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KENAPA PERLU KALENDER ISLAM GLOBAL 

• AMANAH MUKTAMAR KE 47; 

• ADA IBADAH YANG TERKAIT DENGAN TEMPAT LAIN (Wukuf di Arafah
tanggal 9 Dzulhijah ) 



KRITERIA /PRINSIP KALENDER GLOBAL 

PRINSIP HISAB 

TRANSFER IMKAN RUK’YAT ( YANG SDH DITRANSFER KE YANG 
BELUM) 

KESATUAN MATLAK ( TIDAK ADA PERBEDAAN DARI ASPEK 
GEOGRAFIS ATAUPUN POLITIK)



PERGANTIAN HARI : MULAI JAM 00; SAAT 
MATAHARI BERKULMINASI DI BAWAH 

PENERIMAAN : IDL 



KRITERIA AWAL BULAN
KALENDER ISLAM GLOBAL



a. Zona Kalender

• Satu hari satu tanggal di seluruh dunia artinya di seluruh permukaan bumi matlaknya satu sehingga seluruh dunia memasuki
awal bulan pada hari yang sama.

a. Kaidah Kalender

• 1). Semua belahan bumi di dunia memulai bulan baru secara bersama-sama keesokan harinya dengan ketentuan sebagai
berikut:

• (1). Apabila telah terjadi imkan rukyat dengan kriteria 5,8 (ketinggian hilal 5 derajat serta sudut elongasinya 8 derajat
di seluruh kawasan dunia sebelum pukul 12:00 WU/GMT malam (pukul 00:00).

• (2). Pengecualian, namun jika imkan rukyat terjadi setelah pukul 12:00 GMT/ 07:00 WIB 
maka dinyatakan sebagai bulan baru dengan syarat: pertama, memenuhi kriteria 
ketinggian hilal di atas ufuk 5 derajat dan sudut elongasi 8 derajat telah terjadi ijtimak 
qabla fajar di New Zeeland  Kedua, Imkan rukyat terjadi di daratan benua Amerika dan 
jika terjadi di lautan tidak dipertimbangkan 



• jika imkan rukyat terjadi setelah pukul 12:00 GMT/ 07:00 
WIB maka dinyatakan sebagai bulan baru dengan syarat: 1. 
pertama,

• memenuhi kriteria ketinggian hilal di atas ufuk 5 derajat dan 

• sudut elongasi 8 derajat telah terjadi ijtimak qabla fajar di 
New Zeeland  Kedua, Imkan rukyat terjadi di daratan benua 
Amerika dan jika terjadi di lautan tidak dipertimbangkan 



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



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


