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بسم هللا الرحمن الرحيم



JUDUL :

PEDOMAN HISAB MUHAMMADIYAH

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

kata “Pedoman” mempunyai 5 makna/arti:

1. Kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan

2. Hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk dan sebagainya) untuk

menentukan atau melaksanakan sesuatu.

Contoh: di samping syarat-syarat yang lain, para penyunting perlu menguasai

pedoman ejaan

3. Pemimpin (yang menerangkan cara menjalankan atau mengurus perkumpulan).

Contoh: surat edaran dari pedoman besar

4. Alat untuk menunjukkan arah atau mata angin (biasanya seperti jam yang berjarum

besi berani)

5. Kompas.

Contoh: sebelum ada pedoman, orang menggunakan bintang untuk menentukan arah

perjalanan perahu
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TENTANG 
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KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH XXVII

TENTANG 

PEDOMAN HISAB MUHAMMADIYAH

BAB IV 

PENENTUAN AWAL BULAN



Kriteria Awal Bulan Kamriah

Hisab yang dimaksud dan digunakan untuk penentuan awal bulan baru

kamariah di lingkungan Muhammadiyah adalah hisab hakiki wujudul hilal.

Dalam hisab hakiki wujudul hilal, bulan baru kamariah dimulai apabila telah

terpenuhi tiga kriteria berikut secara kumulatif.

1) telah terjadi ijtimak (konjungsi),

2) ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan

3) pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada di atas

ufuk (bulan baru telah wujud)

Ketiga kriteria tersebut penggunaannya secara kumulatif, artinya
ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu saja tidak
terpenuhi maka bulan baru belum mulai, bulan berjalan digenapkan
tiga puluh dan bulan baru dimulai lusa.







MAKLUMAT PP MUHAMMADIYAH

TENTANG PENETAPAN AWAL BULAN RAMADAN, SYAWAL, 
DAN ZULHIJJAH 1442 HIJRIYAH







Implementasi Kriteria Awal Bulan untuk Ramadan 

1442 H

1. Ijtimak bulan dan matahari terjadi pada Senin Pon 12 April 2021 M

pukul 09:33:59 WIB,

2. Terbenam matahari di Yogya (marjak tempat perhitungan) 

pukul 17:39:04 WIB,

3. Tinggi bulan di Yogya adalah +03 44 38

Ketiga kriteria tersebut sudah terpenuhi seluruhnya pada hari Senin Pon 12 April 2021 M. Oleh 
karena itu, sejak terbenam matahari (magrib) hari Senin Pon 12 April 2021 M sudah masuk 
bulan baru, yakni tanggal 1 Ramadan 1442 H. 

Karena kebiasaan kita menggunakan kalender Masehi dimana ‘hari’ itu dimulai pada saat 

tengah malam (pukul 00:00) maka kita melakukan konversi tanggal 1 Ramadan 1442 H itu 
tidak dijatuhkan pada hari Senin Pon 12 April 2021 M melainkan Selasa Wage 13 April 2021 M.

Dengan begitu kita tulis: 

1 Ramadan 1442 H = Selasa Wage 13 April 2021 M.







GARIS BATAS TANGGAL RAMADAN 1442 H [SENIN 12 APRIL 2021]





Implementasi Kriteria Awal Bulan untuk Syawal 1442 H

1. Ijtimak bulan dan matahari terjadi pada Rabu Pon 12 Mei 2021 M

pukul 02:03:02 WIB,

2. Terbenam matahari di Yogya (marjak tempat perhitungan) 

pukul 17:29:26 WIB,

3. Tinggi bulan di Yogya adalah +05 30 58

Ketiga kriteria tersebut sudah terpenuhi seluruhnya pada hari Rabu Pon 12 Mei 2021 M. Oleh 
karena itu, sejak terbenam matahari (magrib) hari Rabu Pon 12 Mei 2021 M sudah masuk 
bulan baru, yakni tanggal 1 Syawal 1442 H. 

Karena kebiasaan kita menggunakan kalender Masehi dimana ‘hari’ itu dimulai pada saat 
tengah malam (pukul 00:00) maka kita melakukan konversi tanggal 1 Syawal 1442 H itu tidak 

dijatuhkan pada hari Rabu Pon 12 Mei 2021 M melainkan Kamis Wage 13 Mei 2021 M.

Dengan begitu kita tulis: 

1 Syawal 1442 H = Kamis Wage 13 Mei 2021 M.





GARIS BATAS TANGGAL SYAWAL 1442 H [SELASA 11 MEI 2021]





Implementasi Kriteria Awal Bulan untuk Zulhijah 1442 H

1. Ijtimak bulan dan matahari terjadi pada Sabtu Pahing 10 Juli 2021 M

pukul 08:19:35 WIB,

2. Terbenam matahari di Yogya (marjak/tempat perhitungan) 

pukul 17:36:10 WIB,

3. Tinggi bulan di Yogya adalah +03 09 18

Ketiga kriteria tersebut sudah terpenuhi seluruhnya pada hari Sabtu Pahing 10 Juli 
2021 M. Oleh karena itu, sejak terbenam matahari (magrib) hari Sabtu Pahing 10 Juli 
2021 M sudah masuk bulan baru, yakni tanggal 1 Zulhijah 1442 H. 



Karena kebiasaan kita menggunakan kalender Masehi dimana ‘hari’ itu 
dimulai pada saat tengah malam (pukul 00:00) maka kita melakukan konversi 

tanggal 1 Zulhijah 1442 H itu tidak dijatuhkan pada hari Sabtu Pahing 10 Juli 

2021 M melainkan Ahad Pon 11 Juli 2021 M.

Dengan begitu kita tulis: 

1 Zulhijah 1442 H = Ahad Pon 11 Juli 2021 M.

Dengan demikian, karena tanggal 1 Zulhijah 1442 H bertepatan dengan hari 

Ahad Pon 11 Juli 2021 M maka:

Hari ‘Arafah (9 Zulhijah 1442 H) bertepatan dengan hari Senin Legi 19 Juli 2021 M

‘Idul Adha (10 Zulhijah 1442 H) bertepatan dengan hari Selasa Pahing 20 Juli 

2021 M.





GARIS BATAS TANGGAL ZULHIJAH 1442 H [SABTU 10 JULI 2021]







KENAMPAKAN HILAL BERUBAH-UBAH



BATAS PENANGGALAN ISLAM
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LAHIRKAN PENYATUAN KALENDER 
ISLAM GLOBAL UNTUK PENGATURAN 

WAKTU IBADAH DAN MUAMALAH



MUHAMMADIYAH DAN KALENDER ISLAM GLOBAL

Muhammadiyah melalui tokohnya yang paling paling

aktif mendukung terwujudnya Kalender

Islam Global yaitu Prof. Syamsul Anwar, MA. terus

mengawal hingga diamanatkannya upaya

penyatuan kalender hijriah secara global pada

Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar 

tahun 2015.

Tahun 2020 Muhammadiyah resmi merilis

Kalender Islam Global Tahun 1442 H. 

Kalender global ini baru sebuah usulan, belum

diterapkan menjadi kalender resmi

Muhammadiyah. Kalender yang berlaku masih

kalender Hijriah berdasarkan kriteria hisab

hakiki wujudul hilal.



KEPUTUSAN

HASIL KEPUTUSAN KONFERENSI OKI 

DI ISTAMBUL TURKI 2016



KEPUTUSAN KONFERENSI OKI ISTAMBUL TURKI



IMPLEMENTASI KALENDER ISLAM 
GLOBAL



Universal Hejri Calendar (Bi-zonal)
Moh. Shawkat Odeh (Yordania) - Nidhal Qasum (Aljazair)

-Diusulkan pada Konferensi 

Kalender Islam Global Turki 2016

- Konjungsi sebelum fajar di Makkah

Dasar : membagi 2 wilayah dunia

- Region Timur : 180°BT-20°BB

- Region Barat : 20°BB-seluruh 

Amerika

- Jika Timur sudah → Barat sudah

- Jika Barat sudah → Timur belum 

tentu

Timur
Barat



Kalender Hijriyah Universal
Jamaluddin Abdurrazik – Maroko

-

- Digagas awal tahun 2000an

- Diusulkan pada Konferensi 

Kalender Islam Global di Turki 2016

Konsep Hari Universal (48jam) di 

seluruh dunia

Satu hari satu tanggal
Berdasar peredaran faktual Bulan

Telah terjasi konjungsi
Telah imkanurrukyat

Tidak menunda awal bulan
Tanda ada zonasi

Berlaku global
Prinsip: “Jika konjungsi terjadi sebelum 
pukul 12 GMT maka awal bulan adalah 

hari berikutnya”



PRINSIP
KALENDER ISLAM GLOBAL

Satu hari
hanya ada satu tanggal

di seluruh dunia



SYARAT IDEAL

1 HARI 1 TANGGAL
( BATAS TANGGAL MENGIKUTI ATURAN IDL )

1 BUMI 1 MATLAK
( TRANSFER IMKANURRUKYAT )

DASAR KRITERIA HILAL
( VISIBILITAS )



1. PENERIMAAN HISAB

a. Hisab sebagai metode 

perhitungan/penyusunan

b. Hisab sarana yang sah 

untuk menentukan waktu 

ibadah



2. TRANSFER IMKAN RUKYAT

Memberlakukan imkan 
rukyat bukan hanya untuk 
yang sudah imkan tetapi 
juga untuk yang belum 
imkan



