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BAB III

SISTEM PERHITUNGAN KALENDER HIJRIAH

DAN KALENDER UMAT ISLAM DI INDONESIA

A. Pengertian Kalender

Manusia sebagai makhluk yang berbudaya, sejak awal peradaban,

sudah merasakan kebutuhan terhadap sistem pembagian dan penentuan waktu

untuk kepentingan dan pedoman aktivitas kehidupan mereka sehari-hari, baik

rutin ataupun tidak. Sebagai makhluk cerdas di muka bumi, manusia

memanfaatkan regularitas kosmos sebagai penjejak waktu jangka panjang.

Pembagian waktu yang teraturpun mereka buat, dan biasa disebut dengan

”kalender”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata-kata ”kalender”

diartikan dengan ”daftar hari dan bulan dalam setahun, penanggalan,

almanak,225 takwim,226 atau jadwal kegiatan di suatu perguruan atau

lembaga.”227 Kalender biasa juga disebut dengan penanggalan, yang berasal

225Kata “almanac” berasal dari bahasa Arab “al-manākh” (المناخ) yang berarti musim, iklim,
yaitu suatu publikasi tahunan yang mengandung informasi tabular pada suatu atau beberapa topik
yang disusun sesuai dengan kalender. https://id.wikipedia.org/wiki/almanak. Di dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), almanak diartikan penanggalan (daftar hari, minggu, bulan, hari-
hari raya dalam setahun) yang disertai dengan data keastronomian, ramalan cuaca, dan sebagainya.
Diartikan juga dengan buku berisi penanggalan dan karangan yang perlu diketahui umum,
biasanya terbit tiap tahun. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, ed. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 27.

226Kata-kata takwim berasal dari bahasa Arab “taqwīm” ,artinya penanggalan ,(تقویم)
kalender. Selain itu, dikenal juga kata-kata tārīkh Lihat .(تاریخ) Muhammad Idris al-Marbawiy,
Kamus al-Marbawiy, Juz 1, (Mesir, t.p., tth.), hal. 43. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), takwim diartikan dengan penanggalan, kalender. http://kbbi.web.id/takwim. Sementara
tārīkh diartikan dengan perhitungan tahun, angka (bilangan), tanggal (hari, bulan, dan tahun),
sejarah; tambo; riwayat. http://kbbi.web.id/tarikh.

227Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 434.
Calendar dalam bahasa Inggris berarti penanggalan, daftar, sistem pembagian waktu. Calends
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dari kata tanggal,228 yang juga berarti proses, cara, pembuatan penanggalan.

Penanggalan memiliki arti pembuatan, pembubuhan, perangkaian,

penyusunan tanggal yang di dalamnya terdapat jumlah tanggal, hari dan

bulan.229 Dengan demikian, penanggalan secara umum sama seperti kalender,

yang berupa perhitungan atau kumpulan tanggal, hari, serta bulan yang

berada di dalamnya. Lebih tepatnya, penanggalan adalah sebuah sistem

pengorganisasian dari satuan-satuan waktu untuk tujuan penandaan serta

perhitungan waktu dalam jangka panjang.230

Lebih khusus lagi, penanggalan atau kalender diartikan dengan “sebuah

sistem untuk mengatur permulaan tahun, panjang tahun dan pembagian-

pembagiannya, serta penyusunan hari-hari, dan lamanya bagian-bagian waktu

(seperti minggu dan bulan). Satu periode tahun dimulai dan diakhiri dengan

tanggal yang secara konvensional diterima sebagai penandaan awal dan akhir

tahun (umpamanya 1 Januari sampai 31 Desember dalam kalender

Gregorian).231

Kalender juga dapat berarti daftar kegiatan yang direncanakan.

Kalender tersebut dapat berupa perangkat fisik seperti kertas, dan juga dapat

berupa sistem komputerisasi yang dapat diatur untuk mengingatkan pengguna

akan acara ataupun janji yang akan dipenuhi.

berarti hari pertama dari bulan dalam kalender Romawi Kuno. Peter Salim, The Contemporary
English-Indonesian Dictionary, Third Edition, (Jakarta: Modern English Press, 1987), hal. 275.

228W.J.S Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, hal.11.
229L. Mardi Warsito, Kamus Jawa Kuno Indonesia, (Jakarta: Nusa Indah, 1978), hal. 583.
230Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet II,

hal. 115.
231A Merriam-Webster, Webster’s New Collegiate Dictionary, (Springfield, Massachusetts,

USA:  G. & C. Merriam Company, 1976), hal. 156.
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Kebutuhan terhadap kalender berkaitan erat dengan peradaban manusia.

Dalam masyarakat awal, kebutuhan tersebut timbul dalam rangka kepentingan

pelaksanaan ritual keagamaan, kemudian berkembang untuk pedoman

pelaksanaan aktivitas yang lainnya seperti penentuan waktu berburu, bercocok

tanam, bermigrasi, kegiatan perdagangan, kegiatan sosial, serta perayaan-

perayaan hari-hari istimewa. Meskipun kebutuhan akan kalender sangat

dirasakan oleh umat-umat dahulu, tetapi tidak kalah penting peranannya bagi

umat sekarang.232

Masyarakat primitif melakukan perhitungan waktu hanya dengan

melihat dan memperhatikan fenomena yang terjadi secara berulang kali pada

alam sekitarnya, seperti peristiwa terbit dan terbenamnya matahari, perubahan

bentuk bulan, posisi bintang-bintang, dan kebiasaan tumbuh-tumbuhan atau

binatang, datangnya musim hujan, kemarau, datangnya salju, dan arah angin.

Pada zaman seperti ini, menentukan umur seseorang dengan menandai

peristiwa penting yang terjadi, misalnya lima musim kemarau, tujuh musim

panen, atau sepuluh purnama. Demikian pula dengan penentuan tahun, tidak

dihitung dengan bilangan, akan tetapi disebut dengan peristiwa-peristiwa

penting, seperti tahun gempa, tahun paceklik, atau tahun gajah. 233

Satuan waktu yang pertama sekali dikenal manusia adalah satuan hari

dan bulan, karena satuan hari dan bulan mudah dihitung hanya dengan melihat

atau merasakan terbit dan terbenamnya matahari serta melihat perubahan

232 Lihat Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, loc. cit.
233Depag RI, Waktu dan Permasalahannya, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan

Agama Islam, 1987), ed. I, hal. 7.
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bentuk bulan. 234 Tentang permulaan hari, pada awalnya orang berbeda

pendapat; Bangsa Eropa pada umumnya, seperti Mesir kuno, menghitung

permulaan hari pada tengah malam dan membagi dua hari tersebut menjadi

dua belas jam dari tengah malam hingga tengah hari dan dua belas jam dari

tengah hari sampai tengah malam. Para astronom, seperti Ptolemy,

menghitung permulaan hari sejak matahari berkulminasi di siang hari.

Hipparchus menghitungnya sejak tengah malam. Beberapa bangsa, seperti

Yunani, memilih matahari terbit sebagai tanda dimulainya hari. Bangsa Italia

dan Bohemians, memulai hari saat matahari terbenam. Bangsa Yunani

membagi lama siang dan malam menjadi dua belas bagian yang masing-

masing sama lamanya.235 Pada awalnya kalender Gregorius (Masehi)

menghitung pergantian hari pada siang hari, kemudian berubah menjadi

tengah malam. Perubahan tersebut berlaku pada tanggal 31 Desember 1924

pukul 12 GMT – 1 Januari 1925 pukul 00 UT, setengah hari antara 31

Desember 1924 pukul 12 GMT dan pukul 24 GMT tidak dihitung.236 Pada

masa sekarang, pada umumnya masyarakat mengikuti sistem kalender Masehi

ini, yang menetapkan bahwa hari dimulai dan diakhiri pada tengah malam

pukul 00:00. Ini dimaksudkan agar pergantian hari tersebut tidak terjadi pada

saat orang tengah melakukan kesibukan-kesibukan rutin di siang hari.

234 Ibid., hal. 8.
235 Encyclopaedia Britannica, 1911, Vol. 4, https://www.britannica.com/science/calendar-

day.
236 Moedji Raharto, Dasar-dasar Sistem Kalender Bulan dan Kalender Matahari, Program

Studi Astronomi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, ITB, Bandung, 2009, hal.
121-122.
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Bagian dari kalender berikutnya adalah minggu (pekan). Perhitungan

pekan dibuat tanpa perhitungan astronomi.237 Sejak zaman awal peradaban,

manusia sudah mengenal kegiatan perdagangan dengan sistem barter.

Kegiatan ini dilakukan dalam periode-periode yang teratur. Dari sini timbul

istilah hari pasar atau pekan. Inilah cikal bakal adanya satuan waktu yang

dikenal dengan satu pekan, yang sekarang disebut juga dengan minggu. 238

Semula, panjang waktu sepekan untuk tiap-tiap tempat berbeda-beda

sesuai dengan kebiasaan kegiatan pasar yang dilakukan pada masing-masing

tempat itu. Umpamanya, masyarakat Afrika Barat melakukan kegiatan

perdagangan setiap empat hari, suku-suku di Amerika Tengah melakukan

kegiatan pasar setiap lima hari, orang-orang Assiria Kuno setiap enam hari,

masyarakat Rumawi kuno setiap delapan hari, orang-orang Israel setiap tujuh

hari, dan suku Inca setiap 10 hari.239 Orang Jawa mengenal ada lima hari

pasar,240 yaitu Pahing, Pon, Wage, Kliwon dan Legi.241

237Encyclopaedia Britannica, Norse. https://www.britannica.com/science/week.
238Asal usul istilah minggu ini umumnya terkait dengan orang-orang Yahudi kuno dan

kisah Alkitab tentang Penciptaan, yang menurutnya Tuhan bekerja selama enam hari dan
beristirahat pada hari ketujuh. Nama-nama hari mereka ambil dari nama lima planet yang mereka
kenal selain matahari dan bulan. Kebiasaan ini kemudian diadopsi oleh orang Romawi. Nama-
nama hari dalam bahasa Inggris berasal dari kata Anglo-Saxon untuk dewa mitologi Teutonik.
Selasa berasal dari Tiu, atau Tiw, nama Anglo-Saxon untuk Tyr, dewa Norse perang. Tyr adalah
salah satu dari anak-anak Odin, atau Woden, dewa tertinggi untuk nama hari Rabu. Demikian pula,
Kamis berasal dari hari Thor's, dinamai untuk menghormati Thor, dewa guntur. Jumat berasal dari
hari Frigg. Frigg adalah istri Odin, yang mewakili cinta dan keindahan, dalam mitologi Yunani.
Encyclopaedia Britannica, Norse. https://www.britannica.com/science/week.

239Depag, RI, Waktu dan Permasalahannya, hal. 8.
240Dalam Kamus Jawa Kuno-Indonesia disebutkan bahwa pasar diartikan sebagai waktu

sepekan yang terdiri dari lima hari, yaitu Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi. Lihat Zoetmulder,
Kamus Jawa-Kuna-Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 788 & 219.

241Hari pasaran dalam kalender Jawa ini disebut juga dengan pancawara (bahasa Sanskerta)
yang berarti satu siklus yang terdiri dari lima hari, yaitu manis (legi), pahing, pon, wage, dan
kliwon. Baca selengkapnya Agus Suyono, Sufi Ndeso vs Wahabi Kota, (Bandung: NouraBooks,
2011), hal. 108.



124

Satuan waktu satu pekan (satu minggu) dengan jumlah tujuh hari

seperti yang dipakai dalam kalender Masehi242 mengikuti kebiasaan

masyarakat Romawi Kuno. Bagi masyarakat Romawi Kuno dan suku-suku

yang ada di sekitarnya, angka tujuh dianggap mistik, karena mereka meyakini

dewa yang berjumlah tujuh, yaitu Dewa Matahari, Bulan, Mars, Marcurius,

Jupiter, Venus, dan Saturnus. Nama-nama dewa tersebut selanjutnya mereka

jadikan untuk nama benda langit. Berikut ini perbandingan nama hari menurut

kalender Romawi Kuno dan Kalender Masehi:243

Tabel III. 1

Perbandingan Nama Hari dalam Kalender Masehi

Romawi Inggris Indonesia

Matahari

Bulan

Mars

Marcurius

Yupiter

Venus

Saturnus

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Minggu

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jum’at

Sabtu

242Kata Masehi merupakan julukan untuk pengikut Kristen, jamaknya masihiyyun. A.
Kadir, Formula Baru Ilmu Falak, (Jakarta: Amzah, 2012), hal. 127. Dinamai kalender Masehi
karena kalender ini dimulai sejak kelahiran Isa Almasih. Baca selengkapnya, Departemen
Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 1122. Penggunaan istilah Masehi bagi
kalender miladiah ini disebarluaskan oleh missionaries Kristen, menggantikan nama Nashara
(bangsa Nazaret). Cyril Glasse, Ensiklopedia Islam Ringkas (The Concise Encyclopaedia of
Islam), terj. Ghufran A. Mas’adi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 252.

