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Kedudukan Hisab

• Hisab sama kedudukannya dengan rukyat [Putusan Tarjih XXVI, 2003]

• Penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah adalah sah dan sesuai nas.

Hisab

• Melakukan perhitungan posisi 
geometris bulan dan matahari.

• Hisab tidak ada hubungannya 
dengan penampakan.

Rukyat

• Observasi langsung hilal saat 

matahari terbenam pada sore 

hari ke-29 (malam 30) bulan 

berjalan.

• Jika terlihat, maka keesok 

harinnya diyatakan sebagai 

tanggal 1 bulan baru. Jika 

tidak terlihat, maka tanggal 

satu baru dimulai lusa.



Macam Hisab dan Rukyat

Hisab
• Urfi

• Hakiki (faktual)
• ijtimak qabla ghurub

• wujudul hilal

• imkanu rukyat

Rukyat
• Ketika Ghurub

• Mata telanjang
• alat

• Sebelum Ghurub
(rukyat qabla ghurub, 
pasca konjungsi)

• Dikaitkan/Tidak dengan
persyaratan astonomi
ttg visibilitas hilal

• Daratan/dimana saja



KRITERIA HISAB

• Umur bulan tetap setiap bulannya

• Bulan ganjil 30 hr, bulan genap 29 hrURFI 

• Ijtimak

• Terbenam Matahari

IJTIMAK QABLA 
GHURUB

• Ijtimak

• Terbenam Matahari

• Terbenam Bulan
WUJUDUL HILAL

• Ijtimak

• Terbenam Matahari

• Posisi Bulan
IMKANU RUKYAT



Dasar Syar ‘i Penggunaan Hisab

[5: الرحمن ]َواْلقََمُر بُِحْسبَاٍن الشَّْمُس 

Matahari dan Bulan beredar menurut perhitungan [QS. Ar-

Rahman: 5]

نِيَن َواْلِحَساَب َما خَ ُهَو الَِّذي َجعََل الشَّْمَس ِضيَاًء َواْلقََمَر نُوًرا َوقَدََّرهُ َمنَاِزلَ  َق لَ ِلتَْعلَُموا َعَدَد الس ِ

ُل اآْليَاِت ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن  ِ يُفَص ِ ُ َذِلَك إاِلَّ بِاْلَحق  [5: س يون]َّللاَّ

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan

bercahaya dan ditetapkan-Nya bagi Bulan itu manzilah-manzilah, 

supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). 

Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. 

Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang 

yang mengetahui [QS. Yunus: 5]



Dasar Syar ‘i Penggunaan Hisab

َرأَْيتُُمْوهُ إَِذا: لَّى هللا َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُْولُ َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنُهماَ قاََل َسِمْعُت َرُسْوَل هللا صَ 

[  رواه البخاري ، واللفظ له ، ومسلم] فَاْقُدُرْوا لَهُ فُصْوُمْوا َوإَِذا َرأَْيتُُمْوهُ فَأَْفِطُرْوا فَِإْن ُغمَّ َعلَْيُكمْ 
Dari ‘Ibn ‘Umar r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Saya telah mendengar

Rasulullah saw bersabda: Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan

apabila kamu melihatnya beridulfitrilah! Jika Bulan terhalang oleh awan

terhadapmu, maka estimasikanlah [HR. al-Bukhari dan lafal hadis diatas

adalah lafalnya, Muslim].

يَّةٌ الَ نَْكتُُب والَ نَْحُسُب الشَّْهُر َهَكَذا وَ  ةٌ أُم ِ ةً تِْسعَةً َوِعْشِريَن َومَ إِنَّا أُمَّ ةً َهَكَذا يَْعنِي َمرَّ رواه ]ثاَلَثِيَن رَّ

[البخاري ومسلم
“Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan

tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya

adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga

puluh hari”. [HR. al-Bukhari dan Muslim]



Cara Memahami Ayat dan Hadis Hisab

• Ayat dan hadis harus difahami secara integralistik (difahami secara bersama-sama)

• QS. ar-Rahman: 5 dan Yunus: 5 : Memerintahkan untuk memperhatikan dan mempelajari 

gerak dan peredaran Matahari dan Bulan dengan tujuan meresapi keagungan Allah dan

menyusun suatu sistem pengorganisasian waktu

• Nabi saw dan para Sahabatnya menggunakan rukyat adalah praktik dan perintah yang 

disertai ‘illat (kausa hukum), yaitu keadaan umat pada waktu itu yang masih ummi.