3. KESATUAN MATLAK
Seluruh dunia dipandang 
sebagai satu kesatuan 
matlak tidak ada 
perbedaan karena letak 
geografik atau politik



4. PENERIMAAN HARI 
KONVENSIONAL
Waktu pergantian hari 
ketika matahari 
berkulminasi bawah
(jam 00:00)



5. PENERIMAAN “IDL”

Tempat pergantian hari di 
International Date Line 
(IDL)



SYARAT
KALENDER ISLAM GLOBAL



1. IMKAN RUKYAT
SBG SYARAT VALIDITAS 
KALENDER

a. Mengapresiasi

semangat rukyat
b. Menghargai wilayah

timur



2. IJTIMAK/NEW MOON
Sudah terjadi ijtimak matahari 
dan bulan (new moon) 
selambat-lambatnya sebelum 
terbit fajar di wilayah paling 
timur



3. TIDAK MENUNDA AWAL 
BULAN

Tidak menunda 
masuknya bulan baru di 
kawasan barat yang 
sudah imkan rukyat 



4. TIDAK MEMAKSA 
MASUK AWAL BULAN
Tidak memaksa masuk 
bulan baru di kawasan 
timur yang belum 
mengalami ijtimak



KRITERIA AWAL BULAN
KALENDER ISLAM GLOBAL



1. SUDAH TERJADI IJTIMAK

a. Pada hari H-1, atau

b. Pada hari H sebelum 

fajar di kawasan 

paling timur



2. TERPENUHI IMKAN RUKYAT

a. Tinggi bulan minimal 05

b. Elongasi minimal 08

c. Tercapai sebelum jam 
00:00 GMT



CONTOH PETA 
GARIS BATAS TANGGAL INTERNASIONAL 

1 RAMADAN 1440



CONTOH PETA 
GARIS BATAS TANGGAL INTERNASIONAL 

1 SYAWAL 1440



CONTOH PETA 
GARIS BATAS TANGGAL 

INTERNASIONAL 
1 ZULHIJAH 1440



KALENDER ISLAM GLOBAL



KALENDER ISLAM GLOBAL



KALENDER ISLAM GLOBAL
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B. KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH/TERBIT FAJAR SADIK

PERMASALAHAN

Kriteria awal waktu Subuh/Fajar dengan ketinggian Matahari – 20 derajat (di bawah ufuk bagian timur) atau 80

menit sebelum Matahari terbit, yang selama ini DIGUNAKAN dalam Penyusunan Jadwal Waktu Shalat oleh Kementerian

Agama RI (dulu Departemen 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 DIKAJI ULANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH ... !!!

SEBETULNYA SUDAH LAMA HAL INI DIPERMASALAHKAN (± 20 TAHUN]  BAHWA 
JADWAL WAKTU SALAT TERSEBUT TERLALU CEPAT ± 24 MENIT/WAKTU 

FAJAR SADIK BELUM TERBIT.



1. Waktu-waktu salat lima waktu yang diwajibkan adalah “tauqifiyah”, sedangkan jadwal waktu salat

adalah “ijtihadiyah”.

2. Mengapa mengetahui fajar sadik itu sangat penting?

Jawab

a. Batas akhir waktu salat witir

ُ ْبُن َعْبدي اَّللهي َأنه َعْبَد اَّللهي ْبَن ُعَمرَ  ُهَما قَاَل إينه رَُجًلا قَاَل ََي َأْخََبَِني َساِلي ُ َعن ْ َي اَّلله ُسوَل اَّللهي، َكْيَف َصًَلُة رَ َرضي
؟ قَاَل  ْفَت الصُّْبَح، فََأْوتيرْ »اللهْيلي َدٍة  َمْثََن َمْثََن، فَإيَذا خي )رواه البخاري(بيَواحي

Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Umar ra berkata, seorang laki-

laki bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana tentang salat malam? Beliau menjawab, bahwa salat malam 

dikerjakan dua-dua (dua rakaat salam, dua rakaat salam), jika kamu khawatir Subuh datang, maka 

cukuplah salat witir satu rakaat. [HR. al-Bukhari].



b.  Batas akhir waktu makan sahur  dan waktu imsak

يَ َعائيَشةَ َعنْ  َها،اَّللهُ َرضي َواْشَربُواُكُلوا»:َوَسلهمَ َعَلْيهي للاُ َصلهىاَّللهي َرُسولُ فَ َقالَ ْيٍل،بيلَ يُ َؤذ ينُ َكانَ بيًَللا َأنه َعن ْ
)البخاريرواه(الَفْجرُ ْطُلعَ يَ َحّته يُ َؤذ ينُ لَ فَإينههُ َمْكُتوٍم،ُأم ي اْبنُ يُ َؤذ ينَ َحّته 

Dari Aisyah ra, bahwasanya Bilal azan di waktu malam, maka Rasulullah saw bersabda: makanlah dan

minumlah sehingga Ibnu Umi Maktum azan, maka ia tidak azan sehingga terbit fajar. [HR. al-Bukhari].

ثَ َنا ْعتُ قَالَ ُصَهْيبٍ ْبنُ الَعزييزي َعْبدُ َحده ٍٍ مَ ْبنَ أََنسَ َسَي يَ الي ُّ قَالَ :قَالَ َعْنهُ اَّللهُ َرضي :َوَسلهمَ َعَلْيهي للاُ َصلهىالنهبي
)مسلموالبخاريرواه(بَ رََكةا السهُحوري في فَإينه َتَسحهُروا

Abdul Aziz bin Shihab menceritakan kepada kami, ia berkata, saya mendengar Anas bin Malik ra berkata,

Rasulullah saw bersabda: bersahurkah kamu, sungguh dalam sahur itu ada keberkahan [HR.al-Bukhari

dan Muslim].



ٍٍ ْبني أََنسي َعنْ  ثَهُ ََثبيٍت،ْبنَ زَْيدَ َأنه َمالي ُمْ َحده إيَل قَاُمواثُه َسلهَم،وَ َعَلْيهي للاُ َصلهىالنهبي ي َمعَ َسحهُرواتَ َأَّنه
نَ ُهَما؟َكمْ قُ ْلتُ الصهًَلةي، يَ َقْدرُ قَالَ بَ ي ْ ت ييَ َأوْ ََخْسي )البخاريرواه(آيَةا يَ ْعني سي

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Zaid bin Tsabit telah menceritakannya, sungguh mereka sahur bersama

Nabi saw, kemudian mereka berdiri salat (Subuh). Saya bertanya kepada Nabi, berapa lama waktu antara

keduanya (saat sahur dan salat Subuh), Beliau bersabda: seukuran membaca al-Quran 50 atau 60 ayat

[HR. al-Bukhari] ersabda: seukuran membaca al-Quran 50 ayat. (HR. At-Tirmidzi).

Contoh: QS. ad-Dariyat [51] ada 60 ayat, QS. an-Najm [53] ada 63 ayat, QS. al-Qamar [54] ada 55 ayat, QS.

al-Mudatsir [74] ada 56 ayat, QS. al-Mursalat [77] ada 50 ayat].



c. Batas awal mulai puasa
QS. al-Baqarah [2] ayat 187

اْلفَْجِر  ِمنَ اْْلَْسَودِ اْلَخْيطِ ِمنَ اْْلَْبيَضُ اْلَخْيطُ لَُكمُ يَتَبَيَّنَ َحتّٰىَواْشَربُْواَوُكلُْوا

Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.

Dalam Tafsir Ruhul Ma’ani (fi Tafsir al-Quranil ‘Azhim as-Sab’ul Matsani) : Muhammad Ibn Abdillah al-Alusi al-Baghdadi.

يدل علي أنه أريد بالخيط األبيض الصبح الصادق  وهو البياض المستطير في األفق ْل الصبح الكاذب وهو البياض المستطيل ( من الفجر)وقوله 

جب  فق ياألألن الفجر هو أنفجار النور وهو بالثاني ْل باألول وشبه بالخيط وذلك بأول حاله  لألنه يبدو دقيقا  ثم يرتفع مستطيرا فبطلوع أوله في

اْلمساك هذا مذهب الجمهور وبه أخد الناس ومضت عليه األعصار واألمصار

Firman Allah (minal fajri) ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ‘benang putih” adalah fajar sadik, yaitu

cahaya putih yang menyebar di ufuk, bukan fajar kazib, yaitu cahaya putih meninggi, karena fajar itu pancaran

cahaya, yaitu ada pada cahaya yang kedua bukan yang pertama. Diserupakan dengan benang yaitu untuk

menggambarkan awal kemunculannya yang nampak kecil ( seperti benang tipis yang dibentangkan) kemudian

naik menyebar (dengan cepat). Maka dengan terbitnya awal cahaya sadik wajib imsak (mulai puasa). Ini mazhab

jumhur, dan ini yang diambil oleh manusia dan dipraktekkan di seluruh kota dan disegala masa.



d. Batas awal salat Subuh 

ُن َكَذَنبي لهَم اْلَفْجُر َفْجَراني فََأمها اْلَفْجُر الهذيي َيُكو قَاَل َرُسوُل للاي َصلهى للاُ َعَلْيهي َوسَ : َجابيري ْبني َعْبدي للاي قَالَ َعْن 
ْرَحاني َفًَل ُيُيلُّ الصهًَلَة َوَل ُُيَر يُم الطهَعاَم َوَأمها الهذيي َيْذهَ  َوُُيَر يُم الطهَعاَم  ُيُيلُّ الصهًَلةَ ُب ُمْسَتطييًلا في اْْلُُفقي فَإينهُه الس ي

رواه احلاكم و البيهقي
Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah saw bersabda: Fajar itu ada dua, fajar yang terbit seperti ekor

serigala tidak dihalalkan salat dan tidak diharamkan makan, fajar yang terbit membentang/menyebar di

ufuk (bagian timur) dihalalkan salat Subuh dan diharamkan makan [HR. al-Hakim dan al-Baihaqi].

