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1. Pada tahun 1443 H kali ini terjadi perbedaan 
jatuhnya Idul Adha di Indonesia.

2. Sebagian masyarakat menjatuhnya pada hari 
Sabtu, 09 Juli 2022 dan Sebagian lain (pemerintah) 
menjatuhkannya pada hari Ahad, 10 Juli 2022 M.

3. Perbedaan ini tidak hanya terjadi dalam 
masyarakat di Indonesia. Perbedaan ini juga terjadi 
antar sejumlah negara Muslim di dunia.



4. Untuk menyikapai terjadinya perbedaan itu, maka 
jalan yang perlu diambil adalah melakukan sikap 
toleransi antara satu kelompok dengan kelompok 
lain yang berbeda dalam menentukan jatuhnya hari 
raya Iduladha.  Tidak perlu dipertentangkan, 
biarlalah masing-masing menjalankan sesuai dengan 
keyakinan masing-masing.

5. Menjalankan ibadah sesuai keyakinan dan 
kepercayaan masing-masing merupakan hak 
konstitusional warga negara yang dijamin dalam 
Undang-Undang Dasar 1945.



6. Namun, walaupun harus disikapi dengan toleransi 
satu sama lain, masalah ini tidak tertutup peluan 
untuk didiskusikan guna mencari solusi yang 
terbaik.

7. Hanya saja proses diskusi tentu harus dilakukan 
berdasarkan etika bertukar pikiran yang baik, dan 
menghindari saling mencerca satu sama lain.

8. Apa yang diperlukan adalah mencari akar 
permasalahan dan memberi pemecahan 
berdasarkan argumentasi yang bijak.



Sebab Perbedaan:

1. Faktor alam:
a) faktor letak geografis
b)faktor keterbatasan visibilitas hilal pada 

hari pertama
c) faktor asmosferik

2. Faktor non-alam
•Bagaimana menyikapi realitas alam
tersebut



1. Faktor non-alam
•Bagaimana menyikapi realitas alam 
tersebut

•Di mana timbul bermacam metode yang 
berbeda antara rukyat dan hisab

•Perbedaan juga terjadi dalam masing-
masing metode



TB Mekah +05°:45':18"
Kurve Imkanurukyat Zulhijah 1443 H

Ijtimak akhir Zulkaidah 1443 H: Rabu, 29-06-2022

Pk. 05:52 WAS; pk. 02:52:12 GMT; pk. 11:52 JST

Tinggi titik pusat bulan di Mekah: 05°:45':18“. 

Hilal mungkin terlihat



Ujtimak Akhir Zulkaidah 1448 H: Kamis, 06-05-2027, 
Pk. 17:58:31 WIB / Pk. 13:58:31 WAS

Tinggi G titik pusat bulan di Mekah: +01°:43':13"









Ragaan : Zulhijah 1471 H



Tinggi (T) di Banda Aceh: 00° 52‘ 59“
Tinggi (T) di Tabuk: 03° 48‘ 09"



•Perbedaan jatuhnya awal Zulhijah berdampak 
kepada timbulnya problem pelaksanaan ibadah 
puasa Sunnah Arafah.

•Bagi sementara pihak jalan mengatasi perbedaan 
jatuhnya hari Arafah adalah dengan menerapkan 
Kalender Islam Global Tunggal (KIGT). 

•Usulan penerapan KIGT bukan hal baru. Telah 
dikemukakan sejak lebih dari 80 tahun.



• Orang pertama yang mengusulkannya adalah ahli hadis 

Mesir Aḥmad Muḥammad Syākir (w. 1377/1958).

• Ia mengatakan, “Awal  bulan kamariah di seluruh planet 

bumi ini harus jatuh pada satu hari yang sama, dan 

itulah kebenaran yang tidak diragukan lagi.” 

• Pada tempat lain lagi ia mengatakan pula, “Tanggal satu 

setiap  bulan kamariah harus jatuh pada hari yang sama 

di seluruh dunia, dan tidak berbeda karena perbedaan 

kawasan dan karena jauhnya negeri yang satu dari yang 

lain.”



•Sejak itu dari waktu ke waktu diadakan 
konferensi internasional yang menyepakati 
penerapan KIGT dalam rangka menyatukan 
jatuhnya hari-hari besar Islam.

•Terakhir adalah Konferensi Istanbul tahun 
2016 yang menyepakati penerapan KIGT 
dan sekaligus menyepakati bentuk 
kalendernya.



• Namun masalahnya adalah bahwa KIGT mengharuskan 
penggunaan hisab karena tidak mungkin menyatukan 
tanggal berdasarkan rukyat

• Sebabnya: (1) kaveran rukyat terbats di muka bumi. (2) 
Rukyat pada hari pertama terjadinya di muka bumi tidak 
meliputi seluruh muka bumi. (3) kalender harus memuat 
jadwal tanggal jauh ke muka, sementara dengan rukyat 
tanggal baru diketahui H-1.

• Di sinilah letak masalah krusialnya. Sebagian banyak kaum 
Muslimin, baik di Arab Saudi tempat dilaksanakannya 
wukuf, maupun di Indonesia,  masih berpegang kuat 
dengan prinsip rukyat. 



•Bila kita bersungguh-sungguh ingin menyatukan 
jatuhnya hari-hari besar Islam, maka memang 
tidak lain harus meneriama KIGT. Bukan saja di 
Indoensia, tetapi juga di Saudi  Arabia.



Kalender KIGT 2016

1. Seluruh kawasan dunia dipandang sebagai satu kesatuan di mana  bulan 
baru dimulai pada hari yang sama di seluruh kawasan dunia tersebut.

2. Bulan baru dimulai apabila di bagian mana pun di muka bumi sebelum 
pukul 12:00 tengah malam [pukul 00:00] Waktu Universal (WU) / GMT 
telah terpenuhi kriteria berikut: jarak sudut antara matahari dan  bulan 
(elongasi) pada waktu matahari tenggelam mencapai 8° atau lebih, dan 
ketinggian  di atas ufuk saat matahari terbenam mencapai 5° atau lebih.

3. Koreksi kalender: Apabila kriteria di atas terpenuhi setelah lewat tengah 
malam [pukul 00:00] WU/GMT, maka bulan baru tetap dimulai dengan 
ketentuan:  

a. Apabila imkanu rukyat hilal menurut kriteria Istanbul 1978 sebagaimana dikemukakan di atas telah terjadi di
suatu tempat mana pun di dunia dan ijtimak di New Zealand terjadi sebelum waktu fajar.

b. Imkanu rukyat tersebut (sebagaimana pada huruf a) terjadi di daratan benua Amerika.


