimpinan Redaksi Majalah 
Qiblati, tanggal  9 Nopember 2009. 

d. Musyawarah Kerja Hisab dan Rukyat (MUKER) Departemen 
Agama RI pada tanggal 3-4 Agustus 2009 di Hotel Horison 
Semarang: membahas hisab dan rukyat, antara lain membahas: 
"WAKTU SUBUH DITINJAU DARI DALIL SYAR’I DAN 
ASTRONOMI". 
KESIMPULAN (isi inti hasil MUKER):  
1). Sumber dalil yang digunakan Al-Qur’an dan Hadis. 
2). Mengapresiasi penelitian/pengamatan para ulama terdahulu 
yang membuat kriteria awal waktu Subuh/terbit fajar sadik 
tinggi matahari sekitar:  – 17 derajat sd. – 20 derajat (di bawah 
ufuk timur.  
3).   Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI : menggunakan 
kriteria awal waktu Subuh/terbit fajar sadik tinggi matahari : - 
20 derajat. 
4). Kriteria awal waktu Subuh/terbit fajar sadik merupakan 
wilayah ijtihadiyah. 
 

e. Musyawarah Kerja Hisab dan Rukyat (MUKER) Departemen 
Agama RI pada tanggal 3-4 Agustus 2018 di di Labuhanbajo 
Kupang : membahas hisab dan rukyat, antara lain membahas: 
"WAKTU SUBUH DITINJAU DARI DALIL SYAR’I DAN 
ASTRONOMI". 
KESIMPULAN (isi inti hasil MUKER):  Kriteria awal waktu 
Subuh/terbit fajar sadik tinggi matahari:  – 20 derajat (di bawah 
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ufuk timur, yang digunakan Tim Hisab Rukyat Kementerian 
Agama RI. 

f. MUNAS TARJIH KE-27 2010 di Universitas Muhammadiyah 
Malang : "KAJI ULANG AWAL WAKTU SUBUH".  

Kesimpulan : Peserta MUNAS belum sepakat kriteria awal 
waktu Subuh/terbit fajar sadik tinggi matahari dari -20 derajat 
menjadi – 18 derajat, sehingga  Keputusan MUNAS menetapkan 
: - 20 derajat [buku Hisab Muhamamdiyah terbit tahun : - 18 
derajat, buku terbit : - 20 derajat. 
 

g. DALAM WAKTU RENTANG 10 TAHUN (2010 – 2020) dari MUNAS 
TARJIH ke-27 Tahun 2010 di Malang sd. MUNAS TARJIH ke-31 
Tahun 2020 di Gresik "KAJI ULANG AWAL WAKTU SUBUH".  

Majelis Terjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menunjuk 3 
perguruan tinggi Muhammadiyah untuk melakukan 
penelitian/pengamatan awal waktu Subuh/awal waktu fajar 
sadik, yaitu: 1). ISRN-UHAMKA Jakarta, 2). Pastron-UAD 
Yogyakarta, dan 3). OIF-UMSU Medan. 
g. Hasil penelitian/pengamatan awal waktu Subuh/awal waktu 

fajar sadik, kesimpulan sbb: 
 
1). Islamic Science Research Network (ISRN) 

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) 
Jakarta: Secara umum rerata awal waktu Subuh/awal waktu 
fajar sadik tinggi matahari sekitar :  - 13.58 derajat (di bawah 
ufuk timur).  
Namun diketahui/terdeteksi/tercatat dalam penelitian/ 
pengamatan juga awal waktu Subuh/awal waktu fajar sadik 
tinggi matahari = - 18 derajat (di bawah ufuk timur) atau – 18 
derajat adalah 0.014 (=14%). Jika shalat Subuh pada posisi 
ini, dari 1000 kali shalat, hanya ada sekitar 14 kali yang 
waktunya betul-betul telah masuk waktu Subuh. Ketua 
Koordinator : Prof. Dr. H. Tono Saksono. 
 
2). Observatorium Ilmu Falak Universitas  Muhammadiyah 
Sumatera Utara (OIF UMSU) Medan : Secara umum rerata 
awal waktu Subuh/awal waktu fajar sadik tinggi matahari 
sekitar : - 16.48 derajat (di bawah ufuk timur). Ketua 
Koordinator : Dr. H. Arwin Juli Butar-Butar, MA. 
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3). Pusat Studi Astronomi (Pastron) Universitas Ahmad 
Dahlan (UAD) Yogyakarta, ketua koordinator (Yudiyakto, 
Ph.d) : secara umum awal waktu Subuh/awal waktu fajar 
sadik tinggi matahari sekitar : - 18 derajat (di bawah ufuk 
timur). 
 
h. Menggunakan penelitian independen sebagai referensi 
yang disampaikan pada MUNAS ke-31 Tahun 2020 di 
Gresik. 
1). Yayasan Al Falakiyah Surabaya : Hasil 
penelitian/pengamatan Secara umum awal waktu 
Subuh/awal waktu fajar sadik tinggi matahari sekitar : - 18 
derajat (di bawah ufuk timur). Ketua Pengarah: Dr. H. 
Sriyatin Shodiq, S.H.,M.Ag.,M.H., dan Ketua Koordinator 
Lapangan : Bahrul Ulum, S.Pd.,M.Si.  
2). Lajnah Falakiyah PCNU Gresik, Ketua Koordinator : 
Ustad Abdul Muid Zahid. Kesimpulan hasil 
penelitian/pengamatan sbb:  
a. Saat kondisi cerah pada awal bulan kamariah, fajar sadik 
terdeteksi saat posisi Matahari pada posisi 
rerata : -19.78 derajat. 
b. Saat kondisi cerah pada kondisi bulan terang,  fajar sadik 
terlambat terdeteksi sekitar 1.1° sd. 5.1° (4.4 sd. 20.4 menit) 
yakni posisi matahari saat itu di sekitar -14.68 derajat sd. - 
18.66 derajat. 
 
PEMBAHASAN III: 
PERUBAHAN DAN KONSEKUENSINYA: 

=================================================== 
 

HASIL MUNAS TARJIH KE-XXXI TAHUN 2020 DI GRESIK JAWA TIMUR 
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4. Fajar di Bromo Jawa Timur 
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