Dalam kamus Lisanul Arab Ibnu Manzhur:

ق صادضوء الصباح وهو حمرة الشمس في سواد الليل  وهما فجران أحدهما المستطيل وهو الكاذب  الذي يسمي ذنب السرحان واألخر  المستطير وهو ال

المنتشر في األفق الذي يحرم األكل والشرب علي الصيام وْل يكون الصبح اْل الصادق

Cahaya pagi adalah merahnya matahari di kegelapan malam, Fajar ada dua, pertama: yang meninggi yaitu

kazib yang disebut seperti ekor serigala, kedua: menyebar yaitu sadik yang merebak di ufuk yang

mengharam makan dan minum atas orang yang berpuasa, dan tidaklah ada Subuh melainkan yang terbit

fajar sadik.



e. Batas akhir wukuf haji di Arafah

ْعتُ قَالَ َعطَاءٍ ْبني ُبَكْيي َعنْ  َوَسلهمَ َعَلْيهي للاُ لهىصَ اَّللهي َرُسولَ َشهيْدتُ قَالَ الد ييلييه َمرَ يَ عْ ْبنَ الرهْْحَني َعْبدَ َسَي
َجاءَ َفَمنْ َعَرَفُة،احلَْجُّ »قَالَ احلَْجُّ؟َكْيفَ اَّللهي َرُسولَ َيَ فَ َقاُلواََنْدٍ َأْهلي مينْ ََنس  َوَأََتهُ بيَعَرَفةَ َواقيف  َوُهوَ 
َلةَ اْلَفْجري َصًَلةي قَ ْبلَ  )أْحدوماجهابنرواه(َحجُّهُ َته فَ َقدْ ََجْعٍ لَي ْ

Dari Bukair bin Atha’ berkata: saya mendengar Abdurahman bin Ya’mur ad-Diliya berkata, saya

menyaksikan Rasulullah saw, beliau berhenti (wukuf) di Arafah dan banyak manusia datang dari

penduduk Jedah, mereka berkata: Ya Rasulullah, bagaimana haji itu ? Beliau bersabda: Haji itu di

Arafah, barangsiapa yang datang sebelum salat Fajar (Subuh) pada malam itu, maka sungguh hajinya

sempurna [HR. Ibnu Majah dan Ahmad].



f. Pergantian malaikat penjaga malam dan siang

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل يَتَعَاقَ  ، َويَْجتَِمعُوَن فِي َصالَِة الفَْجِر  َوَمالَئَِكةٌ بِالنََّهارِ بُوَن  فِيُكْم َمالَئَِكةٌ بِاللَّْيلِ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ْم َوُهْم يَُصلُّوَن، َوأَتَْينَاُهْم تََرْكنَاهُ : فَيَقُولُونَ ُم بِِهْم َكْيَف تََرْكتُْم ِعبَاِدي؟ َوَصالَِة العَْصِر، ثُمَّ يَْعُرُج الَِّذيَن بَاتُوا فِيُكْم، فَيَْسأَلُُهْم َوُهَو أَْعلَ 

َوُهْم يَُصلُّوَن رواه البخاري و مسلم

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda: para malaikat penjaga malam

dan penjaga malam silih berganti mengawasi kalian. Mereka berkumpul pada

saat salat Fajar (Subuh) dan salat Asar. Pada malaikat yang mengawal kalian

sepanjang malam, kemudian naik ( ke langit). Allah bertanya kepada mereka, Dia

tentu lebih mengetahuinya, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba-ku?

Mereka menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sedang salat,

dan kami mendatanginya mereka dalam keadaan sedang salat. [HR. Bukhari dan
Muslim].



g. Salat Dua Rakaat sebelum Salat Subuh (Salat sunat qabliyah) pahalanya 

sebesar dunia dan seisinya/dibangunkan rumah di surga 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  ْنيَا وَ : َعْن َعائَِشةَ َعِن النَّبِي  رواه مسلم والنسائ. َما فِيَهاَرْكعَتَا اْلفَْجِر َخْيٌر ِمَن الدُّ

ْكعَتَْيِن ِعْنَد طُ  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل فِي َشأِْن الرَّ ْنيَا َجِميعًا رواه مسلم: لُوعِ اْلفَْجرِ َعْن َعائَِشةَ َعِن النَّبِي  لَُهَما أََحبُّ إِلَيَّ ِمَن الدُّ

Dari ‘Aisyah ra, dari Nabi saw bersabda: Dua rakaat salat sunah fajar lebih baik daripada dunia dan

seisinya.” (HR. Muslim dan an-Nasai). Dalam riwayat lain disebutkan, “Dua rakaat salat sunah fajar lebih

aku sukai daripada dunia semuanya.” [HR. Muslim]

ُ َعْنَها، قَالَتْ  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم يَُكْن عَ : َعْن َعائَِشةَ َرِضَي َّللاَّ ْكعَتَْيِن قَ لَى َشْيٍء ِمَن النََّوافِِل أََشدَّ ُمعَاَهَدةً ِمْنهُ َعلَ إِنَّ َرُسوَل َّللاَّ ْبحِ رواه ابو داودى الرَّ ْبَل الصُّ

Dari ‘Aisyah ra ia menyatakan, sungguh Rasulullah saw : tidak ada salat yang sangat perhatikan selain

dua rakaat qabliyah subuh.” (HR. Abu Dawud]

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن ثَابََر َعلَى ثِْنتَْي َعْشَرةَ َرْكعَةً ِمنَ : َعْن َعائَِشةَ قَالَتْ  ُ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى َّللاَّ َوَرْكعَتَْيِن بَْعَدَها، أَْربَعِ َرَكعَاٍت قَْبَل الظُّْهِر،:  لَهُ بَْيتًا فِي الَجنَّةِ السُّنَِّة بَنَى َّللاَّ

رواه الترمذي.َوَرْكعَتَْيِن بَْعَد اْلَمْغِرِب، َوَرْكعَتَْيِن بَْعَد الِعَشاِء، َوَرْكعَتَْيِن قَْبَل الفَْجرِ 

Dari ‘Aisyah berkata: Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa salat dalam sehari semalam dua belas 

rakaat akan dibangun untuknya rumah di surga, yaitu; empat rakaat sebelum Zuhur dan dua rakaat 

sesudahnya, dua rakaat sesudah Magrib, dua rakaat sesudah Isya dan dua rakaat sebelum salat Subuh. 

(HR. at-Tirmizi).
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C. PENGERTIAN WAKTU-WAKTU SALAT, FAJAR DAN SUBUH

1) Waktu-waktu Salat dalam al-Quran

Waktu-Waktu Salat wajib yang disyariatkan dijelaskan dalam al-Quran dan hadis sebagai berikut:

QS. an-Nisa’ [4] ayat 103

َعٰلى ُجنُوْ  قُعُْوًدا وَّ َ قِيَاًما وَّ ٰلوةَ فَاْذُكُروا ّٰللاه ٰلوةَ ۚ اِنَّ بُِكْم ۚ فَِاَذا اْطَمأْنَْنتُْم فَاَقِيْ فَِاَذا قََضْيتُُم الصَّ ٰلوةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤِمنِْيَن ُموا الصَّ  الصَّ

ْوقُْوتًا ِكٰتبًا مَّ

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada

waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah

salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas

orang-orang yang beriman.



َن الَّْيِل ۗاِنَّ اْلَحَسٰنِت يُ  ٰلوةَ َطَرفَيِ النََّهاِر َوُزلَفًا م ِ ََ ِذْكٰر  ِللذه َواَقِِم الصَّ ْبَن السَّي ِٰاِتۗ ٰذِل ِِ ِكِرْينَ ْذ

Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. 

Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang 

selalu mengingat (Allah). [QS. Hud : 114]

َِ الشَّْمِس اِٰلى َغَسِق الَّْيِل َوقُْرٰاَن اْلفَْجِرۗ اِ  ٰلوةَ ِلُدلُْو نَّ قُْرٰاَن اْلفَْجِر َكاَن َمْشُهْوًدااَقِِم الصَّ

Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) 

Subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). [QS. Al-Isra’ : 78]

➢ Ayat ini menerangkan waktu-waktu salat yang lima, tergelincir matahari untuk waktu salat Zhuhur dan 

Ashar, gelap malam untuk waktu Magrib dan Isya.