• Kaidah fikih, Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya ‘illat dan sebabnya

• Semangat umum dari al-Quran, yaitu melakukan perhitungan (hisab) untuk menentukan

awal bulan baru kamariah



Kriteria Awal

Bulan

1. telah terjadi ijtimak,

2. ijtimak terjadi sebelum matahari

terbenam (sebelum magrib), dan

3. pada saat terbenamnya matahari Bulan

berada di atas ufuk.

Hisab yang dimaksud dan digunakan lingkungan Muhammadiyah adalah

HISAB HAKIKI WUJUDUL HILAL

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1033


Langkah Perhitungan

1. Menghitung saat terjadi ijtimak

2. Menghitung Ghurub (terbenam

matahari)

3. Menghitung posisi bulan saat matahari

tenggelam



Implementasi

Hisab Hakiki Wujudul Hilal pada Awal Ramadan 1442 H

Ijtimak Bulan dan Matahari jelang Ramadan

• Senin Pon 12 April 2021 M pukul 09:33:59 WIB

Terbenam matahari di Yogya 

• 17:39:04 WIB

Tinggi bulan di Yogya 

• +03 44 38

1 Ramadan 1442 H jatuh pada hari Selasa Wage, 13 April 2021 M



Peta Visibilitas Hilal Awal Ramadan 1442/12 April 2021



Peta Ketinggian Hilal Awal Ramadan 1442/12 April 2021



Implementasi

Hisab Hakiki Wujudul Hilal pada Awal Syawal 1442 H

Ijtimak Bulan dan Matahari jelang Syawal

• Rabu Pon 12 Mei 2021 M pukul 02:03:02 WIB

Terbenam matahari di Yogya 

• 17:29:26 WIB

Tinggi bulan di Yogya 

• +05 30 58

1 Syawal1442 H jatuh pada hari Kamis Wage, 13 Mei 2021 M



Peta Visibilitas Hilal Awal Syawal 1442/12 Mei 2021



Peta Ketinggian Hilal Awal Syawal 1442/12 Mei 2021



Implementasi

Hisab Hakiki Wujudul Hilal pada Awal Zulhijah 1442 H

Ijtimak Bulan dan Matahari jelang Zulhijah

• Sabtu Pahing 10 Juli 2021 M pukul 08:19:35 WIB

Terbenam matahari di Yogya 

• 17:36:10 WIB

Tinggi bulan di Yogya 

• +03 09 18

1 Zulhijah 1442 H jatuh pada hari Ahad Pon 11 Juli 2021 M

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

‘Idul Adha (10 Zulhijah 1442 H) jatuh pada hari Selasa Pahing 20 Juli 2021 M



Peta Visibilitas Hilal Awal Zulhijah 1442/10 Juli 2021



Peta Ketinggian Hilal Awal Zulhijah 1442/10 Juli 2021



KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH
-RAHMADI WIBOWO SUWARNO-

Kunjungan Dan Sosialisasi Ketarjihan

Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ramadan 1442 H / Mei 2021 M



LATAR BELAKANG PENGKAJIAN KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH

 Menjadi perdebatan dari dulu hingga kini

 Perbedaan ulama dan ahli astonomi dalam menentukan kriteria

 Di Indonesia, buku Koreksi AwalWaktu Subuh (2010) oleh Syaikh Mamduh

Farhan al-Buhairi, dan Agus Hasan Bashori, yang menyatakan bahwa awal

waktu Subuh di Indonesia terlalu pagi (24 menit sebelum kemunculan

fajar sadiq).