243Baca, Thanthāwi Jauhary, Al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qurān al-Karīm, juz VI, hal. 16-17.
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Periode dalam kalender seperti tahun dan bulan, meskipun tidak harus,

biasanya disinkronkan dengan siklus matahari atau bulan. Banyak peradaban

dan masyarakat menyusun kalender di mana sistem yang mereka gunakan

sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Penemuan mereka itu akhirnya

melahirkan ilmu geometri dan matematika, ilmu ukur dan ilmu hisab

(hitung).244

Pada zaman sekarang, kalender merupakan salah satu kebutuhan

penting yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan

tersebut dirasakan dalam segala aspek kehidupan, baik sosial, politik,

ekonomi, pendidikan, dan keagamaan, sehingga berbagai macam kalender

yang disusun dengan sistem yang berbeda dapat ditemukan dalam bentuk

cetak maupun digital.

B. Sistem Perhitungan Kalender: Syamsiah dan Kamariah

Di dalam Encyclopaedia Britannica, sebagaimana dikutip oleh Susiknan

Azhari,245 disebutkan bahwa sejak zaman kuno hingga era modern sekarang

ini, tercatat ada sepuluh sistem kalender yang berkembang di dunia, yaitu;

Kalender Sistem Primitif (Primitive Calendar Sistems); Kalender Barat

(Western Calendar) yang terdiri dari Kalender Romawi, Kalender Julian,

Kalender Gregorius, dan Kalender Perpertual; Kalender Cina (Chinese

Calendar); Kalender Mesir (Egyptian Calendar); Kalender Hindu (Hindu

Calendar); Kalender Babylonia (Babylonia Calendar); Kalender Yahudi

244Abd. Salam Nawawi, Rukyat Hisab di Kalangan NU dan Muhammadiyah, (Surabaya,
ttp., 2004), hal. 6.

245 Lihat Susiknan Azhari, Ilmu Falak Teori dan Praktek, hal. 89-90.
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(Jewish Calendar); Kalender Yunani (Greek Calendar), Kalender Islam

(Muslim Calendar); Kalender Amerika Tengah (Middle America Calendar).

Semua jenis kalender di atas mempunyai sistem dan cara yang berbeda

dalam perhitungannya. Akan tetapi jika dikelompokkan, pada garis besarnya

hanya ada tiga sistem kalender, yaitu Sistem Solar (Syamsiah), Sistem Lunar

(Kamariah), dan Sistem Luni-Solar (Kamariah-Syamsiah).

1. Kalender Sistem Solar (Syamsiah)

Kalender Sistem Solar (syamsiah) adalah sistem penanggalan yang

memanfaatkan regularitas tahunan matahari sebagai acuan utama.246

Dalam satu tahun, matahari berubah kedudukannya, berpindah dari langit

utara ke ekuator dan ke langit selatan kemudian berbalik lagi ke ekuator,

dan seterusnya. Perpindahan matahari tersebut berimplikasi pada

perubahan musim global di bumi, ada musim gugur, musim panas, musim

dingin yang terjadi secara periodik sehingga sebagian kalangan menyebut

kalender ini sebagai kalender surya atau matahari (syamsiah). Konsep

perhitungan sistem penanggalan ini didasarkan pada lamanya perjalanan

revolusi bumi mengorbit matahari. 247

246Moedji Raharto, Dasar-dasar Sistem Kalender Bulan dan Kalender Matahari, hal. 120.
Matahari adalah suatu bintang sebagai pusat peredaran benda langit dalam tata surya. Muhyidin
Khazin, Kamus Ilmu Falak, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), hal. 77. Lihat juga Tono Saksono,
Mengkompromikan Rukyat dan Hisab, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), hal. 24.

247Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Orbit bumi mengelilingi
matahari berbentuk ellips dengan eksentrisitas, e, 0,017 (lebih tepat 0,016773). Jadi orbit bumi
hampir berbentuk lingkaran (orbit lingkaran mempunyai eksentrisitas 0.000). Oleh karena itu,
dalam satu siklus revolusi bumi ada suatu momen bumi-matahari berada pada jarak terdekat yang
disebut perihelion (dperi) dan ada suatu momen bumi-matahari berada pada jarak terjauh yang
dinamakan aphelion (daph). Baca selengkapnya Moedji Raharto, Dasar-dasar Sistem Kalender
Bulan dan Kalender Matahari, hal. 109.
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Terdapat dua macam periode lamanya revolusi bumi terhadap

matahari, yaitu tahun sideris dan tahun tropis. Tahun sideris adalah periode

revolusi bumi mengelilingi matahari satu putaran (elips) penuh yang

membutuhkan waktu selama 365,2564 hari atau 365h 6j 9m 10d,

sedangkan tahun tropis adalah periode relatif revolusi bumi mengelilingi

matahari terhadap titik musim semi yang membutuhkan waktu selama

365,2422518 hari atau 365h 5j 48m 46d.248

Berdasarkan lama revolusi bumi tersebut maka kalender sistem

syamsiah menghitung satu tahun selama 365 hari untuk tahun-tahun

pendek (basitah) dan 366 hari untuk tahun panjang (kabisat).249.

Terjadinya tahun pendek dan tahun panjang adalah karena lamanya bumi

mengelilingi matahari (365 hari 5 jam 48 menit 46) jika disederhanakan

angkanya menjadi 365¼  hari.250 Oleh karena kelebihan hitungan hari

sebanyak ¼ hari dalam satu tahun, maka sekali dalam empat tahun

ditetapkan sebagai tahun panjang (kabisat) yang berumur 366 hari ( ¼ hari

x  4 tahun = 1 hari + 365 hari = 366 hari).

Bangsa Arab Kuno (Mesir) menggunakan kalender Matahari

sekitar tahun 4221 SM.251 Pada saat itu, tahun matahari terdiri dari 365

hari dan dibagi kepada 12 bulan, dan masing-masing bulan terdiri dari 30

hari. Pada akhir tahun ditambah 5 hari (epagonal).252 Bangsa Athena

248Moedji Raharto, Sistem Penanggalan Syamsiah/Masehi, hal.12.
249Depag. RI, Waktu dan Permasalahannya, hal. 23.
250Ichtijanto, Almanak Hisab dan Rukyat, hal. 41.
251Shofiyullah, Mengenal Kalender Lunisolar di Indonesia. (Malang: P.P. Miftahul Huda,

2006), hal. 1.
252Moedji Raharto, Sistem Penanggalan Syamsiah/Masehi, hal. 5.
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(Helenistik) tempat percampuran budaya Yunani dengan Timur Tengah

menautkan angka 365 hari tersebut menjadi satu tahun tropis, yaitu siklus

matahari dari titik Aries ke titik Aries berikutnya. Praktik penanggalan

Arab tersebut berlangsung bahkan sampai pada masa Nicolas Copernicus

(1473-1543 M/878-950 H).253

Kalender yang populer memakai sistem ini sampai sekarang adalah

kalender Gregorius, atau kalender Masehi yang telah melalui perjalanan

sejarah yang panjang dalam penyempurnaannya.

2. Kalender Sistem Lunar (Kamariah)

Kalender Sistem Lunar adalah sistem kalender yang didasarkan

pada peredaran bulan254 mengelilingi bumi,255 sehingga sistem ini disebut

juga dengan sistem kamariah, lunar system, atau tahun candra.256 Konsep

perhitungan sistem penanggalan ini didasarkan pada lama revolusi bulan

mengelilingi bumi. Jumlah rata-rata siklus sinodik bulan adalah 29,530589

hari atau 29h 12j 44m 03d.257 Jika menilik pergerakan bumi bersama-sama

253Ibid.
254Bulan adalah benda langit yang tidak mempunyai sinar. Cahayanya yang tampak dari

bumi sebenarnya merupakan sinar matahari yang dipantulkan oleh bulan. Dari hari ke hari bentuk
dan ukuran cahaya bulan berubah-ubah sesuai dengan posisi bulan terhadap matahari dan bumi.
Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, hal. 96-97.

255Bulan mengorbit bumi dengan lintasan orbit berbentuk ellips. Periode bulan mengacu
kepada bintang di langit dinamakan dengan periode orbit sideris. Periode sideris bulan besarnya
sama dengan periode rotasi bulan, yaitu 27,3 hari. Baca selengkapnya Moedji Raharto, Dasar-
dasar Sistem Kalender Bulan dan Kalender Matahari, hal. 134.

256Ichtijanto, Almanak Hisab dan Rukyat, hal. 54.
257Moedji Raharto, Sistem Penanggalan Syamsiah/Masehi, hal. 49. Novi Sopwan (ed), The

Gradual Changes of Synodic Period of the Moon Phase, (Bandung: Penerbit ITB, 2008), hal. 1-2.
Kala sinodic bulan tersebut berbeda dengan perhitungan al-Biruni (973-1048 M/362-440 H).
Menurut al-Biruni, bulan bergerak (revolusi) sebesar 29,53055 hari. Jika dibandingkan dengan
perhitungan astronomi modern seperti disebutkan di atas, terdapat perbedaan sebanyak 0, 00033
hari. Kecilnya perbedaan itu menunjukkan bahwa perhitungan al-Biruni sudah cukup akurat.
Susiknan Azhari, wawancara, 1 Februari 2017, Pekanbaru. Jelasnya menurut al-Biruni, kala
sinodic bulan adalah 29: 31i 50ii 8iii 9iv 20v 13vi, dibulatkan menjadi 29 ½ hari. Abiy al-Raihān
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bulan mengelilingi matahari, terjadi dua waktu peredaran yang dimiliki

bulan, yaitu periode sideris dan perode sinodis. Periode sideris (the

sidereal month, syarh nujumiy) adalah rentang waktu yang dibutuhkan

bulan untuk mengitari bumi satu lingkaran penuh selama 27,32166 hari

atau 27hari 7jam 43menit 12detik.258 Periode bulan sinodis (the synodic

month, syahr iqtiraniy) adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh bulan

antara satu fase bulan baru ke bulan baru berikutnya yang ditandai dengan

terjadinya dua kali ijtimak (conjunctie).259 Waktu yang ada diantara dua

kali ijtimak adalah 29,530589 hari atau 29 hari 12 jam 44 menit 03

detik.260 Waktu yang ada pada periode ini lebih panjang dari pada satu

putaran ulan mengelilingi bumi. Kalender sistem kamariah menggunakan

Muhammad bin Ahmad al-Bīrūniy, Al-Qānūn al-Mas’ūdiy, (Hindia: Mathba’ah Majlis Dāirah al-
Ma’ārif al-‘Usmāniyah, 1955 M/1374 H), Juz I, cet. I, hal. 730.

258Lamanya periode sideris bulan tersebut secara praktis dianggap 27,3 hari. Lihat Moedji
Raharto, Dasar-dasar Sistem Kalender Bulan dan Kalender Matahari, hal. 133-134.

259Ijtimak atau conjunctie juga disebut Iqtiran, yaitu ketika bumi dan bulan berada pada
bujur astronomi (dawāir al-buruj) yang sama terhadap matahari. Lihat Abu Hamdan ‘Abdul Jalil
Ibn Abdul Hamid, Fath al-Rauf al-Manan, (Kudus: Mathba’ah Menara Kudus, tth.), hal. 6. Para
ahli hisab menjadikannya pedoman untuk menentukan bulan baru (kamariah). Ichtijanto, Almanak
Hisab dan Rukyat, hal. 219. Menurut Muhammad Syawkat Odeh ada dua macam konjungsi, yaitu
al-iqtirān al-markazi (geocentric new moon) dan al-iqtirān as-sathi (topocentric new moon). Yang
pertama dipakai dengan mengumpamakan bumi, bulan, dan matahari sebagai titik-titik atau
markaz-markaz yang berjalan di langit. Apabila titik-titik ini bertemu dalam satu garis bujur
ekliptika yang sama, dan bulan berada diantara bumi dan matahari, maka terjadi konjungsi. Jika
istilah ini dipakai untuk menentukan awal bulan, maka konjungsi terjadi bersamaan di seluruh
dunia. Istilah kedua (topocentric new moon) mengibaratkan bumi, bulan, dan matahari sebagai
bola yang berjalan di langit. Konjungsi terjadi apabila titik pusat matahari dan bulan berada pada
satu garis dilihat oleh pengamat yang ada di permukaan bumi. Artinya, konjungsi itu terjadi dalam
pengamatan orang yang ada di permukaan bumi, bukan dari titik pusatnya (markaznya).
Pemahaman yang kedua ini mengakibatkan pengamatan terhadap konjungsi tersebut berbeda
antara belahan bumi yang satu dengan belahan bumi yang lainnya. Odeh lebih cendrung
menggunakan Toposentric New Moon, karena menurutnya konjungsi jenis pertama tidak benar-
benar akurat. Muhammad Syawkat Odeh, Al-Farq bain Atwar al-Qamr al-Markaziyah wa as-
Sathiyyah, makalah dipresentasikan pada Muktamar Falak Emirat I di Abu Dhabi, UEA pada
tanggal 13-14 Desember 2006, www.icoproject.org.2006, hal. 1-5.