ََ قَْبَل ُطلُْوعِ الشَّ  ََ ْيِل فََسب ِ ْمِس َوقَْبَل ُغُرْوبَِها َۚوِمْن ٰانَۤاِئ الَّ فَاْصبِْر َعٰلى َما يَقُْولُْوَن َوَسب ِْح بَِحْمِد َرب ِ ْح َواَْطَراَف النََّهاِر لَعَلَّ

تَْرٰضى

Maka sabarlah engkau (Muhammad) atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji 

Tuhanmu, sebelum matahari terbit, dan sebelum terbenam; dan bertasbihlah (pula) pada waktu tengah 

malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang. [QS. Taha : 130]



a) QS. an-Nisa’ [4] ayat 103: Waktu-waktu salat wajib ditentukan dengan waktu yang telah ditentukan.

b) QS. al-Isra’ [17] ayat 78: Lidulukis syamsi (matahari bergeser/tergelincir condong ke barat setelah

kulminasi) adalah salat Zuhur.

c) QS. al-Isra’ [17] ayat 78 dan QS. Thaha [20] ayat 130: Lidulukis syamsi dan qabla ghurubiha (matahari

bergeser/tergelincir setelah kulminasi dan sebelum matahari terbenam) adalah salat Asar.

d) QS. Thaha [20] ayat 130 : Anaal lail (waktu malam hari ) adalah salat Magrib dan Isya’.

e) QS. al-Isra’ [17] ayat 78: ila gasaqil lail (sampai tengah malam) adalah salat Isya’

f) QS. al-Isra’ [17] ayat 78 : wa quranal fajri (sampai terbit fajar) adalah salat Subuh.



Hadis dari Abdullah bin Amr yang diwayatkan oleh Muslim.

اْلَعْصُر،َُيُْضري ِلَْ َماَكُطوليهي،الرهُجلي ظيلُّ وََكانَ الشهْمسُ زَاَلتي إيَذاالظُّْهري َوْقتُ :َقالَ َوَسلهَم،َعَلْيهي للاُ َصلهىللاي َرُسولَ َأنه َعْمٍرو،ْبني للاي َعْبدي َعنْ 
،اْْلَوْ اللهْيلي نيْصفي إيَل اْلعيَشاءي َصًَلةي َوَوْقتُ َفُق،الشه يَغيبي ِلَْ َمااْلَمْغريبي َصًَلةي َوَوْقتُ الشهْمُس،َتْصَفره ِلَْ َمااْلَعْصري َوَوْقتُ  الصُّْبحي َصًَلةي َوَوْقتُ َسطي

ٍْ الشهْمسُ طََلَعتي َفإيَذاالشهْمُس،َتْطُلعي ِلَْ َمااْلَفْجري طُُلوعي مينْ  َاًَلةي،الصه َعني َفَأْمسي ممسلرواهَشْيطَانٍ قَ ْرِنَْ َبْيَ َتْطُلعْ َفإيَّنه
Dari Abdullah bin ‘Amr bahwasanya Rasulullah saw bersabda: waktu Zuhur

apabila matahari telah tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama

dengan tingginya yaitu selama belum masuk waktu Asar. Waktu Asar selama

matahari belum menguning. Waktu Magrib selama mega merah belum hilang.

Waktu Isya sampai tengah malam. Waktu Subuh mulai terbit fajar selama

matahari belum terbit.Apabila matahari telah terbit, maka jangan kamu

lakukan salat, karena matahari itu muncul di antara dua tanduk setan [HR.
Muslim]



Ketentuan waktu shalat awal dan akhir, yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ahmad 
dan ad-Daruquthni.

ْلً وَ  :َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ ِللصَّالَِة أَوَّ َل َوْقِت َصالَِة الظُّ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى َّللاَّ وُل الشَّْمُس، ْهِر ِحيَن تَزُ آِخًرا، َوإِنَّ أَوَّ

َل َوْقِت َصالَِة العَْصِر ِحي َل  َوْقتَِها ِحيَن تَْصفَرُّ َن يَْدُخُل َوْقتَُها، َوإِنَّ آِخرَ َوآِخَر َوْقتَِها ِحيَن يَْدُخُل َوْقُت العَْصِر، َوإِنَّ أَوَّ  الشَّْمُس، َوإِنَّ أَوَّ

َل َوْقِت الِعَشاِء اآلَوْقِت اْلَمْغِرِب ِحيَن تَْغُرُب الشَّْمُس، َوإِنَّ آِخَر َوْقتَِها ِحيَن يَِغيُب األُفُُق، ُق، َوإِنَّ آِخَر َوْقتَِها ِخَرِة ِحيَن يَِغيُب األُفُ َوإِنَّ أَوَّ

َل َوْقِت الفَْجِر ِحيَن يَْطلُُع الفَْجُر، َوإِنَّ  قيرواه الترمذي و أحمد و البيه.ْمسُ  آِخَر َوْقتَِها ِحيَن تَْطلُُع الشَّ ِحيَن يَْنتَِصُف اللَّْيُل، َوإِنَّ أَوَّ

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda : Sesungguhnya salat itu 

ditetapkan (sudah ditentukan) pada waktu awal dan akhir. Awal waktu salat Zuhur 

adalah ketika matahari bergeser condong (ke arah barat) dan akhir waktunya 

adalah ketika masuk waktu Asar. Waktu salat Asar adalah ketika sudah masuk waktu, 

dan akhirnya adalah ketika matahari menguning. Awal waktu salat Magrib adalah 

ketika matahari terbenam, dan akhir waktunya adalah ketika mega merah telah 

hilang.  Awal waktu Isya adalah mega merah hilang, dan akhir waktunya adalah 

pertengahan malam. Awal waktu salat Fajar (salat  Subuh) adalah ketika Fajar terbit, 

dan akhir waktunya adalah ketika matahari terbit. (HR. At-Tirmidzi, Ahmad dan al-
Baihaqi).
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➢ PRAKTEK RASULULLAH SAW PADA SALAT SUBUH. 

➢ Al-Galas (الغلس) hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari.

َناتي نيَساءُ ُكنه :قَاَلتْ َأْخََبَْتُه،َعائيَشةَ َأنه  الَفْجري َصًَلةَ لهمَ َوسَ َعَلْيهي للاُ َصلهىاَّللهي َرُسولي َمعَ نَ َيْشَهدْ املُْؤمي
ُُروطيهينه،ُمتَ َلف يَعاتٍ  َقليْبَ ثُه ِبي يَ بُ ُيوِتيينه إيَل يَ ن ْ البخاريرواهالَغَلسي مينَ َأَحد  يَ ْعريفُ ُهنه لَ الصهًَلَة،يَ ْقضييَ حي

Bahwasanya ‘Aisyah telah mengabarkan kepadanya, dan ia mengatakan, kami wanita-wanita mukminat

pernah ikut salat bersama Rasulullah saw, dengan menutup wajahnya dengan kerudung, kemudian

kembali ke rumah mereka masing-masing setelah selesai salat tanpa diketahui oleh seorang pun karena

hari masih gelap akhir malam [HR. al-Bukhari]



PRAKTIK RASULULLAH SAW PADA SALAT SUBUH



➢ Al-Galas (الغلس)dan Isfar (اسفر) hadis dari Ibnu Mas’ud yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu 

Khuzaimah dan Ibnu Hibban

ُ َصلَّىَّللاَِّ َرُسولَ َسِمْعتُ يَقُولُ اأْلَْنَصاِريَّ َمْسعُودٍ ابيعن اَلِة،بَِوْقتِ فَأَْخبََرنِيِجْبِريلُ َزلَ نَ يَقُولُ َوَسلَّمَ َعلَْيهِ َّللاَّ ثُمَّ َمعَهُ،َصلَّْيتُ ثُمَّ َمعَهُ،َصلَّْيتُ مَّ ثُ َمعَهُ،فََصلَّْيتُ الصَّ

ُ َصلَّىَّللاَِّ َرُسولَ َوَرأَْيتُ َصلََواٍت،َخْمسَ بِأََصابِِعهِ فََحَسبَ َمعَهُ َصلَّْيتُ ثُمَّ َمَعهُ،َصلَّْيتُ  َرَهاَوُربََّماْمُس،الشَّ تَُزولُ ِحينَ الظُّْهرَ يَُصل ِيَوَسلَّمَ َعلَْيهِ َّللاَّ يَْشتَدُّ ِحينَ أَخَّ

، فْ تَْدُخلََهاأَنْ قَْبلَ بَْيَضاءُ ُمْرتَِفعَةٌ َوالشَّْمسُ اْلعَْصرَ يَُصل ِيَوَرأَْيتُهُ اْلَحرُّ ُجلُ فَيَْنَصِرفُ َرةُ،الصُّ اَلِة،ِمنَ الرَّ اْلَمْغِربَ َويَُصل ِيالشَّْمِس،ُغُروبِ لَ قَبْ اْلُحلَْيفَةِ ذَافَيَأْتِيالصَّ

َرَهاَوُربََّمااأْلُفُُق،يَْسَودُّ ِحينَ اْلِعَشاءَ َويَُصل ِيالشَّْمُس،تَْسقُطُ ِحينَ  ْبحُ َوَصلَّىالنَّاُس،تَِمعُ يَجْ َحتَّىأَخَّ ةً َصلَّىثُمَّ ،بِغَلٍَس الصُّ َصاَلتُهُ َكانَتْ ثُمَّ بَِها،فَأَْسفَرَ أُْخَرىَمرَّ

ُ َصلَّىَماتَ َحتَّى،بِاْلغَلَِس َذِلكَ بَْعدَ  حبانابنوخزيمةابنوداوديابوراهيُْسِفرَ أَنْ إِلَىيَعُدْ لَمْ َوَسلَّمَ َعلَْيهِ َّللاَّ