MUNAS TARJIH 31 

 Pelaksanaan : 28 November-20 Desember 2020 M

 Secara Daring

 Berpusat di Kantor PP MuhYogyakarta, Pusat Tarjih
Muhammadiyah UAD, dan UM Gresik

 Peserta 150 Orang, Peninjau 130 orang

1. Fikih Zakat Kontemporer

2. Fikih Difabel

3. Fikih Agraria

4. Risalah Akhlak Islam Filosofis

5. Terminasi Hidup (Perawatan Paliatif dan Penyantunan
Kaum Senior)

6. Kriteria Waktu Subuh

7. Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih:

1. hukum puasa Ayyām al-Bīḍ dan puasa tiga hari setiap
bulan

2. sujud sahwi

3. salat sunat sesudah wudu dan rawatib qabliah Asar

4. kaifiat salat Istisqa

5. kaifiat salat Gaib

6. menjamak salat Jumat dengan Asar yang diqasar



PUTUSAN MUNAS 31
(20 DESEMBER 2020)

 Mengesahkan hasil sidang (7 Materi)

 Menyerahkan keputusan ini kepada MTT PP untuk ditindaklanjuti sesuai

dengan yang dikehendaki oleh masing-masing hasil sidang.

 Mengamanatkan kepada MTT PP untuk menyampaikan hasil Munas yang 

telah disempurnakan kepada PP Muhammadiyah agar ditanfidzkan.



KEPUTUSAN PP MUHAMMADIYAH TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUNAS XXXI 

TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG KRITERIA AWAL WAKTU SUBUH (20 MARET 2021)

1. MENANFIDZKAN KEPUTUSAN MUNAS XXXI : 

a. Mengubah ketinggian matahari awal waktu Subuh minus 20 derajat yang selama ini berlaku dan

sebagaimana tercantum dalam Himpunan Putusan Tarjih 3.

b. Menetapkan ketinggian matahari awal waktu Subuh yang baru, yaitu minus 18 derajat di ufuk

bagian timur. 

2. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran pimpinan di semua tingkatan dan anggota

Muhammadiyah untuk mengikuti dan melaksanakan keputusan KESATU

3. Menginstruksikan kepada seluruh pimpinan di semua tingkatan khususnya Majelis

Tarjih dan Tajdid bersama Majelis Tabligh serta Majelis Pustaka dan Informasi untuk

menyosialisasikan Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah

tentang kriteria awal waktu subuh



ASPEK SYAR’I

ْوقُوتًا ةا كااناْت عالاى اْلُمْؤِمنِينا ِكتاابًا ما إِنَّ الصََّلا

Sesungguhnya, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang 

yang beriman. (QS. An-Nisa: 103)

قُْرآنا اْلفاجْ أاقِِم  ةا ِلُدلُوِك الشَّْمِس إِلاى غاساِق اللَّْيِل وا ُُوًداالصََّلا ْش ِر إِنَّ قُْرآنا اْلفاْجِر كاانا ما

Artinya: Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan

(dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). 

(QS. Al-Isra’: 78)



ُسولا َّللاَِّ  ِ ْبِن عاْمٍروبن العاص أانَّ را سالَّما قا عاْن عاْبِد َّللاَّ ُ عالاْيِه وا لَّى َّللاَّ ِر  صا ُْ ْقُت الظُّ الا وا

ا لا  ُجِل كاُطوِلِه ما كاانا ِظلُّ الرَّ الاِت الشَّْمُس وا ْقُت اْلعا إِذاا زا وا ا لاْم ْم ياْحُضِر اْلعاْصُر وا ْصِر ما

ا لامْ  ْغِرِب ما ةِ اْلما ْقُت صاَلا وا ةِ اْلعِ تاْصفارَّ الشَّْمُس وا ْقُت صاَلا وا شااِء إِلاى نِْصِف ياِغِب الشَّفاُق وا

ْبحِ ِمْن ُطلُ اللَّْيِل اْْلاْوساِط  ةِ الصُّ ْقُت صاَلا وا ا لاْم تاْطلُعِ الشَّْمسُ وعِ اْلفاْجرِ وا ما

Dari ‘Abdullah bin ‘Amar bin ‘Aṣ. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Waktu Zuhur apabila matahari 

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. (HR. Muslim)