260Menurut Moedji Raharto, periode sinodis tersebut secara praktis dianggap 29,53 hari.
Moedji Raharto, Dasar-dasar Sistem Kalender Bulan dan Kalender Matahari, hal. 135. Menurut
P. Simamora, lamanya periode sinodis adalah 29 hari 13 jam. Lihat P. Simamora, Ilmu Falak
(Kosmografi), (Jakarta: C.V. Pedjuang Bangsa, 1985), hal. 40.
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perhitungan periode sinodis ini. Oleh karena itu, dalam satu bulan kadang-

kadang berumur 29 hari dan kadang-kadang 30 hari.261

Kalender kamariah juga mengenal tahun kabisat dan tahun basitah,

yaitu 354 hari untuk tahun basitah dan 355 hari untuk tahun kabisah.

Waktu yang dibutuhkan bulan mengelilingi bumi untuk sekali

putaran (periode sideris) merupakan periode yang sebenarnya, namun

waktu peredaran ini tidak dipergunakan dalam perhitungan bulan, karena

belum terjadinya bulan baru yang ditandai dengan wujudnya hilal.262

Sehingga dalam regulasi sistem lunar calendar, waktu peredaran yang

dipergunakan adalah periode sinodis. Contoh kalender yang termasuk

sistem ini adalah kalender Hijriah (Islam).

Untuk mendapatkan pengertian lebih jelas tentang periode sideris

dan periode sinodis bulan, perhatikan gambar di bawah ini:

Gambar III. 1

Periode bulan sideris dan sinodis

261Ichtijanto, Almanak Hisab dan Rukyat, hal. 2.
262 Susiknan Azhari, Ilmu Falak Teori & Praktek, hal. 103.
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Dalam peredaran sebenarnya, bumi (B) mengelilingi matahari

dengan arah rektograd (arah dari barat ke timur) dalam satu kali putaran

penuh selama satu tahun yang dikenal dengan kala revolusi. Sambil

mengedari matahari, bumi diedari pula oleh bulan (Bl) dengan arah yang

sama. Pada ”posisi 1” matahari dan bulan digambarkan sedang ijtimak,

yaitu sama-sama terletak pada satu bujur astronomis. Bumi bergerak terus

mengedari matahari, sementara bulan terus pula mengedari bumi.

Pada saat bulan menempati posisi titik P, maka berarti sejak

meninggalkan ”posisi 1” bulan telah beredar satu kali putaran penuh

mengelilingi bumi, yaitu selama 27 hari 7 jam 43 menit 11,5 detik (satu

periode bulan sideris), namun posisinya belum sama seperti ”posisi 1”

(ijtimak). Membutuhkan waktu dua hari lebih untuk sampai pada ”posisi

2”. ”Posisi 2” ini menggambarkan saat bulan dan matahari sedang ijtimak.

Waktu yang ada antara ”posisi 1” dengan posisi 2” inilah yang dikenal

dengan satu periode bulan sinodis yang rata-rata lamanya 29 hari 12 jam

44 menit 2,9 detik, dan dijadikan dasar dalam penetapan awal bulan

kamariah. Dalam setahun berjumlah 354 11/30 hari. Untuk memudahkan

perhitungan kalender, kelebihan tersebut (11/30) diperhitungkan untuk

tahun kabisah, dalam 30 tahun terdapat 11 kali tahun kabisah. 263

Dari keterangan di atas jelas bahwa hitungan tahun kamariah akan

lebih cepat sekitar 10 sampai 11 hari setiap tahun, jika dibandingkan

dengan perhitungan tahun syamsiah.

263 Depag. RI, Waktu dan Permasalahannya, hal. 23.
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Kalender syamsiah dan kalender kamariah sama-sama terdiri dari

12 bulan. Lamanya satu bulan dalam sistem tahun syamsiah terdiri dari 30

atau 31 hari, sementara satu bulan dalam sistem tahun kamariah hanya

terdiri dari 29 atau 30 hari, tidak pernah lebih atau kurang. Di Indonesia,

kedua jenis kalender ini digunakan oleh masyarakat secara bersamaan.

3. Kalender Sistem Luni-Solar (Kamariah-Syamsiah)

Kalender sistem ini merupakan gabungan antara solar calender dan

lunar calender. Biasa juga disebut kalender suryacandra atau Im Yang

Lik.264 Kalender ini menggunakan fase bulan sebagai acuan utamanya,

namun juga menambahkan pergantian musim dalam perhitungan tiap

tahunnya.265 Sistem perhitungan bulannya berdasarkan fase bulan pada

siklus sinodis.266 Beberapa tahun sekali disisipi tambahan bulan

(intercalary month), yang menambahkan pergantian musim di dalam

perhitungan tiap tahunnya supaya kalender tersebut sama kembali dengan

panjang siklus tropis matahari. Kalender ini, disamping perhitunganya

berdasarkan peredaran bulan, dicocokkan pula dengan peredaran musim

yang dipengaruhi letak matahari, sehingga penanggalan ini dapat

digunakan untuk menentukan bulan baru dan purnama, dapat juga untuk

menentukan peredaran musim.267 Kalender ini biasanya ditandai dengan

adanya bulan-bulan kabisat beberapa tahun sekali ataupun berturut-turut.

264Lihat, Hendrik Agus Winarso, Mengenal Hari Raya Konfusiani, (Semarang: Efektif &
Harmonis, 2000), hal. 55.

265Muhammad Irfan, Kalender Lunisolar, system-of-a.blogspot.co.id.
266Lihat P. Simamora, Ilmu Falak (Kosmografi), hal. 40.
267Hendrik Agus Winarso, Mengenal Hari Raya Konfusiani, loc. cit.
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Dengan demikian, jumlah bulan dalam satu tahun dapat mencapai 12

sampai 13 bulan.268

Pada kalender lunar dan luni-solar, pergantian hari terjadi ketika

matahari terbenam (sunset) dan awal bulan adalah saat konjungsi (Imlek,

Saka dan Budha) atau saat munculnya hilal269 (Hijriah, Jawa dan Yahudi).

Oleh karena awal bulan pada kalender Imlek dan Saka adalah akhir bulan

kalender Hijriah, pada kalender Imlek dan Saka umumnya sehari lebih

dahulu dari tanggal kalender Hijriah. Perhitungan jumlah hari perbulan

didasarkan pada sistem solar, sedang selisih 11,25 hari setiap tahunnya

dikonversi dengan menyisihkan bulan ke-13 pada bulan tertentu sebanyak

7 kali per 19 tahun, agar jumlah hari pertahunya sesuai dengan sistem

solar, karena 11,25 x 19 = 213,75 hari atau setara dengan 7 bulan.

Penyisipan bulan ke-13 disebut “Lun”. Dengan tambahan bulan ke-13

maka akan terjadi bulan ganda pada tahun-tahun tertentu. Pada tahun 2555,

terjadi Lun di bulan ke-2. Dengan demikian, setelah bulan ke-1, bulan ke-

268Dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Kalender_suryacandra.
269Hilal adalah sebagian dari bulan ketika telah tampak oleh manusia. Selain itu, hilal juga

berarti sesuatu yang terlihat pada dua atau tiga malam pertama, atau sesuatu yang telah berbentuk
seperti hilal, atau sesuatu yang bercahaya di kegelapan malam. Ibn Manzhur, Lisān al-‘Arab, j. 15,
(Bairūt: Dār as-Shādir, 2005), cet. IV, hal. 83-84. Hilal secara bahasa adalah bulan yang nampak
pada malam pertama sampai malam ketiga di setiap bulannya dan setelah itu barulah dikatakan
“bulan” (tidak dikatakan lagi hilal). Muhammad bin Abi Bakr Al-Rāzi, Mukhtār al-
Shīhah, (Bairūt, Maktabah Lubnan Nāsyirūn, 1415), juz I, h. 705. Dalam bahasa Indonesia, hilal
dikenal sebagai bulan sabit. Ada yang berpendapat sampai 3 (tiga) malam, bahkan ada yang
mengatakan sampai 7 (tujuh) malam pertama dari setiap bulan. Menurut Abi Ishaq dan banyak
pendapat yang lain, yang disebut hilal itu adalah tanpaknya bulan pada malam pertama dan kedua
dari setiap bulan, karena pada malam ketiga cahaya bulan sudah terang. Lihat Murtadhā az-
Zabīdīy, Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs, (Dār al-Hidāyah, tth), Juz 31 h. 144. Hilal atau bulan
baru (crescent) adalah piringan kecil bulan yang muncul setelah mengalami satu putaran penuh
pada fase bulan sinodis mengelilingi bumi. Hilāl  tampak terang dari permukaan bulan yang gelap
setelah beberapa saat mengalami ijtimak. Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, hal. 76-77,
dan Muhyiddin Khazin, Kamus Ilmu Falak, hal. 30. Lihat juga a.l. Abū al-Qāsim al-Husain bin
Muhammad al-Ashfihāniy, Al-Mufradāt fī Ghārīb al-Qurān, (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah,
tth.), hal. 552; Muhammad bin Abi Bakr al-Rāzi, Mukhtār al-Shīhah, hal. 596.
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2, masuk ke bulan ke-2 baru kemudian ke bulan ke-3,4,5 dan

seterusnya.270 Contoh kalender yang memakai sistem ini adalah  Kalender

Bali, Kalender Budha, Kalender Cina (Imlek), Kalender Saka, Kalender

Tibet, Kalender Yahudi, Kalender Korea, dan Kalender Jepang.271

Demikianlah, sistem penyusunan kalender yang digunakan berbeda

antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya,

sesuai dengan tingkat ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada pada

masyarakat tersebut.

Di dalam Almanak Hisab dan Rukyat disebutkan bahwa menurut

catatan para sejarawan, masyarakat yang pertama sekali menyusun kalender

adalah masyarakat Mesir Kuno (4240 SM),272 kemudian Yahudi (3761

SM),273 Cina (2700 SM),274 Hindu (1500 SM), dan bangsa Maya275 (abad ke-

16 SM).276

270Muhammad Irfan, Kalender Lunisolar, system-of-a.blogspot.co.id.
271https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kalender_suryacandara.
272Para ahli sejarah menganggap bahwa kalender Mesir kuno adalah yang tertua di dunia.

Pertama kali disusun pada tahun 4240 SM berdasarkan sistem lunar (bulan), kemudian diubah
menjadi sistem solar (matahari). Satu tahun teridiri dari 12 bulan, tiap bulan berjumlah 30 hari.
Pada bulan ke-12 ditambah 5 hari, disebut hari tambahan. Dengan demikian, jumlah hari dalam
setahun adalah 12x30+5=365 hari. Dalam perkembangannya dikenal pula tahun kabisat yang
terjadi empat tahun sekali, sehingga panjang kalender rata-rata 365¼ hari, hampir sama dengan
kalender yang resmi dipakai oleh dunia internasional sekarang. Satu tahun dibagi kepada tiga
periode (musim) yang masing-masingnya terdiri dari empat bulan; 4 bulan pertama adalah musim
banjir, 4 bulan kedua adalah musim dingin (pembenihan), 4 bulan ketiga adalah musim panas
(panen). Penamaan tahun dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa penting atau diberi bilangan
yang juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa penting. Semula, bulan-bulan tidak diberi nama
khusus, hanya disebut dengan nomor. Kalender ini tidak mengenal adanya satuan minggu. Lihat
Ichtijanto, Almanak Hisab dan Rukyat, hal. 14-15. Baca juga Encyclopaedia Britannica,
https://www.britannica.com/science/Egyptian-calendar.