Dari Ibnu Mas’ud al-Anshari berkata, saya mendengar Rasulullah saw bersabda: ketika Jibril turun,

maka ia mengabarkan kepadaku tentang waktu salat. Saya salat bersamanya (diulang-ulang sampai

lima kali), maka menghitung dengan jarinya lima salat. Saya melihat Rasulullah saw salat Zuhur ketika

matahari telah tergelincir (condong ke barat) dan kadang mengakhirkannya ketika musim panas, saya

melihatnya salat Asar dan matahari telah meninggi sebelum cahayanya kekuningan. Kemudian pergi

seorang laki-laki tersebut dari salat. Kemudian Beliau datang di Zul Hulaifah sebelum terbenam

matahari, salat Magrib ketika matahari terbenam, salat Isya ketika ufuk gelap hitam, kadang

mengakhirkannya sampai manusia berkumpul. Salat Subuh hari masih gelap akhir malam, kemudian

salat pada waktu lain ketika waktu pagi mulai terang, kemudian setelah itu salat Beliau dilakukan saat

hari masih gelap akhir malam dan itu lakukannya sampai Beliau wafat dan Beliau tidak lagi
melakukannya di waktu pagi hari sudah terang.[HR. Abu Dawud]



Waktu Salat Subuh “ Isfar”

Hadis dari Ibnu Abbas yang diwayatkan oleh at-Tirmidzi.
ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ  نِي ِجْبِريُل عَ : قَاَل َرُسوُل َّللاَّ تَْيِن، فََصلَّى بَِي الظُّهْ أَمَّ َر ِحيَن َزالَِت الشَّْمُس َوَكانَْت لَْيِه السَّاَلم ِعْنَد اْلبَْيِت َمرَّ

َراِك، َوَصلَّى بَِي اْلعَْصَر ِحيَن َكاَن ِظلُّهُ ِمثْلَهُ، َوَصلَّى بَِي يَْعنِي اْلمَ  اقَْدَر الش ِ اَب الشَّفَُق، َوَصلَّى بَِي ئُِم، َوَصلَّى بَِي اْلِعَشاَء ِحيَن غَ ْغِرَب ِحيَن أَْفَطَر الصَّ

ا َكاَن اْلغَُد َصلَّى بَِي الظُّ  ائِِم، فَلَمَّ اَن ِظلُّهُ ِمثْلَْيِه، َوَصلَّى  ِمثْلَهُ، َوَصلَّى بِي اْلعَْصَر ِحيَن كَ ْهَر ِحيَن َكاَن ِظلُّهُ اْلفَْجَر ِحيَن َحُرَم الطَّعَاُم َوالشََّراُب َعلَى الصَّ

ائُِم، َوَصلَّى بَِي اْلِعَشاَء إِلَى ثُلُِث اللَّْيِل، َوَصلَّ  ُد، َهَذا َوْقُت اأْلَْنبِيَاِء ِمْن قَْبِلَك، ثُمَّ اْلتَفََت إِلَيَّ فَقَاَل يَا ُمحَ فَأَْسفَرَ ى بَِي اْلفَْجَر بَِي اْلَمْغِرَب ِحيَن أَْفَطَر الصَّ مَّ

َواْلَوْقُت َما بَْيَن َهَذْيِن اْلَوْقتَْيِن رواه الترمذي

Dari Ibnu Abbas telah mengabarkan kepadaku bahwa Nabi saw bersabda: Jibril a.s. pernah

mengimami saya salat di Baitullah dua kali. Kemudian salat Zuhur ketika matahari tergelincir

dan membentuk bayang-bayang sepanjang tali sepatu. Kemudian salat Asar pada saat

bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Kemudian salat Magrib ketika matahari

terbenam dan orang berbuka puasa. Kemudian salat Isya ketika mega merah telah hilang.
Kemudian salat Subuh ketika terbit fajar dan ketika makanan tidak boleh dimakan oleh

orang yang berpuasa. Kemudian pada keesokan harinya, ia salat Zuhur ketika bayang-

bayang sama panjang dengan bendanya. Kemudian salat Asar ketika bayang-bayang dua

kali panjang bendanya. Kemudian salat Magrib pada waktu awal (ketika matahari

terbenam). Kemudian salat Isya ketika telah selesai sepertiga malam. Kemudian salat Subuh
ketika hari sudah terang. Kemudian ia berpaling kepadaku dan berkata: Wahai Muhammad,

ini adalah waktu salat para nabi sebelummu. Waktu salat itu adalah antara kedua waktu ini.
[HR.at-Tirmidzi].



Galas adalah kegelapan akhir malam ketika bercampur dengan cahaya subuh, dan yang dimaksud

dengan galas itu bukan sebelum terbit fajar sadik, tetapi yang dimaksud adalah bahwa beliau salat

Subuh di awal waktunya, yaitu saat terbit fajar sadik, dan ini adalah galas.

Fenomena matahari dan terbit fajar, bahwa awal waktu subuh ditunjukkan dengan

munculnya fenomena matahari berupa fajar sadik. Dalam praktik Rasulullah saw salat

Subuh ketika masih galas (saat hari masih gelap akhir malam) dan pernah pula saat isfar

(waktu pagi hari sudah terang). Menurut Badruddin al-‘Aini dalam Syarh Sunan Abi Dawud
Jilid II, hlm 245, pengertian makna galas (الغلس) sebagai berikut:



PEMBAHASAN III

SELENGKAPNYA

WAKTU-WAKTU SALAT DALAM ASTRONOMI

Tanfidz Munas Tarjih 2021-i-RESMI.pdf
Maklumat PP Muhammadiyah tentang Awal Bulan Kamariah 1442 H.pdf


Berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas 

disimpulkan awal dan akhir waktu-waktu shalat fardu (salat lima waktu) diilustrasikan 

dalam astronomi sebagai berikut:

a. Waktu Zuhur

Waktu salat Zuhur dimulai sejak matahari bergeser/tergelincir (zawal), yaitu sesaat 

setelah matahari mencapai titik kulminasi (culmination) dalam peredaran hariannya, 

sampai tiba waktu shalat Asar. Dalam kaidah astronomi yang dimaksud dengan 

sudah masuk waktu Zuhur diilustrasikan posisi matahari berada di atas (titik zenit) 

pada saat kulminasi (culmination atau meridian passage “Merpass” atau “MP”) 

yakni ketika matahari condong ke arah barat (tergelincir sedikit ke barat atau zawal) 

setelah 4 menit.



b.  Waktu Asar

Waktu shalat Asar dimulai pada saat bayang-bayang suatu benda sama panjang 

dengan bendanya sendiri ditambah dengan bayang-bayang zawal, sampai tibanya 

waktu shalat Magrib. Dalam kaidah astronomi yang dimaksud dengan sudah masuk 

waktu Asar diilustrasikan posisi matahari ketika bayang-bayang sama dengan 

bendanya pada sudut antara ± 39o sampai 48o.

c.  Waktu Magrib

Waktu salat Magrib dimulai sejak matahari terbenam sampai tiba waktu salat Isya. 

Dalam kaidah astronomi yang di maksud dengan sudah masuk waktu Magrib 

diilustrasikan posisi matahari berada di bawah ufuk Barat (horizon) pada sudut 91o

dan tinggi matahari minus 1o (-1o).



d.  Waktu Isya’

Waktu salat Isya dimulai sejak hilang mega merah (syafak) sampai masuknya waktu 

salat Subuh. Dalam kaidah astronomi yang dimaksud dengan sudah masuk waktu 

Isya diilustrasikan posisi matahari berada di bawah ufuk Barat (horizon) pada sudut 

108o dan tinggi matahari minus 18o (-18o).

e.  Waktu Subuh

Waktu salat Subuh dimulai sejak terbit fajar sampai terbit matahari. Dalam kaidah 

astronomi yang dimaksud dengan sudah masuk waktu Subuh diilustrasikan posisi 

matahari berada di bawah ufuk Timur (horizon) pada sudut 108o dan tinggi matahari  

minus  18o (–18o), bersumber: Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih 

Muhammadiyah Tahun 2020.



f. Hakikat Waktu-Waktu Salat Siklus Jam Matahari

Jadwal waktu salat lima waktu secara hakikat merupakan siklus jam matahari. Dari awal waktu salat

Subuh adalah fajar sadik (true dawn) di mana posisi matahari berada 18o di bawah garis horizon 

(astronomical twilight), waktu duha posisi matahari setelah 20 menit dari terbit matahari, salat Zuhur di 

mana posisi matahari sudah bergeser dari titik kulminasi, waktu Asar yakni posisi matahari berada di 

suatu titik yang menyebabkan bayangan benda panjangnya sama dengan panjang benda sendiri

ditambah bayangannya saat matahari di tengah, waktu salat Magrib, di mana posisi matahari setelah

terbenam (sunset) di cakrawala ufuk barat dan waktu salat Isya ketika dusk atau (evening twilight) mega 

merah menghilang atau matahari berada di posisi 18o di bawah garis horizon (astronomical twilight).
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Berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas 

disimpulkan awal dan akhir waktu-waktu shalat fardu (salat lima waktu) diilustrasikan 

dalam astronomi sebagai berikut:

a. Waktu Zuhur

Waktu salat Zuhur dimulai sejak matahari bergeser/tergelincir (zawal), yaitu sesaat 

setelah matahari mencapai titik kulminasi (culmination) dalam peredaran hariannya, 

sampai tiba waktu shalat Asar. Dalam kaidah astronomi yang dimaksud dengan 

sudah masuk waktu Zuhur diilustrasikan posisi matahari berada di atas (titik zenit) 

pada saat kulminasi (culmination atau meridian passage “Merpass” atau “MP”) 

yakni ketika matahari condong ke arah barat (tergelincir sedikit ke barat atau zawal) 

setelah 4 menit.



b.  Waktu Asar

Waktu shalat Asar dimulai pada saat bayang-bayang suatu benda sama panjang 

dengan bendanya sendiri ditambah dengan bayang-bayang zawal, sampai tibanya 

waktu shalat Magrib. Dalam kaidah astronomi yang dimaksud dengan sudah masuk 

waktu Asar diilustrasikan posisi matahari ketika bayang-bayang sama dengan 

bendanya pada sudut antara ± 39o sampai 48o.

c.  Waktu Magrib

Waktu salat Magrib dimulai sejak matahari terbenam sampai tiba waktu salat Isya. 