Waktu Salat dalam Hadis

Salat Rincian Waktu Keterangan

Zuhur مسُ حينا زالِت الشَّ 
Dimulai sejak Matahari tergelincir (zawal), yaitu sesaat

setelah Matahari mencapai titik kulminasi dalam peredaran

hariannya

Asar
/مثلاهُ حينا كانا ظلُّهُ 
مثليهِ حينا كانا ظلُّهُ 

Dimulai pada saat bayang-bayang suatu benda sama

panjang dengan bendanya sendiri ditambah dengan

bayang-bayang zawal

Magrib إذا غابِت الشمسُ  Dimulai sejak matahari terbenam

Isya ُق ياِغِب الشَّفا  Dimulai sejak hilang mega (syafak) merah

Subuh ِر ُطلُوعِ اْلفاجْ 
Dimulai sejak terbit fajar sampai terbit matahari



URGENSI MENGETAHUI TERBIT FAJAR

1. Awal Subuh

ْبحِ ِمْن ُطلُوعِ اْلفاْجرِ  ةِ الصُّ ْقُت صاَلا وا وا

2. Awal Puasa

ْيِط ا ْيُط اْْلاْبياُض ِمنا اْلخا تّٰى ياتابايَّنا لاُكُم اْلخا بُْوا حا اْشرا ُكلُْوا وا ِد ِمنا اْلفاْجرِ وا ْْلاْسوا

3. Akhir Qiyamul Lail

إذا طلاعا الفاجُر فقد ذاهبا كلُّ صَلةِ اللَّيِل والِوترُ 

4. Akhir wukuf di Arafah

ْمعٍ فاقاْد تامَّ  ةِ الفاْجِر لاْيلاةا جا َلا اءا قاْبلا صا ْن جا فاةُ، فاما جُّ عارا جُّ الحا هُ حا



TERBIT FAJAR

 Terbit (asy-syurūq): periode permulaan munculnya benda langit di atas ufuk sebagai 

akibat gerak semu harian di langit. Terbit juga disebut “ath-thulū’” dan dia lebih bersifat 

umum. Terbit dalam ilmu falak yaitu piringan atas suatu benda langit (dalam hal ini 

Matahari) bersinggungan dengan ufuk mar’i sebelah timur. 

 Fajar (al-fajr): pencahayaan gelap malam dari sinar pagi

 Fajar kazib (al-fajr al-kādzib) / fajar pertama (al-fajr al-awwal): Cahaya yang muncul menjulang ke langit 

laksana seekor Serigala dan sesaat kemudian menghilang

 fajar sadik (al-fajr ash-shādiq) / fajar kedua (al-fajr ats-tsāny): Cahaya tampak menyebar di sepenjuru 

ufuk dengan warna keputih-putihan, cahayanya terus bertambah sampai akhirnya terbit matahari.

 Awal waktu Subuh adalah terbitnya cahaya fajar kedua (fajar sadik)





PERSOALAN

Apakah terbit fajar menjadi tanda awal subuh?

Dimana posisi Matahari saat terbit fajar?



Kriteria Awal Waktu Subuh Menurut Astonom Muslim

No Tokoh Derajat (-)

1 Jabir al-Battani 18

2 Abu Raihan al-Biruni 18

3 Nashiruddin al-Thusi 18

4 Ibn Syathir 19

5 ‘Izzuddin al-Wafa’iy 19

6 Ahmad Khatib Minangkabau 19

7 Muhammad Thahir Jalaluddin 20

8 Muhammad Ma’shum bin Ali 19

9 Zubair Umar al-Jailani 18

10 Muhammad Wardhan Diponingrat 19



Penelitian ISRN-UHAMKA

• Beberapa lokasi pengumpulan data: Cirebon (Jabar), Yogya 
(DIY), Labuanbajo (NTT), Bitung (Sulut), Balikpapan (Kaltim), 
dan Manokwari (Papua Barat)

• Alat: sky quality meter (SQM), kamera DSLR, all-sky, kamera 
drone 2.7K DJI mavic mini 

• Fajar itu muncul saat matahari berada pada posisi sekitar -13o

di bawah ufuk





Penelitian OIF UMSU

• Lokasi Pengambilan Data: Medan (OIF UMSU), Pantai
Romantis (Deli Serdang), Barus (Tapanuli Tengah)

• Instrumen Utama : Sky Quality Meter (SQM), Laptop, Canon 
EQS 600D, All Sky Camera

• Kesimpulan: Data SQM ‘terbaik’ milik OIF adalah 16.48 derajat
yaitu data di Barus (Tapanuli Tengah) dengan arah SQM 90°.