273Kalender Yahudi dipakai sejak tahun 3761 SM. Pada tahun 360 Masehi diubah atau
disempurnakan lagi. Satu tahun menurut sistem kalender ini dibagi kepada 12 bulan, sama seperti
kalender Cina. Setiap bulan terdiri dari 29 atau 30 hari, namun ada tambahan-tambahan hari pada
tahun-tahun tertentu sehingga jumlah hari dalam satu tahun mencapai 383 sampai 385 hari.
Adapun nama-nama bulannya diambil dari bahasa asli Babilonia Assiria. Lihat Depag. RI, Waktu
dan Permasalahannya, hal. 14-15
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C. Kalender Masehi: Sejarah dan Sistem Perhitungan

1. Sejarah Kalender Masehi

Kalender Masehi dikelompokkan kepada sistem kalender matahari

(solar/syamsiah) atau kalender surya.277 Kalender ini digunakan oleh

masyarakat di Indonesia dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, dan

juga digunakan di dunia internasional sebagai kalender resmi.

Kalender ini dikenal juga dengan nama Kalender Miladiah atau

The Messianic (Kalender Kristen). Sebutan Masehi bagi kalender ini

merujuk kepada Isa bin Maryam (Isa putra bunda Maria), seorang Rasul

274Kalender Cina digunakan sejak tahun 2.700 SM. Sistem yang dipakai adalah luni-solar
sistem. Satu tahun dibagi kepada 12 (dua belas) bulan, satu bulan terdiri dari 29 atau 30 hari.
Kalender ini masih dipakai oleh masyarakat Cina sampai sekarang, terutama untuk menandai
liburan tradisional Cina seperti Tahun Baru Cina (Festival Musim Semi), Duan Wu festival, dan
Festival Pertengahan Musim Gugur, dan dalam astrologi, seperti memilih tanggal yang paling
menguntungkan untuk pernikahan atau pembukaan sebuah bangunan, karena setiap bulan berikut
satu siklus dari bulan, juga digunakan untuk menentukan fase bulan. Disamping kalender ini,
negara Cina saat ini menggunakan kalender Gregorius sebagai kalender resminya. Depag. RI,
Waktu dan Permasalahannya, hal. 14. Bandingkan dengan http://calendars.wikia.com/ wiki/
Chinese_calendar.

275Bangsa Maya Kuno hidup pada 2000 SM sampai 250 M, dan mengalami masa keemasan
250 M sampai 900 M di sepanjang pantai utara Semenanjung Yucatan Meksiko (Meksiko Selatan
sekarang), Guatemala dan Belize. Dalam sejarah peradaban kuno dunia, Bangsa Maya bagaikan
bangsa yang diturunkan dari langit, mengalami zaman yang cemerlang, kemudian lenyap secara
misterius. Mereka menguasai pengetahuan astronomi yang mendalam, sistem penanggalan yang
sempurna, perhitungan perbintangan yang rumit serta metode pemikiran abstrak yang tinggi. Lihat,
Quito Riantori, “Kalender Maya: Tahun 2012 Kiamat?, dalam Artikel “Bilik Renungan, Sains &
Filsafat,” Senin, 23 Februari, 2009, https://qitori. wordpress.com/ category/sains-filsafat/.

276Kalender Maya yang dipakai di daerah Amerika tengah sejak masuknya bangsa Spanyol
ke Mexico (abad ke-16 Masehi), menghitung satu tahun kalender terdiri dari 18 bulan yang
umurnya masing-masing 20 hari. Pada akhir tahun ada hari tambahan sebanyak lima hari, sehingga
jumlah hari dalam satu tahun menjadi 365 hari. Kalender ini tidak mengenal sistem kabisat.
Depag. RI, Waktu dan Permasalahannya, hal. 15. Kalender Maya adalah dasar untuk semua
kalender lain yang digunakan oleh peradaban Mesoamerika. Kalender Maya dibuat pada
lempengan batu atau pilar-on yang mereka ukir untuk menggambarkan tokoh dan tanggal penting
serta peristiwa dalam hidup penguasa mereka. Untuk menggambarkan tanggal tertentu lebih
akurat, Maya melembagakan "Long Count," terus menerus menandai waktu dari tanggal dasar.
Menurut Lawrence E. Joseph dalam Apocalypse 2012 (2007), bangsa Maya Kuno menciptakan
sedikitnya 20 kalender, disesuaikan dengan berbagai siklus, mulai dari kehamilan hingga panen,
bulan, hingga Venus. Penghitungan orbitnya sangat akurat dengan selisih hanya satu hari setiap
1.000 tahun. Dikutip dari http://gunungtoba2014.blogspot.co.id/2014/04/kisah-kehebatan-dan-
hilangnya-peradaban. html. Baca juga Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/
topic/Mayan-calendar.

277Moedji Raharto, Sistem Penanggalan Syamsiah/Masehi, hal. 14.
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yang menyandang gelar Almasih, yang artinya “orang yang dibersihkan

(disucikan) dan diberkati.278 Untuk mengingat kelahiran Isa Almasih

(Yesus Kristus) maka awal perhitungan kalender adalah pada tahun

kelahiran (milad) Isa Almasih, karena itu kalender ini disebut juga

kalender Miladiah.279 Dalam bahasa Inggris, sebelum kelahiran Isa

Almasih disebut tahun Anno Domini (AD) yang diambil dari bahasa Latin

yang berarti Tahun Tuhan Kita,  atau "Before Christ" (BC) untuk sebelum

kelahiran Kristus,  atau Before Common Era/ BCE (Sebelum Era Umum),

dan CE (Common Era) untuk era sesudah Masehi.280

Waktu tepatnya Almasih dilahirkan tidak diketahui secara pasti.

Pada zaman ini belum ada pencatatan kelahiran seseorang, apalagi tercatat

dalam sebuah akta seperti sekarang. Akan tetapi, sejak abad ke-4 Miladiah

(Masehi) orang-orang Kristen telah merayakan pesta Natal untuk

memperingati kelahiran Yesus Kristus. Gereja Katolik memilih tanggal 25

Desember untuk perayaan ini karena bertepatan dengan pesta perayaan

Natalis Salio Invecti, hari kelahiran Dewa Matahari yang tak pernah kalah,

278Muhammad ‘Ali al-Khull, Haqīqah ‘Isā Almasih, (Riyadh: t.tp., 1990), hal. 27. Kata
Masehi berasal dari bahasa Arab (المسیح), al-Masiyah, bahasa Ibrani “Mesiah”, bahasa Yunani
“Kristus”, yaitu gelar yang ditujukan kepada Isa atau Yesus dalam keyakinan agama Abrahamik.
Almasih berarti “yang membabtis”, "yang diurapi, mengusap atau membelai. Berasal dari kata
“masaha”. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Almasih. Dalam agama Kristen, Almasih (Mesias atau
Kristus) adalah salah satu gelar yang diberikan kepada Yesus, karena orng Kristen percaya bahwa
Yesus adalah sang Juruselamat yang dijanjikan sejak masa Perjanjian Lama untuk menyelamatkan
umat manusia dari hukuman neraka. Dalam Islam, Nabi Isa di dalam Alqura memiliki gelar
“Almasih”. Selengkapnya baca Armansyah, Ramalan Imam Mahdi Akankah Ia Datang pada
2015?, (Ttp: Penerbit Serambi, 2008), hal 88-100. Ada seorang lagi yang diberi gelar “Almasih”
yaitu “Almasih ad-Dajjal (Almasih Palsu) atau Antikristus” yang kedatangannya menjadi pertanda
datangnya hari kiamat, dan Isa Almasih akan melawan Almasih Dajjal.  Lihat An-Nihāyah fī
Gharīb al-Hadīs, juz IV, hal. 326-327, Ibn Manzhur, Lisān al-‘Arab,  jilid II, hal. 594-595.

279 A. Kadir, Formula Baru Ilmu Falak, hal. 127.
280Taqwim Hidayah dalam, http://taqwimunick.blogspot.com/.
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yaitu Dewa Mithras, yang juga dihormati oleh orang Roma. Gereja Kristen

Timur (gereja ortodoks) memilih tanggal 6 Januari, yaitu hari ketika Yesus

Kristus dinyatakan oleh Bapa sebagai Putra Terkasih.281 Meskipun

demikian, Said Abdul ‘Azhim menegaskan, kelahiran Almasih as. terjadi

pada hari Selasa, tanggal 24 Desember, sekitar 600 tahun sebelum

kelahiran Rasulullah saw.282

Penggunaan istilah Masehi pada kalender miladiah disebarluaskan

oleh missionaris Kristen, menggantikan kata Nashara (bangsa

Nazareth).283 Kata Masehi (jamaknya Masihiyyun) merupakan sebuah

julukan untuk pengikut Kristen.284

Kalender ini adalah kalender yang mulai digunakan oleh umat

Kristen awal. Mereka berusaha menetapkan tahun kelahiran Yesus Kristus

atau Isa sebagai tahun permulaan kalender (tahun I). Untuk penghitungan

tanggal dan bulan mereka mengadopsi kalender bangsa Romawi yang

disebut kalender Julian yang telah dipakai sejak tahun 45 sebelum Masehi.

Mereka hanya menetapkan tahun 1 untuk permulaan era ini.

Dalam perjalanan sejarahnya, kalender sistem Kristen ini, yang

dikenal juga dengan sebutan Western Calendar (Kalender Barat), sudah

mengalami beberapa kali penyempurnaan sejak digunakan pertama kali

281Lihat A. Kadir, Cara Mutakhir Menetapkan Awal Bulan Ramadan, Syawwal, dan
DZulhijah, (Palu: Yamura Press, 2008), hal. 13-14.

282Said Abdul Azhim, Wa ‘Indallahi Tajtami’ al-Khushum (Berbantahan di Hadapan
Allah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal. 302.

283Cyril Glasse, Ensiklopedia Islam Ringkas (The Concise Encyclopaedia of Islam), terj.
Ghufran A. Mas’adi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), edisi I, cet. 3, hal. 262.

284 A. Kadir, Formula Baru Ilmu Falak, hal. 127.
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oleh bangsa Romawi Kuno pada tahun 753 SM.285 Sesuai dengan

penyempurnaan yang dilakukan, kalender inipun mengalami perubahan

nama. Pada awal disusun, kalender ini dinamakan Kalender Romawi

Kuno, kemudian berubah menjadi Kalender Julian, dan terakhir berubah

menjadi Kalender Gregorius. Untuk lebih jelasnya, akan dikemukakan

berikut ini.

a. Kalender Romawi Kuno

Kalender Romawi Kuno, disebut juga kalender Romulus,

merupakan cikal bakal dari Kalender Masehi. Pada awalnya

menggunakan sistem lunar, kemudian diubah dengan menggunakan

sistem solar. Kalender ini disusun sekitar abad ke-7 sebelum Masehi di

kota Antium. 286

Menurut catatan sejarah, kerajaan Romawi didirikan oleh Raja

Romulus pada tanggal 21 April 753 SM. Kalender yang berlaku pada

saat itu adalah kalender yang menghitung siklus satu tahun terdiri dari

sepuluh bulan, dengan jumlah 304 hari dalam satu tahun. Awal tahun

dimulai pada bulan Martius dan berakhir pada bulan Desember. Ada

dua bulan yang tidak bernama yang merupakan musim dingin, dan tidak

diperhitungkan sebagai hitungan tahun. Dalam perkembangannya,

Numa Pompilius (716-673 SM), raja kedua dari Kerajaan Romawi,

menambahkan dua bulan musim dingin tersebut, yang dinamakan bulan

285http://www.timeanddate.com/calendar/roman-calendar.html.
286Moh. Murtadho, Ilmu Falak Praktis, hal. 93. Baca juga Encyclopaedia Britannica,

Roman Calendar, http://www.timeanddate.com/calendar/roman-calendar.html.
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Januarius dan Februarius, ke dalam perhitungan kalender ini, sehingga

satu tahun menjadi berjumlah 12 bulan. Dengan demikian, satu tahun

dalam perhitungan kalender Romawi Kuno berumur 355 hari yang

terdiri dari 12 bulan. Jumlah hari dalam satu bulan bervariasi antara 31

dan 29 hari.287

Untuk lebih jelasnya, berikut dikemukakan nama-nama bulan

dan jumlah harinya:

Tabel III.2

Nama-nama Bulan dalam Setahun dan Jumlah Harinya

Menurut Kelender Romawi Kuno

Bulan Nama Bulan Jumlah Hari

I Martius 31

II Aprilis 29

III Maius 31

IV Iunius 29

V Quintilis 31

VI Sextilis 29

VII September 29

VIII October 31

IX November 29

X December 29

XI Ianuarius 29

XII Februarius 28

Jumlah hari 355

287Moedji Raharto, Sistem Penangglan Syamsiah/Masehi, hal. 18; Moh. Murtadho, Ilmu
Falak Praktis, hal. 93. Baca selengkapnya ”Roman Calendar” https://en.wikipedia.org/wiki/
Roman_calendar#Calendar_of_Romulus.
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Bulan V, VI, VII, VIII, IX, dan X, diambil dari nama-nama

bilangan dari bahasa Romawi (Latin), dan sisanya merupakan nama-

nama tokoh dan kejadian-kejadian yang dianggap penting pada masa

itu. Umpamanya bulan Martius diambil dari nama dewa Mars (dewa

perang), Iunius (bulan ke-4) dari Iunonius (Uno) yaitu seorang batari

(dewa perempuan) yang merupakan istri dewa Jupiter (dewa segala

dewa).288 Bulan ke-12, yaitu pada bulan Februari dilakukan pesta

Februa yang berarti pensucian diri.289

Pelaksanaan jalannya kalender pada waktu itu tergantung pada

para penguasa atau pendeta. Setiap akhir bulan mereka mengadakan

pengamatan awal bulan, dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat.