Dalam kaidah astronomi yang di maksud dengan sudah masuk waktu Magrib 

diilustrasikan posisi matahari berada di bawah ufuk Barat (horizon) pada sudut 91o

dan tinggi matahari minus 1o (-1o).



d.  Waktu Isya’

Waktu salat Isya dimulai sejak hilang mega merah (syafak) sampai masuknya waktu 

salat Subuh. Dalam kaidah astronomi yang dimaksud dengan sudah masuk waktu 

Isya diilustrasikan posisi matahari berada di bawah ufuk Barat (horizon) pada sudut 

108o dan tinggi matahari minus 18o (-18o).

e.  Waktu Subuh

Waktu salat Subuh dimulai sejak terbit fajar sampai terbit matahari. Dalam kaidah 

astronomi yang dimaksud dengan sudah masuk waktu Subuh diilustrasikan posisi 

matahari berada di bawah ufuk Timur (horizon) pada sudut 108o dan tinggi matahari  

minus  18o (–18o), bersumber: Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih 

Muhammadiyah Tahun 2020.



f. Hakikat Waktu-Waktu Salat Siklus Jam Matahari

Jadwal waktu salat lima waktu secara hakikat merupakan siklus jam matahari. Dari awal waktu salat

Subuh adalah fajar sadik (true dawn) di mana posisi matahari berada 18o di bawah garis horizon 

(astronomical twilight), waktu duha posisi matahari setelah 20 menit dari terbit matahari, salat Zuhur di 

mana posisi matahari sudah bergeser dari titik kulminasi, waktu Asar yakni posisi matahari berada di 

suatu titik yang menyebabkan bayangan benda panjangnya sama dengan panjang benda sendiri

ditambah bayangannya saat matahari di tengah, waktu salat Magrib, di mana posisi matahari setelah

terbenam (sunset) di cakrawala ufuk barat dan waktu salat Isya ketika dusk atau (evening twilight) mega 

merah menghilang atau matahari berada di posisi 18o di bawah garis horizon (astronomical twilight).



POSISI TINGGI MATAHARI PADA AWAL WAKTU SALAT

(-180 ) (-180 )





22 Juni (utara) : + 23.5o

21 Maret ---Khatulistiwa--- 23 September
22 Desember (selatan) : - 23.5o

21 Maret ---Khatulistiwa--- 23 September

22 Desember (Selatan)

22 Juni (Uatar)
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3) Kata Fajar dalam al-Qur’an

a) QS al-Baqarah (2:187): ayat ini menjelaskan/berkaitan dengan memulai ibadah puasa

b) QS al-Isra’ (17:78) kata Fajar disebutkan dua kali, ayat ini menjelaskan/berkaitan dengan waktu-

waktu salat dan salat Subuh.

c) QS an-Nur (24:58) ayat ini menjelaskan/berkaitan dengan etika pergaulan dalam keluarga atau 

rumah tangga.

d) QS al-Fajr (89:1) ayat ini menjelaskan/berkaitan dengan pentingnya keadaan waktu Fajar 

menjelang saat akhir malam.

e) QS al-Qadr (97:5) ayat ini menjelaskan/berkaitan dengan keistimewaan dan kemulyaan ibadah 

semalam (malam qadar) 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.









4) 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.

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.

c) QS as-Shaffat (37:177): ayat ini menjelaskan/berkaitan buruknya waktu pagi hari karena mendapat 

siksaan/serangan sebelum waktu Subuh.

d) QS al-Mudatsir (74:34) ayat ini menjelaskan/berkaitan dengan pentingnya datang nya waktu 
Subuh.

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

f) QS al-Adiyat (100:3) ayat ini menjelaskan/berkaitan dengan pentingnya datangnya waktu pagi



Keenam ayat al-Quran 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
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5) Fajar Kazib dan Fajar Sadik

Beberapa hadis menjelaskan tentang fajar 

ِ َصلَّى هللاُ عَ  ُن بِلَْيٍل، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعْنَها، أَنَّ باِلًَْل َكاَن يَُؤذ ِ :َسلَّمَ لَْيِه وَ َعْن َعائَِشةَ َرِضَي َّللاَّ

ُن َحتَّى يَْطلَُع الفَْجرُ » َن اْبُن أُم ِ َمْكتُوٍم، فَِإنَّهُ ْلَ يَُؤذ ِ بخاريرواه ال« ُكلُوا َواْشَربُوا َحتَّى يَُؤذ ِ

Dari Aisyah ra, bahwasanya Bilal azan di waktu malam, maka Rasulullah saw bersabda: 

makanlah dan minumlah sehingga Ibnu Umi Maktum azan, maka ia tidak azan sehingga 
terbit fajar. [HR. al-Bukhari].

نَُّكْم ِمْن َسُحوِرُكْم أََذاُن باَِلٍل، َوَْل بَيَاُض اأْلُفُِق اْلُمْستَ َْل يَغُ »قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم : َعْن َسُمَرةَ ْبِن ُجْنُدٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَالَ  ِطيُل َهَكَذا، رَّ

رواه مسلم« َحتَّى يَْستَِطيَر َهَكَذا

Dari Samrah bin Jundub ra berkata, Rasulullah saw bersabda: Jangan terkecoh/tertipu kalian 
dari makan sahur, saat  azannya Bilal, dan tidak ada cahaya putih di ufuk yang mencuat 

(meninggi) seperti ini, (mengisyaratkan kedua tangannya, dan mengatakan) sehingga 
membentang seperti ini. [HR. Muslim].



ُث َعِن النَّبِ  ِ َصلَّى هللاُ َعْن َسَواَدةَ قَاَل َسِمْعُت َسُمَرةَ ْبَن ُجْنُدٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ، َوُهَو يَْخُطُب يَُحد ِ نَُّكْم نِ »َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّهُ قَاَل ي  َداُء باَِلٍل، َوَْل َْل يَغُرَّ

رواه مسلم« َحتَّى يَْنفَِجَر اْلفَْجرُ -أَْو قَاَل -َهَذا اْلبَيَاُض َحتَّى يَْبُدَو اْلفَْجُر 

Dari Sawadah berkata, saya mendengar Samrah bin Jundub ra, dia menceritakan dari Nabi 

saw bersabda: Janganlah terkecoh azannya Bilal, dan tidak nampak cahaya putih, 
sehingga nampak fajar, atau Beliau  bersabda: memancar fajar. [HR. Muslim]

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل  ِ ْبِن َمْسعُوٍد َعِن النَّبِي  ُن -أَْو أََحًدا ِمْنُكْم -ْم ْلَ يَْمنَعَنَّ أََحَدكُ »َعْن َعْبِد َّللاَّ ْو يُنَاِدي أَ -أََذاُن باِلٍَل ِمْن َسُحوِرِه، فَِإنَّهُ يَُؤذ ِ

ْبُح -ِليَْرِجَع قَائَِمُكْم، َوِليُنَب ِهَ نَائَِمُكْم، َولَْيَس أَْن يَقُوَل الفَْجُر -بِلَْيٍل  ى يَقُوَل َهَكَذا قَاَل بِأََصابِِعِه َوَرفَعََها إِلَى فَْوُق َوَطأَْطأَ إِلَى أَْسفَُل َحتَّ وَ « -أَِو الصُّ

رواه البخاري

Dari Abdullah bin Mas’ud, Nabi saw bersabda: Janganlah azan Bilal menghalangi salah 

seorang kamu, atau seorang dari kalian dari makan sahur, karena ia azan atau memanggil 

di malam hari untuk membangunkan salat malam dan mengingatkan yang timur di antara 

kalian. Bukanlah dikatakan fajar atau subuh itu (yang begini), Beliau mengumpulkan seluruh 

jemarinya dan mengangkatnya ke atas lalu menurunkannya ke bawah, hingga ia 
mengatakan begini. [HR. al-Bukhari].



رْ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم اْلفَجْ : َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللِا قَالَ  ا اْلفَْجُر الَِّذي يَُكوُن َكَذنَِب الس ِ فاََل َحانِ ُر فَْجَراِن فَأَمَّ

ا الَِّذي يَْذَهُب ُمْستَِطياًل فِي اأْلُفُ  ُم الطَّعَاَم َوأَمَّ اَلةَ َوَْل يَُحر ِ اَلةَ يُِحلُّ الصَّ ُم الطَّعَاَم  رواه الحاكم وِق فَِإنَّهُ يُِحلُّ الصَّ َويَُحر ِ

البيهقي

Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah saw bersabda: Fajar itu ada dua,

fajar yang terbit seperti ekor serigala tidak dihalalkan salat Subuh dan tidak

diharamkan makan, fajar yang terbit membentang/menyebar di ufuk

(bagian timur) dihalalkan salat Subuh dan diharamkan makan [HR. al-Hakim

dan al-Baihaqi].