Penelitian Pusat Studi Astronomi (PASTRON) UAD

• Lokasi: DIY

• Alat: Sky Quality Meter

• Kesimpulan: Terdapat kecenderungan awal waktu subuh tidak
terjadi pada sudut altitud Matahari -20 derajat atau -18 derajat. 
Subuh terjadi pada derajat yang lebih kecil.



PILIHAN -18 DERAJAT

1. Aspek Syar’i

2. Hasil Observasi

1. Hasil kajian pakar astronomi

2. Beberapa negara (Turki, Inggris, Perancis, Nigeria, dan Malaysia)

3. Kemaslahatan



Pada saat ketinggian Matahari -18 derajat itu jam 
berapa?

Dicari jam berapa
matahari berkulminasi

Berapa lama matahari 
bergerak dari kulminasi 

sampai -18 derajat
Diketahui terbit fajar



KALENDER HIJRIAH GLOBAL
-Rahmadi Wibowo Suwarno-

Kunjungan Dan Sosialisasi Ketarjihan
Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ramadan 1442 H / Mei 2021 M



PUTUSAN MUKTAMAR KE-47 
Berdasarkan al-Quran umat Islam adalah ummah wahidah (umat yang satu). 
Pengalaman sejarah dan pembentukan negara berbangsalah yang 
menyebabkan umat Islam terbagi kedalam beberapa negara. Selain terbagi
kedalam berbagai negara, dalam satu negara pun umat Islam masih terbagi
kedalam kelompok baik karena perbedaan faham keagamaan, organisasi dan
budaya. Pembagian negara dan perbedaaan golongan itu di satu sisi
merupakan rahmat,namun di sisi lain juga merupakan tantangan untuk
mewujudkan kesatuan umat. Perbedaan negara dan golongan seringkali
menyebabkan perbedaan dalam penentuan kalender terutama dalam
penentuan awal Ramadan, Idhul Fitri dan Idhul Adha. Berdasarkan kenyataan
itulah Muhamamdiyah memandang perlu untuk adanya upaya penyatuan
kalender hijriyah yang berlaku secara internsional, sehingga dapat
memberikan kepastian dan dapat dijadikan sebagai kalender transaksi.
Penyatuan kalender Islam tersebut meniscayakan pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi. (Berita Resmi Muhhamamdiyah, Muhammadiyah
dan Isu-isu Strategis Keumatan, Kebangsaan dan Kemanusiaan Universal, Hal. 
177, ditetapkan 7 Agustus 2015) 



DATA PERMULAAN AWAL BULAN ZULHIJAH 1435 DI BEBERAPA NEGARA

PERMULAAN ZULHIJAH 1435 NEGARA

25 September 2014 1. Jordan 

2. Emirates 

3. Bahrain 

4. Algeria 

5. Sudan 

6. Irak 

7. Kuwait 

8. Arab Saudi 

9. Yaman 

10. Turki  

11. Tunisia 

12. Suriah 

13. Oman 

14. Palestina 

15. Qatar

16. Lebanon 

17. Libya

18. Mesir

26 September 2014 1. Indonesia 

2. Brunei 

3. Afrika Selatan 

4. Malaysia



DEFINISI KALENDER
“Sistem pengorganisasian satuan-

satuan waktu, untuk tujuan penandaan 
serta perhitungan waktu dalam jangka 

panjang”
“sistem penjejak waktu dalam jangka 
panjang terhadap suatu waktu yang 
lalu, sedang berlangsung dan akan 

datang”



ARTI PENTING KALENDER

1. Sarana mengatur waktu

2. Pedoman untuk melaksanakan
ibadah

3. Menata peradaban



PROBLEM KALENDER HIJRIAH GLOBAL

1. Metode penentuan awal bulan (hisab/rukyat)

2. Tranfer garis batas hilal (matlak), ukuran:
1. Bolehnya Qasar shalat

2. Wilayatul hukmi

3. Setengah dunia (kalendel zonal)

4. Seluruh dunia (global)

3. Garis batas tanggal (dimana hari dimulai)

4. Permulaan hari



KENAPA HARUS TERPADU??
• Universalitas risalah Islam untuk seluruh dunia
• Syiar agama

ةً َواِحَدةً • تُُكْم أُمَّ [Q. Al-Anbiya’: 92]إِنَّ َهِذِه أُمَّ
• Menyelesaikan masalah puasa Arafah
• Globalisasi
• Menjaga nama baik Islam
• Lailatul Qadar



USULAN PENYATUAN KALENDER ISLAM

• Zonal
• 2 Zona. Syaukat ‘Audah – 1) zona barat dan 2) zona timur.