Hari kesembilan disebut Nonae atau Nones dijadikan hari pesta.

Pertengahan bulan, yaitu tanggal 15 pada bulan yang berumur 31 hari

seperti bulan Martius, Maius, Quintilis, dan October, serta tanggal 13

pada bulan yang berumur 29 hari dan bulan lainnya yang disebut Idus

atau Ides, juga dilaksanakan upacara keagamaan. Hari pertama tiap

bulan, hari pengumuman bulan baru, hari kesembilan, dan hari

pertengahan bulan tersebut dikenal dengan nama calendae, dan dari

sinilah asal mula istilah “kalender.”290

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa kalender Romawi Kuno

lebih banyak berorientasi pada pelaksanaan agama atau kebaktian

288Lihat, A. Kadir, Formula Baru Ilmu Falak, hal. 128. Lihat juga: http://www.voa-
islam.com/lintasberita/suaraislam/2009/12/31/2325/ri#sthash.hKLkXm58.dpuf.

289Depag. RI, Waktu dan Permasalahannya, hal. 20.
290 Moh. Murtadho, Ilmu Falak Praktis, hal. 94.
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kepada dewa-dewa. Kalender ini cukup lama digunakan. Pada tahun

153 SM tanggal satu Januarius ditetapkan sebagai permulaan tahun,

menggantikan satu Martius.

b. Kalender Julian (Justinian, Julius)

Kalender Romawi Kuno yang sistem perhitungannya sudah

diubah menjadi sistem solar (syamsiah) diatas, pada tahun 46 SM

ternyata hasil perhitungannya menyimpang jauh dari kedudukan

musim. Oleh karena itu, seorang astronom dan matematikawan

Alexandria bernama Sosigenis (abad I  SM), menyarankan kepada

Julius Caesar, kaisar Romawi pada waktu itu, untuk melakukan

perbaikan dan pembaharuan sistem kalender Romawi tersebut. Hal ini

ditanggapi oleh Julius Caesar dengan memerintahkan pembaharuan

sistem kalender sebagai berikut:291

1. Untuk menyesuaikan kalender dengan kedudukan musim pada waktu

itu, disisipkan sejumlah 67 hari di antara bulan November dan

Desember, sehingga tahun itu (tahun 46 SM) panjang tahunnya

adalah 432 hari.

2. Mengubah sistem lunar (kamariah) menjadi sistem solar (syamsiah).

3. Menetapkan umur tahun rata-rata 365,25 hari (365 ¼ hari) dan awal

tahun baru dimulai pada hari pertama bulan Ianuarius. Penetapan

291Selengkapnya tentang perubahan kalender ini baca a.l.: Moh. Murtadho, Ilmu Falak
Praktis, hal. 94-96.
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tanggal 1 Ianuarius ini dimaksudkan untuk mengenang sidang DPR

pertama Kerajaan Romawi kuno yang dilakukan pada bulan Januari.

4. Menetapkan siklus empat tahun sebagai tahun panjang; tahun

pertama, kedua, ketiga berumur 365 hari (tahun pendek), dan tahun

keempat 366 hari (tahun panjang).

5. Menetapkan bulan Ianuarius, Martius, Maius, Quintilis, September,

dan November berumur 31 hari, dan bulan Aprilis, Iunius, Sextilis,

October, December, berumur 30 hari, dan Februarius berumur 29

atau 30 hari.

6. Ketentuan tersebut berlaku sejak tahun 45 SM.

Setahun kemudian, yaitu tahun 44 SM, untuk mengenang Julius

Caesar sebagai penghargaan bagi orang yang menyempurnakan

kalender Romawi Kuno tersebut, nama Quintilis pada bulan ke-7

diubah menjadi Julius. Pada tahun ke-7 sebelum Masehi, kaisar

Antonius yang bergelar Agustus mengganti nama Sextilis, bulan ke-8

menjadi Agustus, dan nama-nama bulan lain disederhanakan namanya

sebagaimana yang kita jumpai sekarang ini.292

Sejak diadakan perubahan oleh Julius Caesar, kalender Romawi

tersebut disebut dengan nama kalender Julius (kalender Julian atau

Justinian).

Pada tahun 325 M (370 tahun setelah kalender Julian) diadakan

rapat gereja di Nicea untuk mengoreksi ketetapan kalender Julian. Satu

292Ibid., hal. 94-95.
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tahun pada tarikh Julian adalah 365,25 hari padahal sebenarnya

peredaran matahari per tehun adalah 365,2422 hari. Hal ini berarti ada

selisih 0,0078 hari atau 1/128 hari = 11,23 menit dalam satu tahun.

Perbedaan tersebut akan menjadi satu hari dalam 128 tahun. Oleh

karena itu, pada saat diadakan rapat gereja itu peradaban sudah

mencapai 3 hari, yakni 370 : 128 x 1 hari=2,8906 hari. Dengan

demikian, permulaan musim bunga yang semula ditetapkan tanggal 24

Maret dimajukan 3 hari menjadi tanggal 21 Maret.293

Gambar III. 2

Bagian dari Kalender Julius

© The British Library/Heritage-Images

Kalender ini bertahan cukup lama, yaitu sampai tahun 1582 M/

990 H.

293Lihat Maskufa, Ilmu Falak, (Jakarta: Gaung Persada, 2005) hal.186. Taqwim Hidayah,
Penanggalan Hijriah dan Masehi, dalam http://taqwimunick.blogspot.com/
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c. Kalender Gregorius

Kalender ini disebut juga New Style Calendar (Kalender Gaya

Baru) sebagai reformasi dari kalender Julius.294

Sekalipun sistem kalender Julius telah dianggap sukses, namun

kemudian orang masih merasa adanya kekurangan atau kekeliruan

ditinjau dari hubungan posisi matahari dengan titik Aries, walaupun

kesalahan itu sangat kecil. Perubahan dan koreksi terhadap kalender

Julian dilakukan oleh Paus Gregorius XIII (1502-1585 M/907-993 H)

yang menduduki kepausan pada tahun 1572-1585 M/980-993 H.

Pengoreksian dilakukan pada tahun 1582 M/990 H, setelah muncul

keraguan terhadap saat-saat penentuan wafatnya Isa Almasih.

Kalender Julius menetapkan umur rata-rata setiap tahun

sebanyak 365,25 hari, sedangkan peredaran bumi mengelilingi matahari

(solar) memakan waktu selama 365 hari 5 jam 48 menit 46 detik atau

365,242199074 hari. Dengan demikian kalender Julius berlebih

0,0078009259 hari, atau 11 menit 15 detik setiap tahun, atau satu hari

setiap 130 tahun, atau juga 3 hari setiap 400 tahun. Oleh karena itu, atas

saran seorang ahli astronomi dan fisika yang bernama Aloysius Lilius,

serta seorang pendeta yang juga ahli matematika dan astronomi,

Christopher Clavius (1537-1612 M/ 944-1021 H), dan dengan

persetujuan Kaisar Romawi pada waktu itu, Paus Gregorius XIII

mengumumkan penyempurnaan kalender Julius pada bulan Maret 1582

294 Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/topic/Gregorian-calendar.
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M/990 H, yang pada saat itu kekeliruan kalender, atau kelebihan hari

telah mencapai 10 hari.295

Perbaikan yang dilakukan adalah bahwa tahun kabisat yang

terjadi empat tahun sekali, atau perhitungan tahun yang habis dibagi

empat, tidak berlaku bagi tahun-tahun abadi, yaitu tahun yang tidak

habis dibagi 400, seperti tahun 1700, 1800, dan 1900. Ketiga tahun ini

sudah terlanjur ditetapkan sebagai tahun kabisat, dan ketetapan tersebut

diralat kembali dengan menganggapnya sebagai tahun basitah.  Caranya

adalah dengan mengurangi hari sebanyak 3 hari. Selain itu, untuk

perbaikan kalender ini, Paus Gregorius XIII menetapkan bahwa setelah

hari raya Santa Francis tanggal 4 Oktober 1582 M/ 6 Ramadan 990 H

tanggal dilompati 10 hari, maka esok harinya dihitung sebagai tanggal

15 Oktober 1582/17 Ramadan 990 H, bukan tanggal 5 Oktober 1582/ 7

Ramadan 990 H.296 Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi keraguan

bahwa peringatan wafatnya Isa Almasih dilakukan sesuai dengan

keadaan sesungguhnya, yaitu jatuh pada bulan purnama segera setelah

matahari melintasi titik Aries. Jumlah 10 hari tersebut adalah

295Moedji Raharto, Sistem Penanggalan Syamsiah/Masehi, hal. 20. Baca juga Depag. RI,
Waktu dan Permasalahannya, hal. 11-12. A. Kadir, Cara Mutakhir Menetapkan Awal Bulan
Ramadan, Syawal dam Zulhijah, (Palu: Yamura Press, 2008), hal. 15.

296Pemilihan bulan Oktober sebagai bulan transisi sistem kalender Julian ke Gregorius
berdasarkan pertimbangan tidak banyak perayaan keagamaan dan tidak merepotkan transaksi
umum. Pengubahan itu bertujuan untuk menetapkan matahari berada di titik Aries pada tanggal 21
Maret setiap tahun penanggalan Gregorius, tanggal yang sesuai dengan yang pernah dipergunakan
The Nicaean Ecclesiatical Calendar dalam menentukan hari Paskah pada tahun 325 M (hari
Minggu Paskah adalah minggu pertama setelah 14 hari bulan mati berada dekat dengan tanggal
Vernal Equinox 21 Maret). Pada tahun 1582 itu, kedudukan matahari berada pada titik Aries, yaitu
sekitar tanggal 11 Maret 1582, atau telah bergeser 10 hari dari tanggal 21 Maret. Pemilihan tanggal
21 Maret nampaknya lebih berdasar pada tradisi keagamaan. Baca selengkapnya Moedji Raharto,
Sistem Penanggalan Syamsiah/Masehi, hal. 21.
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pengurangan hari dalam perhitungan kalender yang sudah terlanjur

dihitung sebagai tahun kabisat jika diproyeksikan sampai sebelum

tahun 2100 (abad ke-21), yaitu berawal dari abad ke-3, 5, 6, 7, 9, 10, 11,

13, 14, dan 15.297 Dengan demikian, Paus Gregorius telah mengadakan

pengurangan sebanyak 13 hari pada kalender Julius. Koreksi ini disebut

dengan Koreksi Gregorius atau Koreksi Gregorian.298

Sejak dilakukan beberapa koreksi tersebut, kalender Julius mulai

ditinggalkan dan diganti dengan kalender Gregorius, yang oleh

Encyclopaedia Britannica disebut sebagai Western Calendar (Kalender

Barat).299 Akan tetapi, kalender Julian masih tetap digunakan oleh

hampir semua gereja Ortodoks Timur untuk menetapkan tanggal dari

hari-hari raya khusus seperti Paskah.300

Oleh karena perhitungan kalender Masehi (Gregorius)

berdasarkan pada posisi bumi mengorbit matahari, maka koreksi Paus

Gregorius XIII terhadap kalender Julian di atas, jika diproyeksikan lagi

sejak tahun 2100 sampai dengan tahun 3334 Masehi yang akan datang,

koreksinya akan berjumlah 10 hari lagi, yaitu abad ke-21, 22, 23, 25,

26, 27, 29, 30, 31, dan 33. Hal ini berdasarkan perhitungan bahwa

297A. Kadir, Formula Baru Ilmu Falak, hal. 129
298Maskufa, Ilmu Falak, hal.188. Baca selengkapnya a.l., Moh. Murtadho, Ilmu Falak

Praktis, hal. 96.
299Menurut Moedji Raharto, kalender Masehi yang dikelompokkan kepada kalender

matahari (syamsiah) atau kalender surya ini merupakan sosok kalender syamsiah/surya
berdasarkan ritual keteraturan posisi tahunan matahari yang menjadi penyebab perubahan musim
tahunan. Kalender ini seolah jadwal reguler matahari dalam mendinamisasi alam di planet bumi.
Keteraturan musim tahunan dari musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur ke
musim dingin kembali, berlangsung reguler di belahan langit utara dan selatan. Perubahan musim
yang reguler itu berkaitan dengan perubahan reguler kedudukan matahari. Moedji Raharto, Sistem
Penanggalan Syamsiah/Masehi, hal. 14.

300Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/science/Julian-calendar.
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setiap hari bumi berputar 24 jam pada porosnya sendiri, dan bergerak

pada orbitnya selama 365, 2422 hari (365 hari 5 jam 48 menit 46 detik)

mengelilingi matahari. Inilah yang menjadikan lamanya satu tahun

menjadi 12 bulan. Jika dibandingkan dengan kalender Gregorius,

terdapat selisih 0,0003 hari atau sekitar 25,29 detik setiap tahunnya.

Jadi, dalam masa 3333,33333 tahun terjadi selisih waktu sebanyak 1

hari. Selisih waktu itu nantinya disesuaikan dalam tahun 3334 miladiah

(Masehi).301 Begitulah perhitungan selanjutnya dalam abad-abad

mendatang.

Meskipun masih terdapat kekurangan dalam sistem

perhitungannya, kalender Gregorius (Masehi) dapat diterima oleh

berbagai negara. Tercatat setelah sistem kalender Gregorius tersebut

diproklamirkan pada tahun 1582 M/ 990 H di Romawi, pada tahun itu

juga dipakai di negara-negara Italia, Portugal, Spanyol, dan Perancis.

Negara-negara Protestan Nederland, Swedia, serta negara-negara

Katolik Roma dan Jerman menerimanya pada tahun 1583 M/991 H,

menyusul Polandia tahun 1586 M/994 H, Hongaria tahun 1587M/995

H, Negara Protestan German, Denmark, dan Holand pada tahun 1700

M/1112 H, Inggris tahun 1752 M/1165 H, dan Rusia pada tahun 1917

M/1335 H. Dengan dipelopori oleh negara-negara Eropa tersebut, maka

301 A. Kadir, Formula Baru Ilmu Falak, hal. 129



148

sistem kalender ini segera berlaku di hampir seluruh dunia, dan sampai

saat ini menjadi kalender resmi internasional.302

Bagi kalangan astronom, kalender Gregorius belum merupakan

kalender syamsiah yang sempurna, karena gagasan penyempurnaan

sampai pada masa Paus Gregorius XIII belumlah berhenti. Astronom

Perancis, Delambre, pada tahun 1514 M/ 920 H mengusulkan koreksi

penanggalan Gregorian dengan meniadakan tahun kabisat pada tahun

3600, 7200, 1080, dan seterusnya. Encyclopaedia Britannica (1959)

mengusulkan peniadaan tahun kabisat pada tahun 4000 dan tahun yang

habis dibagi 4000.303

Cara lain untuk menyempurnakan kalender Masehi diusulkan

oleh Pram Viet Trinh (1993) dari Departement of Physics and

Astronomy Hanoi Pedagogical Institute – Vietnam, yang menetapkan

jumlah tahun kabisat sebanyak 2422 tahun dalam kurun waktu 10.000

tahun. Dengan demikian, selisih hari antara siklus tahun tropis matahari

dan jumlah rata-rata pertahun dalam kalender ini bisa mendekali angka

nol. Lebih jauh ia mengusulkan  reformasi sepekan  terdiri dari 6 hari

dan tiap bulan terdiri dari 30 hari ditutup dengan bulan keempat terdiri

dari 31 hari. Tahun basitah dihitung 365 hari dan tahun kabisat 366 hari.

Usulan ini mirip dengan  yang pernah diusulkan oleh E.R. Hope,

302 Depag. RI, Waktu dan Permasalahannya, hal. 2
303Encyclopaedia Britannica, vol. IV, 1911. https://en.wikisource.org/wiki/1911_

Encyclopaedia _ Britannica/Calendar/Civil_Calendar.
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pekerja Translation Officer dari The Defence Research Board-Ottawa,

Kanada, pada tahun 1963 M/1383 H dan 1964 M/1384 H.304

Usul perubahan lainnya datang dari Peter A. Peck, University

Computing System University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada

pada tahun 1989 M/1409 H, Caesare Emiliani dari Departement of

Geological Science, University of Miami, Florida, USA pada tahun

1993 M/1414 H, dan Kazimierz Borkowski dari Torun Radio

Astronomy Observatory, Nicolas Copernicus University, Torun,

Polandia pada tahun 1991 M/1411 H.305

Usul-usul perubahan di atas menunjukkan bahwa masih terdapat

permasalahan dalam perhitungan kalender Masehi, meskipun dalam

jangka waktu yang jauh ke depan. Aturan-aturan reformasi kalender

yang dicanangkan oleh Paus Gregorius pada tahun 1582 silam bukanlah

harga mati. Cepat atau lambat, reformasi berikutnya akan dibutuhkan.

2. Sistem Perhitungan Kalender Masehi

a. Tahun Sideris

Perhitungan kalender Masehi yang menggunakan sistem

syamsiah ini didasarkan pada peredaran semu matahari pada

ekliptiknya sepanjang tahun. Matahari bergeser di sepanjang ekliptika

itu di antara bintang-bintang yang bertaburan sepanjang lingkaran

ekliptika matahari itu. Gugusan-gugusan bintang itu dinamai dengan

zodiac atau buruj. Sesuai dengan namanya, maka sebagian dari bintang-

304 Moedji Raharto, Sistem Penanggalan Syamsiah/Masehi, hal. 24.
305 Ibid., hal. 24-25.
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bintang itu terdiri dari nama-nama hewan (zoo=hewan). Ekliptika

matahari tersebut dibagi kepada 12 zodiak yang ditempuh oleh matahari

dalam waktu sebulan, dengan arah pergeseran pada ekliptika adalah dari

barat ke timur (retograd), atau berlawanan dengan putaran semu

hariannya, yaitu dari timur ke barat.306

Jika salah satu di antara bintang-bintang pada lingkaran

ekliptika diambil sebagai titik permulaan bergesernya matahari, maka

ketika matahari kembali lagi ke titik itu, berarti telah menempuh sekali

putaran penuh pada lingkaran ekliptika yang besarnya 3.600 bintang,

lamanya 365,25636 hari = 365 hari 6 jam 9 menit 10 detik.307 Demikian

waktu yang dibutuhkan matahari untuk kembali ke tempat yang sama

dalam perjalanan tahunan dengan latar belakang bintang-bintang.

b. Tahun Tropis

Tahun tropis adalah periode peredaran tahunan matahari dari

titik Aries308 kembali ke titik Aries lagi. Menurut penelitian para

astronom, titik Aries adalah salah satu di antara dua titik perpotongan

lingkaran ekliptika dengan ekuator langit, melakukan pergeseran pada

lingkaran ekliptika selama 26.000 tahun sekali putar penuh. Satu tahun

ditempuh hanya 0’50’’ saja. Pergeseran ini disebut presesi titik Aries.

Hal ini disebabkan karena titik Aries berputar dari arah timur ke barat

306 Ibid., hal. 10.
307 Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/science/sidereal-year.
308Titik Aries adalah salah satu tutuk potong ekuator langit dengan ekliptika. Matahari

berada di titik ini sekitar tanggal 21 Maret. Pengamatan lamanya satu tahun tropis, yaitu satu
periode matahari dari titik Aries dan kembali ke titik Aries lagi dilakukan oleh astronom Yunani,
Thales (600 SM), Meton (430 SM), Calipus (242 SM), Aristarchus (abad ke-3 SM), dan
Hipparchus (abad ke-3 SM). Moedji Raharto, loc.cit.
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(positif), sedangkan matahari bergeser dari arah barat ke timur (negatif),

maka titik Aries pun bergeser seolah-olah menyongsong kedatangan

matahari. Ini mengakibatkan titik tempat berimpitmya matahari dengan

titik Aries tidak tetap, melainkan bergeser pula sejauh 0’0’50’’=

0,01396 pada busur ekliptika setiap tahun dengan arah positif.309

Dengan demikian, waktu yang berlangsung antara dua

kedudukan matahari yang sama dan berturut-turut terhadap titik Aries

adalah:

360 x 365,25636 hari = 365,24220 hari

360 + 0,01396= 365 hari, 5 jam 48 menit 46 detik.

Jika dibandingkan, perbedaan panjang tahun Sideris dengan

tahun Tropis = 365,25636 hari – 365,24220 hari = 0,001416 hari = 20

menit 23 detik setiap tahun. Inilah yang menyebabkan tidak tepatnya

kalender Julian, yang kemudian diperbaiki oleh Gregorius XIII setelah

16 abad lamanya.

Perhitungan Kalender Masehi (Kalender Gregorian) selengkapnya

adalah sebagai berikut:

a. Perhitungan kalender dimulai pada tahun kelahiran Nabi Isa as., yaitu 1

Januari tahun 1 jam 00:00, saat matahari pada kulminasi310 bawah.

b. Satu tahun terdiri dari 12 bulan. Bulan Januari, Maret, Mei, Juli,

Agustus, Oktober dan Desember jumlah harinya 31 hari, sedangkan

309Taqwim Hidayah, loc. cit.
310Kulminasi adalah titik tertinggi yang dicapai oleh matahari dalam perjalanan semunya

setiap hari. Lihat Drs. Abdur Rachim, Ilmu Falak, (Yogyakarta: Liberty, 1983), cet. I, hal. 1; M.
Sayuti Ali, Ilmu Falak I, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 1, Matahari dikatakan
sedang berkulminasi (merembang) biasanya terjadi sekitar pukul 12.00 siang.
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untuk bulan April, Juni, September, dan November berjumlah 30 hari.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 3

Nama-nama Bulan dan Jumlah Hari dalam Setahun

Menurut Kalender Masehi

Tahun Basitah Tahun Kabisat

No. Bulan Jml. Hari No. Bulan Jml. Hari

1 Januari 31 1 Januari 31

2 Februari 59 2 Februari 60

3 Maret 90 3 Maret 91

4 April 120 4 April 121

5 Mei 151 5 Mei 152

6 Juni 181 6 Juni 182

7 Juli 212 7 Juli 213

8 Agustus 243 8 Agustus 244

9 September 273 9 September 274

10 Oktober 304 10 Oktober 305

11 November 334 11 November 335

12 Desember 365 12 Desember 366

Daftar di atas menjelaskan bahwa perbedaan perhitungan hari

antara tahun basitah dan tahun kabisat dimulai pada bulan Februari.

Pada tahun basitah, Februari berjumlah 59 hari dan pada tahun kabisat

jumlah hari bulan Februari ditambah satu hari, menjadi 60 hari. Itulah

yang membedakan selanjutnya bahwa jumlah hari satu tahun menurut

tahun basitah lebih pendek ketimbang tahun kabisat.
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c. Satu tahun berjumlah 365 hari  untuk tahun basitah dan 366 hari untuk

tahun kabisat.

d. Tahun kabisat adalah bilangan tahun yang habis dibagi 4 (misalnya

1992, 1996, 2000, 2004), kecuali bilangan abad yang tidak habis dibagi

4 (misalnya 1700, 1800, 1900, 2100 dst.), selain itu disebut tahun

basitah.311

e. Kelebihan satu hari dalam tahun kabisat dimasukkan kedalam bulan

Februari. Oleh karena itu, jumlah hari dalam bulan Februari adalah 28

hari dalam tahun basitah, dan 29 hari bila termasuk tahun kabisat.

f. Satu siklus kabisat (daur) adalah empat tahun. Jumlah hari dalam satu

siklus adalah 365 hari x 3 tahun + 366 hari= 1461 hari. Atau 365 hari x

4 th + 1 hari = 1461 hari.

g. Akibat penyesuaian kalender Julian kepada kalender Gregorius

sebanyak 10 hari sejak 15 oktober 1582 M serta penambahan 1 hari

pada setiap bilangan abad yang tidak habis dibagi 4 sejak tanggal

tersebut, sehingga sejak tahun 1900 sampai 2099 didapatkan koreksi

(pengurangan) sebanyak 13 hari (10+3).

h. Satu bulan terdiri dari empat pekan (minggu)

i. Satu pekan terdiri dari 7 hari. Nama-nama hari adalah: Sabtu, Minggu,

Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum’at.

j. Hari pertama ditetapkan pada hari Sabtu.