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم اْلفَْجُر فَجْ : َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ  ُم الطَّعَاَم : َرانِ قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُل فَِإنَّهُ َْل يَُحر ِ ا اأْلَوَّ  يُِحلُّ َوْلَ , فَأَمَّ

اَلةَ  ُم الطَّعَاَم , الصَّ ا الثَّانِي فَِإنَّهُ يَُحر ِ اَلةَ  رواه ابن خزيمة و, َوأَمَّ الحاكم َويُِحلُّ الصَّ

Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw bersabda: Fajar itu ada dua,

pertama, fajar yang terbit tidak diharamkan makan, dan tidak dihalalkan

salat Subuh; kedua, fajar yang terbit diharamkan makan dan dihalalkan

salat Subuh [HR. Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim].



اَلةُ، َوفَْجٌر يَِحلُّ فِيِه الصَّالَ َراُب َوَْل يَِحلُّ فِيهِ َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل اْلفَْجُر فَْجَراِن فَْجٌر يَْطلُُع بِلَْيٍل يَِحلُّ فِيِه الطَّعَاُم َوالشَّ  ةُ َويَْحُرُم فِيِه الصَّ

الطَّعَاُم َوالشََّراُب َوُهَو الَِّذي يَْنتَِشُر َعلَى ُرُءوِس اْلِجبَاِل  رواه البيهقي 

Dari Ibnu Abbas berkata: Fajar itu ada dua, fajar yang terbit di akhir malam

dihalalkan makan dan minum dan tidak dihalalkan salat Subuh, fajar yang

dihalalkan salat Subuh, dan diharamkan makan dan minum, adalah fajar yang

terbit menyebar di atas puncak gunung [HR. al-Baihaqi].

ُل ِمنْ َواْلفَْجُر ُهَو اْلبَيَاُض الَِّذي يَْنفَِجُر ِمْن اْلَمْشِرِق يَُشبَّهُ بِاْنِفَجاِر اْلَماِء َوُهمَ  ئْ ا فَْجَراِن اأْلَوَّ ْرَحاُن الذ ِ ُب َوَْل ُهَما َكَذنَِب ِسْرَحاٍن َوالس ِ

ى اْلفَْجَر اْلَكاِذَب َوالثَّانِي ُهَو اْلفَْجرُ  اِدُق َوبِِه يَتَعَ يَتَعَلَُّق بِِه ُحْكُم َصاَلٍة َوَْل َصْوٍم َويَُسمَّ ائِِم وَ  الصَّ ُوُجوُب لَُّق تَْحِريُم اأْلَْكِل َعلَى الصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  ِ  َصلَّى َّللاَّ اَلِة َعلَى اْلُمَصل ِي َوَرَوى اْبُن ثَْوبَاَن َعْن النَّبِي  (المنتقي شرح الموطأ)َم الصَّ

Fajar adalah cahaya putih yang memancar di ufuk bagian timur, cahaya

memancarnya menyerupai seperti air. Fajar itu ada dua, pertama: fajar yang terbit

seperti ekor serigala, tidak berhubungan dengan hukum salat Subuh dan puasa,

dinamakan fajar kazib. Kedua: fajar sadik, berhubungan dengan diharamkan
makan dan kewajiban mengerjakan salat Subuh. (al-Muntaqa Syarh al-Muwatha’)



ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق، وهو ضوء الشمس السابق عليها الذي يظهر من جهة المشرق، وينتشر حتى 

يعم األفق، ويصعد إلى السماء منتشراً، وأما الفجر الكاذب فال عبرة به، وهو الضوء الذي ْل ينتشر، ويخرج مستطيالً 

جر دقيقاً يطلب السماء، بجانبيه ظلمة، ويشبه ذنب الذئب األسود، فإن باطن ذنبه أبيض، بجانبيه سواد، ويمتد وقت الف

(باب وقت الصبح:الفقه علي المذاهب األربعة)إلى طلوع الشمس 

Waktu Subuh adalah dari terbit fajar sadik, yaitu cahaya matahari yang 

nampak di langit bagian ufuk timur yang menyebar sampai seluruh 

ufuk/horizon. Adapun fajar kazib adalah cahaya yang tidak menyebar, 

yaitu cahaya yang keluar meninggi sebentar di langit, kemudian hilang 

gelap kembali, menyerupai ekor serigala hitam [al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-

Arbaah].
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Fajar kazib dan fajar sadik dalam Astronomi.

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 sadik 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 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 sadik. Jadi dalam ilmu astronomi batasan fajar sadik

yang digunakan adalah jarak matahari di bawah ufuk.



Fajar Sadik Fajar Kazib



Fajar Kazib / Zodiacal Twilight Fajar Sadik / Astronomical Twilight



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 minus 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 (72 menit atau 1 jam 12 menit kemudian matahari terbit). 

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 minus 12 derajat di bawah 
ufuk (48 menit kemudian matahari terbit). 



Ketiga, Fajar sipil adalah fajar yang mulai menampakkan terang benda-benda di 

permukaan bumi dan pada saat itu posisi ketinggian matahari berada sekitar minus 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 terbit. 

Karena penglihatan manusia melihat tanda benang putih di ufuk berbeda tingkat

ketajamannya, maka tidak semua manusia dapat melihatnya. Yang dapat melihat

fajar sadik 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 sadik itu tidak dapat dilihat
oleh mata. 

Apalagi di daerah tropis dan musim hujan, maka sulit melihatnya dan membedakan

mana fajar kazib dan mana fajar sadik. Itulah kondisi dan keadaan manusia yang 

dimilikinya dan termasuk kelemahan manusia kalaupun mempunyai banyak
kelebihan.



Fajar Astronomi
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C. PERUBAHAN DAN KONSEKUENSINYA

1. Kaidah Perubahan Hukum

Ibnu Qayim al-Jauziyah menyatakan :

تغي الفتوى واختًلفها حبسب تغي اْلزمنة واْلمكنة واْلحوال والنيات والعوائد
Perubahan fatwa (hukum Islam) dan perbedaannya karena perubahan

zaman, tempat, keadaan/lingkungan, niat, dan adat kebiasaan. [Ibnu Qayyim

al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Ālamīn, Juz III, hlm 11].

تغي اْلحكام بتغياْلزمان واْلمكنة والحوال والعوائد
Perubahan hukum (terjadi) karena perubahan zaman, tempat, keadaan, dan

adat kebiasaan. [Muḥammad Sidqi al-Burnu, al-Wajiz fi Idah Qawā’id al-
Fiqhiyyat al-Kulliyah, hlm 182].



Dalam buku “ Manhaj Tarjih Muhammadiyah” oleh Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, 

M.A., Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1439 H/2018 H. 

Hlm.35-36. sbb:

Dalam Ketarjihan Muhammadiyah secara praktik telah diakui adanya

perubahan ketentuan hukum, bahkan bukan hanya ketentuan hukum

ijtihadiyah, tetapi juga ketentuan hukum yang ditegaskan dalam nas.

Contohnya tentang masalah kepemimpinan wanita yang dalam hadis

dilarang, tetapi dalam putusan dan fatwa Tarjih dibolehkan. Begitu pula

hukum melakukan rukyat yang diperintahkan dalam hadis, tetapi Tarjih

tidak lagi mengamalkan hadis itu, melainkan menggunakan hisab.

Oleh karena itu kaidah tersebut semestinya diterima dalam Muhammadiyah.



Hukum tentu tidak boleh asal berubah, tetapi harus ada syarat-syarat untuk dapat berubah. 

Menurut Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah) 

ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk suatu hukum dapat berubah, yaitu:

a) adanya tuntutan kemaslahatan untuk berubah, yang berarti bahwa apabila tidak ada 

tuntutan dan keperluan untuk berubah, maka hukum tidak dapat diubah.

b) hukum itu tidak mengenai pokok ibadah mahdah, melainkan di luar ibadah mahdah, yang 

berarti ketentuan-ketentuan ibadah mahdah tidak dapat diubah karena pada dasarnya hukum 
ibadah itu bersifat tidak tedas makna.

c) hukum itu tidak bersifat qat’i; apabila hukum itu qat’i, maka tidak dapat diubah seperti 

ketentuan larangan makan riba, makan harta sesama dengan jalan batil, larangan membutuh, 
larangan berzina, wajibnya puasa Ramadan, wajibnya salat lima waktu, dan sebagainya.

d) perubahan baru dari hukum itu harus berlandaskan kepada suatu dalil syar’i juga, sehingga 
perubahan hukum itu tidak lain adalah perpindahan dari suatu dalil kepada dalil yang lain.
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2. Fakta adanya perlu “kaji ulang kriteria awal waktu Subuh/Fajar” dan “perubahannya”:

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.

c. Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI atas nama Menteri Agama RI, mengirim

surat balasan 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-Quran 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: 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 ufuk timur, yang digunakan Tim Hisab Rukyat Kementerian

Agama RI.



Fajar di Labuhan Bajo NTT



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.



h. 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.

3) Pusat Studi Astronomi (Pastron) Universitas Ahmad Dahlan (UAD)

Yogyakarta. Ketua koordinator (Dr. Yudiyakto) : secara umum awal waktu

Subuh/awal waktu fajar sadik tinggi matahari sekitar : - 18 derajat (di bawah

ufuk timur).



i. Menggunakan penelitian independen sebagai referensi yang 
disampaikan pada MUNAS XXXI Tahun 2020 

1). Pakar Astronomi dari ITB Bandung Dr. Dhani Herdiwijaya, 

M.Sc dan Dr. Mahasena Putra: Hasil kajiannya keduanya dapat 

dipahami bahwa mayoritas ketinggian matahari awal Subuh: 

minus 18o.