• 3 Zona. Ilyas- 1) zona Asia-Pasifik 2) zona Eropa, Asia Barat, Afrika 3) zona 
Amerika.

• 4 Zona. Nidhal Qasum - 1) 150 BT hingga 75 BT, 2) 75 BT hingga 30 BT, 
3) 30 BT hingga 15 BB, 4) 45 BB hingga 120 BB

• Tunggal 
• Kalender Terpadu Ummul Qura

• Husain Diallo

• Jamaluddin 



AT-TAQWĪM AL-HIJRĪ AL-'ĀLAMĪ 
(KALENDER HIJRIAH UNIVERSAL)



KALENDER TERPADU

1. Kalender Terpadu Ummul Qura
• 1950-1973M = Tinggi Bulan 9 derajat

• 1973-1988M = Konjungsi sebelum 00:00 WU

• 1998-2002 = Bulan terbenam setelah 
terbenamnya Matahari

• 2003-sekarang = Konjungsi terjadi sebelum 
Matahari tenggelam di Makah dan Bulan 
tenggelam setelah Matahari tenggelam di 
Makah (Raziq, 2004: 56, Raziq, 2011: 1).



2. Jamaluddin Abd Ar-Raziq
• Apabila konjungsi lebih besar dari atau setara dengan 00.00 

WU dan lebih kecil dari 12.00 WU, maka tanggal 1 bulan 
baru adalah H + 1.

• Apabila konjungsi lebih besar dari atau setara dengan 12.00 
WU dan lebih kecil dari 24.00 WU, maka tanggal 1 bulan 
baru adalah H + 2 

3. Husain Diallo
• konjungsi terjadi sebelum pukul 12:00 waktu Mekah = seluruh 

dunia mulai awal bulan pada esok hari

• konjungsi terjadi setelah pukul 12:00 waktu Mekah = bulan 
baru dimulai lusa untuk seluruh dunia



PRINSIP KALENDER
1. Hisab
2. Kesatuan matlak
3. Tranfer imkanu rukyat

• Memindahkan hasil rukyat disuatu tempat yang 
mungkin dapat melihat ke semua kawasan 
dunia

4. Menerima garis batas tanggal internasional
• Hari dimulai dan berakhir pada tengah malam 

di garis bujur 180°

5. Prinsip satu hari satu tanggal di seluruh 
dunia

6. Digunakan ibadah dan duaniawi



SYARAT  VALIDITAS KALENDER

1. Didasarkan pada perhitungan yang ilmiah 

2. Berdasarkan gerak faktual bulan (29-30 h)

3. tidak boleh menjadikan sebagian umat muslim masuk 
bulan baru sebelum konjungsi

4. Di salah satu permukaan bumi telah imkan

5. Tidak boleh menjadikan sebagian umat muslim 
menunda masuknya awal bulan sedangkan hilal sudah 
jelas terlihat dengan mata di ufuk mereka. 

6. Berlaku secara terpadu di seluruh dunia

7. Sejalan dengan kesepakatan dunia tentang waktu 



KRITERIA KALENDER KONGRES TURKI 
2016

• Seluruh kawasan dunia dipandang sebagai satu kesatuan, 
bulan baru dimulai pada hari yang sama diseluruh kawasan
dunia tersebut

• Awal bulan dimulai apabila:

• terjadi imkanu rukyat (tinggi bulan 5 derajat, elongasi 8 
derajat) di belahan bumi manapun sebelum pukul 12:00 
tengah malam WU

• Bila tidak tepenuhi dapat dikecualikan dengan syarat:
• imkan dimanapun dan konjungsi terjadi sebelum fajar di New Zaeland

• telah imkan dibenua amerika