311Menentukan tahun kabisat lihat juga Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah. Faidhul
Karim Al-Rouf, hal. 14.
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Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat disusun sebuah

kalender yang lengkap sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas

penggunanya, baik dalam menyusun agenda jangka pendek maupun

pedoman waktu dalam jangka panjang, atau bahkan mengingat peristiwa

penting yang terjadi pada masa yang sudah berlalu.

D. Kalender Hijriah

1. Sejarah dan Sistem Penyusunan

Kalender Hijriah atau Kalender Islam (bahasa Arab: ;التقویم الھجري

at-taqwīm al-hijriy) adalah kalender yang digunakan oleh umat Islam

dalam aktivitas sehari-hari,312 termasuk menentukan tanggal atau bulan

yang berkaitan dengan ibadah atau mengingat hari-hari penting lainnya.

Sekitar empat ribu tahun lebih sebelum Masehi, bangsa Arab telah

membuat kalender matahari atau syamsiah yang dikenal dengan nama

kalender bangsa Semit (kalender Nasi-i). Pada waktu itu tahun syamsiah

terdiri dari 365 hari dengan rincian 360 hari dibagi menjadi 12 bulan

dengan umur masing-masing 30 hari setiap bulannya, dan 5 hari untuk

pesta perayaan tahunan bangsa Arab. Belakangan kalender syamsiah itu

digunakan juga oleh masyarakat Romawi. Bangsa Arab sendiri kemudian

beralih kepada kalender bulan atau kamariah, yang berikutnya digunakan

juga oleh masyarakat Mesir Kuno dan Babilonia.

Penggunaan kalender kamariah oleh masyarakat Madinah berfungsi

sebagai pedoman dalam bercocok tanam berdasarkan perubahan fase

312Turki tidak menggunakan kalender ini secara resmi, tetapi mengadopsi kalender
Gregorian sejak tahun 1925 M.
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bulan. Penanggalan tersebut setiap tiga tahun memiliki jumlah 13 bulan

sebagai bulan upacara maupun ritual pesta pora.313 Sistem kalender ini

merupakan campuran antara sistem bulan dengan sistem matahari.

Perhitungan kalender menggunakan sistem peredaran bulan. Untuk

mensinkronkan dengan pergantian musim dilakukan penambahan jumlah

hari (interkalasi). Pada waktu itu belum dikenal penomoran tahun. Sebuah

tahun dikenal dengan nama peristiwa yang cukup penting pada tahun

tersebut. Misalnya, tahun ketika Muhammad saw. lahir dikenal dengan

sebutan "Tahun Gajah", karena pada waktu itu terjadi penyerbuan Ka'bah

di Mekah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah, Gubernur

Yaman314

Islam yang datang untuk pertama kalinya kepada masyarakat Arab

melalui Rasulullah Muhammad saw., menetapkan penggunaan kalender

kamariah yang telah berlaku di kalangan masyarakat Arab dengan cara

mengaitkan waktu pelaksanaan beberapa ketentuan syari’at kepada

kalender tersebut, serta membuat sistemnya menjadi mapan.315 Islam

313Maskufa, Ilmu Falak, hal. 156. Bandingkan dengan Ruswa Darsono, Penanggalan Islam
Tinjauan Sistem, Fiqh dan Hisab Penanggalan, (Yogyakarta: LABDA Press, 2010), Cet. I., hal.
108.

314Baca Sofwan Jannah, Kalender Hijriah dan Masehi 150 tahun, (Yogyakarta: UII Press,
1994), hal. 2-4.

315Tidak ada keterangan yang pasti sejak kapan Rasulullah saw. menetapkan sistem
kalendar murni kamariah, menggantikan sistem kamari-syamsiah. Namun sangat mungkin
dilakukan setelah turunnya ayat at-Taubah 36-37 yang merupakan perintah Allah untuk
menghapus sistem campuran tersebut dan menggantikannya dengan sistem kamariah murni. Pada
ayat 36 at-Taubah Allah menegaskan, "Sesungguhnnya jumlah bulan pada sisi Allah adalah dua
belas menurut ketetapan Allah sejak hari diciptakannya langit dan bumi..." Dengan bahasa
astronomi, ayat itu bermakna Allah telah menetapkan bahwa peredaran bumi mengitari matahari
yang mendefinisikan batasan waktu 'tahun' setara dengan dua belas kali lunasi (datangnya hilal)
yang mendefinisikan batasan waktu 'bulan'. Bila dihitung mundur, saat Nabi Muhammad saw.
menerima risalah kenabian pada 17 Ramadan tahun gajah ke 41 (tahun ke 41 sejak kelahiran Nabi,
13 tahun sebelum hijrah) bertepatan dengan 13 Agustus 610 M. Perhitungan mundur itu
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misalnya memapankan konsep ”bulan” (syahr, month) dalam kalender

tersebut sebagai periode waktu yang berada di antara dua penampakan

hilal,316 dan “tahun” (sanah) sebagai periode waktu yang terdiri dari dua

belas “bulan”. Ketika orang-orang kafir menyisipkan tambahan bulan

untuk menunda masuknya bulan Muharam, Alquran mengecamnya

dengan menegaskan bahwa perbuatan mereka itu hanyalah menambah

kekafiran belaka.317

Dalam kalender kamariah, umur bulan (syahr) bisa diketahui

dengan mudah melalui pengamatan yang sederhana terhadap bulan. Bulan

hadir dalam pengamatan manusia di bumi dalam posisi dan bentuk

penampakan yang selalu berubah setiap hari secara signifikan. Perubahan

itu berupa pergeseran posisinya ke arah timur sejauh rata-rata 13° setiap

hari, atau setara dengan 26 kali garis tengah piringannya, dan pergeseran

menggunakan perhitungan kalender kamariah murni. Mungkin ini bisa menunjukkan bahwa
sampai dengan saat itu sistem kelender yang digunakan adalah sistem kamari-syamsiah, dan
sesudah kerasulan Nabi Muhammad saw. sistem kalender yang digunakan murni kamariah. T.
Djamaluddin, Analisis Astronomi: Ramadan pada Zaman Rasulullah, http://media.isnet.org/isnet/
Djamal/index.html.

316Waktu yang ada diantara dua kenampakan hilal ini berikutnya dikenal dengan periode
bulan sinodis (synodic month), yaitu lama satu bulan menurut kalender kamariah.

317Di dalam Alquran, surat at-Taubah ayat 37 disebutkan: “Sesungguhnya mengundur-
undurkan bulan Haram itu adalah menambah kekafiran, disesatkan orang-orang yang kafir
dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan
mengharamkannya pada tahun yang lain. Agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan
yang Allah haramkan, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Syaitan)
menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu, dan Allah tidak memberi
petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (QS. at-Taubah (9): 37). Menurut para mufasir, bulan
Muharam, Rajab, Zulkaidah dan Zulhijah adalah bulan-bulan yang dihormati dan dalam bulan-
bulan tersebut tidak boleh diadakan peperangan, tetapi peraturan ini dilanggar oleh orang-orang
kafir dengan mengadakan peperangan di bulan Muharam, dan menjadikan bulan Safar sebagai
bulan yang dihormati untuk pengganti bulan Muharam itu. Sekalipun bilangan bulan-bulan yang
disucikan berjumlah empat bulan juga, tetapi dengan perbuatan itu, tata tertib di Jazirah Arab
menjadi kacau dan lalu lintas perdagangan terganggu. Lihat Abu Muhammad al-Husain Ibn
Mas’ud al-Baghawi, Ma’ālim al-Tanzil, (Beirūt, Dār Thayibah, 1997 M), Juz 4, hal. 44.
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itu sekaligus mengakibatkan perubahan bentuk penampakannya.318

Keadaan tersebut tidak terjadi pada matahari yang hadir dengan bentuk

yang relatif sama setiap hari, meskipun sebenarnya posisi matahari itu juga

bergeser. Karena itu, tidak seperti dalam kalender kamariah, umur bulan

dalam kalender syamsiah tidak bisa dengan mudah diketahui melalui

pengamatan yang sederhana terhadap matahari.

Dengan pendekatan seperti di atas, dapat dipahami mengapa Nabi

Muhammad saw. memberi petunjuk kepada kaum muslimin generasi awal-

yang masih ummi untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadan

berdasarkan rukyat atau pengamatan terhadap penampakan hilal. Dengan

gambaran sebagaimana telah dikemukakan, perintah rukyat tersebut tentu

menjadi tidak relevan seandainya Islam menjatuhkan pilihannya pada

kalender syamsiah.319

Khalifah Umar ibn Khatab (634-644 M/13-23 H), khalifah ke-3

dari al-Khulafa al-Rasyidin,320 merupakan pionir penyempurna kalender

Islam, yang diberi nama dengan Kalender Hijriah.321 Kalender ini

ditetapkan oleh Khalifah Umar ibn Khatab atas saran para stafnya, setelah

banyak persoalan muncul akibat tidak adanya sistem penanggalan yang

318Mengenai fenomena ini Alquran menyatakan: “Kami tetapkan bagi bulan manzilah-
manzilah, sehingga kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.” (Q.S. Yāsin (36): 39).

319Abul Salam Nawawi, Mengapa Islam Memakai Kalender Bulan, http://nu.or.id/page/id/
dinamic_detil/14/11427/.

320Umar bin Khatab dikenal sebagai sahabat Nabi yang paling berani dalam mengambil
kebijakan-kebijakan yang secara tekstual terkesan bertentangan dengan Alquran, hukum-hukum
yang telah ditetapkan Rasulullah atau sahabat lain, namun secara kontekstual terlihat sekali beliau
lebih menekankan pada maqashid al-syari’ah. Umpamanya Umar tidak memperlakukan hukum
potong tangan terhadap pencuri dan tidak memberikan zakat kepada mualaf. Baca Muhammad
Rawas Qal’ahji, Mausu’at al-Fiqh Umar ibn Khatab, (Bairūt: Dar al-Nafais, 1985), ce. IV, hal.
470-491.

321Di Barat kalender Islam biasa dituliskan dengan A.H, dari bahasa latin “Anno Hegirae”.
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baku. Menurut salah satu riwayat, kalender ini disusun karena Umar

terketuk hatinya setelah membaca surat jawaban dari Abu Musa al-

Asy’ari, Gubernur Basrah pada waktu itu, yang menulis antara lain: ”telah

sampai kepada kami surat Tuan yang tidak ada tarikhnya”. Umar

mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah menentukan tarikh

tersebut. Sebagian riwayat menyatakan bahwa disusunnya kalender Islam

adalah karena Umar terketuk hatinya setelah adanya persoalan yang

menyangkut sebuah dokumen penting yang tidak tahu waktu

pembuatannya. Dokumen itu hanya tertulis pada bulan Syakban, tetapi

tidak dijelaskan apakah satu tahun atau dua tahun yang lalu.322

Setelah peristiwa tersebut, Umar bermusyawarah dengan para

stafnya untuk menyusun sebuah penanggalan Islam. Semua sahabat

sepakat bahwa sistem penanggalan yang dipakai adalah sistem bulan

(lunar), sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw. Akan tetapi, mereka

berbeda pendapat tentang nama kalender dan sejak kapan kalender tersebut

berlaku.

Berbagai usulan Sahabat disampaikan kepada Khalifah Umar bin

Khatab r.a., antara lain bahwa kalender Islam sebaiknya dimulai sejak hari

kelahiran Nabi Muhammad saw. sebagaimana halnya kalender Masehi

yang dimulai sejak Nabi Isa lahir. Sahabat yang lain mengusulkan agar

kalender sebaiknya dimulai sejak Nabi wafat. Ali bin Abi Thalib

mengusulkan agar perhitungan kalender dimulai sejak Nabi diangkat

322 al-Thabariy, Tārīkh at-Thabāriy,  hal. 3.
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menjadi Rasul atau sejak hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Setelah

mempertimbangkan semua usulan, Khalifah Umar ibn Khatab dengan

persetujuan para sahabat, menerima usulan ’Ali ibn Abi Thalib, yaitu

bahwa kalender Islam dimulai sejak Nabi dan para sahabatnya hijrah dari

Mekah ke Madinah. Alasannya adalah bahwa peristiwa hijrah tersebut

merupakan momentum yang penting dan merupakan titik tolak dari

perkembangan Islam selanjutnya. Peristiwa bersejarah tersebut dijadikan

tahun pertama kalender ini, yang bertepatan dengan tahun 622 M.323

Dengan demikian, perhitungan kalender Hijriah diberlakukan mundur

sebanyak 17 tahun dua bulan, karena pada waktu ditetapkan sudah

berlangsung 17 tahun sesudah hijrah Nabi.