Termasuk penelitian dari Sugeng Riadi  dan Adi Damanhuri.



2). Yayasan Al Falakiyah Surabaya : 

Hasil penelitian/pengamatan secara umum awal waktu 

Subuh/awal waktu fajar sadik tinggi matahari sekitar : 

- 18 derajat (di bawah ufuk bagian timur). 

Ketua Pengarah: Dr. H. Sriyatin Shodiq, S.H.,M.Ag.,M.H.

dan Ketua Koordinator Lapangan : Bahrul Ulum, S.Pd.,M.Si. 

Di bawah ini hasil penelitian/ pengamatan awal Subuh

di Gunung Bromo Tosari Probolinggo Jawa Timur







3). 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.

4). Moh. Zambri Zainuddin dkk dari Malaysia : Hasil penelitiannya 

menyimpulkan ketinggian matahari awal waktu Subuh minus 18o (di bawah 

ufuk)

5). Beberapa negara seperti Turki, Inggris, Perancis, Nigeria dan Malaysia

Menggunakan kriteria awal waktu Subuh ketinggian matahari awal waktu 

Subuh minus 18o (di bawah ufuk)
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Ulama Ahli Falak/Tokoh Muslim Menentukan Standar Fajar Sadik/Awal Subuh  [-18 derajat)



Ulama Ahli Falak/Tokoh Muslim Menentukan Standar Fajar Sadik/Awal Subuh  [-18 derajat)



Ulama Ahli Falak/Tokoh Muslim Menentukan Standar Fajar Sadik/Awal Subuh  [-19 derajat)



Ulama Ahli Falak/Tokoh Muslim Menentukan Standar Fajar Sadik/Awal Subuh  [-19 derajat)



 

JADWAL IMSAKIYAH RAMADAN 1442 H/2021 M 

UNTUK WILAYAH LAMONGAN 

Arah Kiblat :  294° 04' 39"(UTSB)      Lintang : 7º 8' LS Bujur : 112º 25' BT 

( WIB ) 

DPL rata-rata: 10 m   

Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya 

13/04/2021 04:14 04:24 05:29 05:56 11:32 14:52 17:32 18:41 

14/04/2021 04:14 04:24 05:29 05:56 11:32 14:52 17:31 18:41 

15/04/2021 04:13 04:23 05:29 05:56 11:32 14:52 17:31 18:40 

16/04/2021 04:13 04:23 05:29 05:56 11:32 14:52 17:30 18:40 

17/04/2021 04:13 04:23 05:29 05:56 11:31 14:51 17:30 18:40 

18/04/2021 04:13 04:23 05:29 05:56 11:31 14:51 17:30 18:39 

19/04/2021 04:13 04:23 05:29 05:56 11:31 14:51 17:29 18:39 

20/04/2021 04:13 04:23 05:29 05:56 11:31 14:51 17:29 18:39 

21/04/2021 04:13 04:23 05:29 05:56 11:31 14:51 17:28 18:39 

22/04/2021 04:13 04:23 05:29 05:56 11:30 14:51 17:28 18:38 

23/04/2021 04:13 04:23 05:29 05:56 11:30 14:51 17:28 18:38 

24/04/2021 04:12 04:22 05:29 05:56 11:30 14:51 17:27 18:38 

25/04/2021 04:12 04:22 05:29 05:56 11:30 14:51 17:27 18:37 

26/04/2021 04:12 04:22 05:29 05:56 11:30 14:51 17:27 18:37 

27/04/2021 04:12 04:22 05:29 05:56 11:30 14:51 17:26 18:37 

28/04/2021 04:12 04:22 05:29 05:56 11:29 14:51 17:26 18:37 

29/04/2021 04:12 04:22 05:29 05:56 11:29 14:51 17:26 18:37 

30/04/2021 04:12 04:22 05:29 05:56 11:29 14:50 17:25 18:36 

01/05/2021 04:12 04:22 05:29 05:56 11:29 14:50 17:25 18:36 

02/05/2021 04:12 04:22 05:29 05:56 11:29 14:50 17:25 18:36 

03/05/2021 04:12 04:22 05:29 05:57 11:29 14:50 17:25 18:36 

04/05/2021 04:12 04:22 05:29 05:57 11:29 14:50 17:24 18:36 

05/05/2021 04:12 04:22 05:29 05:57 11:29 14:50 17:24 18:36 

06/05/2021 04:12 04:22 05:29 05:57 11:28 14:50 17:24 18:35 

07/05/2021 04:12 04:22 05:29 05:57 11:28 14:50 17:24 18:35 

08/05/2021 04:12 04:22 05:29 05:57 11:28 14:50 17:23 18:35 

09/05/2021 04:12 04:22 05:29 05:57 11:28 14:50 17:23 18:35 

10/05/2021 04:12 04:22 05:29 05:57 11:28 14:50 17:23 18:35 

11/05/2021 04:12 04:22 05:30 05:57 11:28 14:50 17:23 18:35 

12/05/2021 04:12 04:22 05:30 05:58 11:28 14:50 17:23 18:35 

Surabaya,  24  Maret  2021 
Al-Hasib/Penyusun, 

 
Dr. Drs. H. Sriyatin Shodiq, S.H.,M.Ag.,M.H. 

DIP/Tinggi Matahari Subuh : - 18o 

Diterbitkan oleh 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Kabupaten Lamongan 



COCOKKAN AKURASI JAM 

DENGAN RRI, TVRI DAN BMKG
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KESIMPULAN 
UNTUK DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI 
PERUBAHAN KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH

MUNDUR 8 MENIT / JADWAL WAKTU SUBUH (LAMA) + 8 MENIT 
(JADWAL WAKTU SUBUH (BARU)

SUDAH 
DI TANFIDZ PP MUHAMMADIYAH 

TANGGAL 20 MARET 2021

6 POIN POKOK SOSIALISASI 

1. BERDASARKAN AL-QURAN DAN HADIS

2. PRAKTEK RASULULLAH SAW SALAT SUBUH WAKTU GALAS

3. SESUAI DENGAN SAINS TEKNOLOGI/ASTRONOMI

4. ULAMA-ULAMA MUSLIM SEJAK ABAD 3 H / 9 M  SECARA MAYORITAS

5. NEGARA-NEGARA SEPERTI  TURKI, INGGRIS, PERANCIS, NIGERIA DAN MALAYSIA

(HANYA INDONESIA  : - 20º ATAU ANGGOTA MABIMS SELAIN MALAYSIA)

6. HASIL IJTIHAD



KONSEKUENSINYA:

1. Keputusan Munas XXXI Tarjih Muhammadiyah Tahun 2020 tentang Kriteria Awal Waktu

Subuh SUDAH DITANFIDZ oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor :

734/KEP/I.0/B/2021, tanggal 7 Syakban 1442 H / 20 Maret 2021 M

Maka Keputusan MUNAS ini sudah menjadi keputusan resmi organisasi, maka keputusan ini

MENGIKAT bagi pimpinan Muhammadiyah dari seluruh jajaran struktural Muhammadiyah,

baik dari pusat, wilayah, daerah, cabang maupun ranting/warga persyarikatan diminta untuk

mentaati dan mengindahkannya, karenanya dimohon kepada masjid-masjid, mushola yang

langsung di bawah pengelolaan Muhammadiyah untuk bisa menyesuaikan dengan waktu

subuh yang telah ditetapkan oleh Majelis Tarjih ini. Majelis Tarjih, Tabligh dan Majelis

Pustaka Informasi (MPI) untuk bisa membantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah

mensosialisasikan putusan ini kepada warga Muhammadiyah khususnya, dan kepada umat

Islam umumnya.



2. Adanya perbedaan dengan organisasi Islam lain, (disikapi) bahwa

perbedaan tentu akan selalu ada dan wajar, maka diminta kepada

warga persyarikatan untuk tidak berbelok dan tetap

mengimplementasikan keputusan dari Muhammadiyah, serta tetap

mentolerir dan tidak serta-merta menganggap yang lain adalah salah.

Kita semua berusaha menjalankan keputusan ini, tanpa harus

menyalahkan dari pihak lain yang tidak sama dengan keputusan dari

Muhammadiyah.



Bila ada masalah: 

UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

39.Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 52A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52A

Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

Penjelasan:

Angka 39

Pasal 52A

Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap

kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan

dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara

nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal.

Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat

dan penentuan waktu shalat.
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TANFIDZ MUNAS TARJIH MUHAMMADIYAH 2021
Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tanggal 7 Syakban 1442 H / 20 Maret 2021 M













KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH















Kontribusi Para Astronomi Muslim tentang Fajar



Kontribusi Para Astronomi Muslim tentang Fajar



Kontribusi Para Astronomi Muslim tentang Fajar



Kontribusi Para Astronomi Muslim tentang Fajar















Fajar di Labuhan Bajo NTT







و السالم عليكم ورحمة هللا و بركاته

الحمد هلل رب العالمين



SELENGKAPNYA BISA KLIK DISINI

Tanfidz MUNAS Tarjih Muhammadiyah 2021
Maklumat PP Muhammadiyah Tentang  

Penetapan Awal Bulan Kamariah 1442 H.
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