Perhitungan tahun Hijriah sesungguhnya pernah digunakan sendiri

oleh Nabi Muhammad saw. ketika beliau menulis surat kepada kaum

Nasrani Bani Najran, tertulis tahun ke-5 Hijrah, tetapi dunia Arab pada

masa itu lebih mengenal peristiwa-peristiwa penting sehingga ada istilah

tahun izin, tahun amar, tahun zilzal, ataupun tahun fathu Makah di zaman

Nabi.324

Perbedaan pendapat para sahabat berikutnya terjadi berkenaan

dengan hijrah Rasulullah saw. yang terjadi pada tanggal 2 Rabiul Awal (14

September 622 M). Jika dihitung sejak mulai ditetapkannya tarikh Hijriah

ini, maka perhitungannya dilakukan mundur sebanyak 17 tahun. Bila

323Ibid.
324Tahun izin dinamakan untuk tahun diizinkannya Nabi Muhammad saw. beserta para

sahabatnya hijrah ke Madinah, tahun zilzal dinamakan untuk tahun terjadinya peristiwa gonjang
ganjing pada tahun ke-empat hijrah. Baca Sofwan Jannah, Kalender Hijriah dan Masehi 150
Tahun, hal. 2-4.
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dimulai dari bulan Muharam, maka tanggal 1 Muharam tahun 1 Hijriah

ternyata bertepatan dengan tanggal 15 Juli 622 M. Hasil perhitungan

tersebut diperoleh oleh para ulama yang berpedoman kepada hisab

(perhitungan astronomi), sebab pada hari Rabu petang tanggal 14 Juli 622

M itu, hilal sudah berkedudukan 5˚57’ di atas ufuk, maka malam itu dan

keesokan harinya, Kamis tanggal 15 Juli 622 M, merupakan tanggal 1

Muharam tahun 1 H.325 Sementara itu, ulama yang berpegang kepada

rukyat mendapatkan hasil yang lain. Hilal setinggi itu mustahil untuk dapat

dirukyat, maka dilakukan istikmal (penyempurnaan 30 hari) sehingga

permulaan tahun Hijriah (1 Muharam) bukanlah hari Kamis tanggal 15 Juli

622 M, tetapi hari Jum`at 16 Juli 622 M.326

Dalam menentukan awal tahun juga terdapat beberapa pendapat,

sebagaimana usulan para sahabat berikut:

1. Bulan pertama adalah bulan Ramadan, sebab bulan ini adalah bulan

yang dimuliakan oleh segenap umat Islam di seluruh dunia, selain itu

Ramadan juga merupakan bulan di mana Alquran diturunkan.

2. Awal bulan Islam hendaknya dimulai dari Rabiul Awal sesuai dengan

waktu pertama Rasulullah saw. hijrah dari Mekah ke Madinah,

bertepatan pula dengan bulan kelahiran Rasulullah saw.

3. Pendapat lain mengusulkan agar bulan Muharam dijadikan sebagai

awal bulan. Alasannya, setelah Ramadan adalah Syawal, Zulkaidah dan

Zulhijah, sedangkan sejak Syawal sudah termasuk Asharul Haji. Musim

325Maskufa, Ilmu Falak, h. 192
326Ibid.
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haji adalah puncak kesibukan di tanah haram (Mekah) untuk menerima

dan menghormati tamu-tamu Allah dari seluruh penjuru dunia yang

melaksanakan ibadah haji sejak Syawal sampai pertengahan Zulhijah.

Setelah tamu-tamu Allah meninggalkan tanah haram, dapatlah

diselesaikan pembukuan dan administrasi negara sampai akhir bulan

Zulhijah, setelah itu memasuki lembaran baru pada bulan berikutnya

yaitu bulan Muharam, sementara bulan Rabiul Awal dan bulan

sebelumnya (Safar) adalah bulan sepi, tidak ada kegiatan rutin, maka

kurang dapat dijadikan bulan pertama dalam bulan Hijriah.

Usulan terakhir akhirnya diterima dan disetujui, sehingga bulan

pertama penanggalan Hijriah adalah bulan Muharam,327 dan bulan

selanjutnya mengikuti urutan bulan-bulan sebagaimana kalender yang

berlaku bagi masyarakat Arab sebelumnya yaitu dimulai dari bulan

Muharam dan berakhir dengan bulan Zulhijah.328

Para Sahabat sepakat bahwa sistem perhitungan kalender Hijriah

didasarkan pada lamanya bulan mengelilingi bumi (sistem lunar).329

Periode yang digunakan adalah periode bulan sinodis, yaitu selama 29 hari

12 jam 44 menit 2,5 detik sebagai fase ijtimak pertama ke ijtimak

berikutnya.330 Kalender ini tidak memiliki keterikatan dengan tahun

327At-Thabāriy, Tārīkh at-Thabāriy, hal. 3.
328Baca selengkapnya dalam Sofwan Jannah, Kalender Hijriah dan Masehi 150 tahun, hal.

2-6. Lihat juga A. Kadir, Formula Baru Ilmu Falak. 133, Maskufa, Ilmu Falak, hal. 190.
329Slamet Hambali, Almanak Sepanjang Masa, (Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN

Walisongo, 2011), Cet. Pertama, hal. 13.
330Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik, hal. 132. Bandingkan dengan

Tono Saksono, Mengkompromikan Rukyat & Ḥisāb, hal. 63-64 yang menyebutkan bahwa untuk
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tropis331 sehingga dalam satu tahun lebih pendek 11,53 hari dibandingkan

kalender Masehi.332

Untuk memudahkan menghitung jumlah hari dalam satu bulan,

digunakan perhitungan rata-rata lamanya bulan mengelilingi bumi (hisab

’urfi),333 yaitu umur bulan pertama digenapkan 30 hari, bulan kedua 29,

hari, bulan ketiga 30 hari, dan begitu seterusnya.

Satu tahun lamanya 12 bulan yang terdiri dari 354 hari 8 jam 48,5

menit, atau 354 11/30 hari. Kelebihan jam dan menit tersebut dijadikan

perhitungan tahun panjang (kabisat) .  Pada tahun basitah, umur satu tahun

adalah 354 hari dan pada tahun kabisat ditetapkan 355 hari.

Nama-nama bulan dalam kalender Hijriah dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel III. 4

Nama-nama Bulan dan Jumlah Hari Selama Setahun

Menurut Kalender Hijriah334

bulan sinodisnya memiliki jumlah hari 29.53 dan jumlah harinya pertahun sekitar 354.36707 hari
yang lebih pendek 11.256 hari dari pada kalender matahari.

331Tahun Tropis adalah periode yang diperlukan oleh bumi dalam revolusi terhadap
matahari. Periode ini digunakan dalam sitematika kalender Masehi, dengan lama sekitar 365.2422
hari. Lihat selengkapnya Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, hal. 208. Sementara itu 365
hari 5 jam 48 menit dan 46 detik dari hari dalam setahun merupakan akibat pengaruh pergerakan
revolusi bumi terhadap matahari tidak dapat disesuaikan pada setiap awal tempo dari vernal
equinox. Lihat Franklyn W. Cole, Fundamental, hal. 42.

332 Tono Saksono, Mengkompromikan Rukyat & Hisab, hal. 48.
333Hisab Urfi adalah salah satu sistem hisab yang sangat sederhana yang senantiasa hanya

didasarkan kepada hitungan rata-rata, biasanya untuk memudahkan penyusunan kalender saja,
tidak terlalu akurat. Karena itu hasil hisab ini tidak bisa dijadikan patokan untuk ibadah. Susiknan
Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, hal. 80. Ketentuan umur bulan secara riil dalam ḥisāb ‘urfi
berselang antara 30 dengan 29 hari, sedangkan perhitungan umur bulan dalam ḥisāb ḥakīkī
ditentukan berdasarkan variabel posisi riil bulan. Abd. Salam Nawawi, Ilmu Falak Cara Praktis
Menghitung Waktu Salat, Arah Kiblat dan Awal Bulan, (Sidoarjo: Aqaba, 2009), Cet. IV, hal. 53.

334Sejarah asal-usul pemberian nama-nama bulan Hijriah adalah: (1) Muharam, artinya
yang diharamkan, yaitu bulan yang padanya diharamkan berperang (menumpahkan darah) yang
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No Bulan Jml. Hari
Basitah

No Bulan Jml. Hari
Kabisat

1 Muharam 30 1 Muharam 30

2 Safar 29 2 Safar 29

3 Rabiul Awal 30 3 Rabiul Awal 30

4 Rabiul Akhir 29 4 Rabiul Akhir 29

5 Jumadil Awal 30 5 Jumadil Awal 30

6 Jumadil Akhir 29 6 Jumadil Akhir 29

7 Rajab 30 7 Rajab 30

8 Syakban 29 8 Syakban 29

9 Ramadan 30 9 Ramadan 30

10 Syawal 29 10 Syawal 29

11 Zulkaidah 30 11 Zulkaidah 30

12 Zulhijah 29 12 Zulhijah 30

Jumlah = 354 Jumlah = 355

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun panjang

(kabisat) umur satu tahun berjumlah 355 hari dan dalam tahun pendek

terus berlaku sampai awal datangnya Islam, (2) Safar, artinya kosong/kuning karena pada bulan itu
orang-orang masa lampau biasa meninggalkan rumah mereka untuk berperang, berdagang,
berburu, dan sebagainya, sehingga rumah-rumah mereka kosong, (3) Rabiul Awal, artinya
menetap yang pertama, karena para lelaki Arab masa lampau pada bulan itu yang tadinya
meninggalkan rumah mereka kembali pulang dan menetap karena musim semi, (4) Rabiul Akhir,
artinya menetap yang terakhir, yaitu menetap dirumah terakhir kalinya, (5) Jumadil Awal, artinya
kering/beku/padat yang pertama, pada waktu itu air menjadi beku/padat, (6) Jumadil Akhir, artinya
kering/beku/padat yang terakhir, karena mereka mengami kekeringan yang terakhir kalinya, (7)
Rajab, artinya mulia, karena bangsa Arab tempo dulu memuliakannya terutama tanggal 10 (untuk
berkurban anak unta), tanggal 1 (untuk membuka pintu Ka’bah terus-menerus), (8) Syaban, artinya
berpencar, karena orang-orang Arab dahulu berpencar kemana saja mencari air dan penghidupan,
(9) Ramadan, artinya panas terik/terbakar, karena pada bulan ini jazirah Arab sangat panas
sehingga terik matahari dapat membakar kulit artinya pembakaran bagi dosa-dosa sebagaimana
disabdakan Rasulullah saw., (10) Syawal, artinya naik, karena pada bulan itu bila orang Arab
hendak menaiki unta dengan memukul ekornya maka ekornya itu naik. Syawal dapat pula berarti
bulan peningkatan amal bagi amal tambahan, (11) Zulkaidah, artinya si empunya duduk,
beristirahat dari peperangan, kaum lelaki Arab zaman dulu pada bulan ini hanya duduk saja di
rumah tidak bepergian kemanapun, (12) Zulhijah, artinya si empunya haji, karena pada bulan ini
sejak zaman Nabi Ibrahim a.s. orang-orang biasanya melakukan ibadah haji atau berziarah ke
Baitullah, Mekah. Lihat Ibn Kasir, Tafsīr al-Qurān al-‘Azhim, juz 4, (Mesir: ‘Isā al-Bābiy al-
Halabiy, tth.), hal. 128-129.
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(basitah) umur tahun adalah 354 hari. Bulan-bulan ganjil umurnya genap

(30 hari) dan bulan-bulan genap umurnya ganjil (29 hari).

Untuk menentukan tahun kabisat, para sahabat menyusun sebuah

syair untuk kepentingan itu:

335كـف الخلـیل كـفّھ دیانـھ * عـن كـل خـّل حـبھ فـصانـھ

"Kekasih yang sejati itu menjaga dan memelihara agamanya, bukan

yang senantiasa menjaga (selalu memenuhi) kesenangannya."336

Syair tersebut terdiri dari 30 huruf yang menandakan 30 tahun,

yaitu satu siklus/daur. Huruf-huruf yang mempunyai titik pada syair

tersebut menandakan tahun kabisat, yaitu huruf (tahun) ke-2, 5, 7, 10, 13,

15, 18, 21, 24, 26, dan 29. Artinya, bahwa penambahan hari pada tahun

kabisat dilakukan sebanyak sebelas kali dalam 30 tahun. Dengan

demikian, dalam satu siklus (30 tahun) terdiri dari 10.631 hari (30 tahun x

354 hari +11 hari). Tambahan satu hari dalam tahun kabisat tersebut

diletakkan pada bulan Zulhijah. Dengan demikian, pada tahun basitah

bulan Zulhijah berumur 29 hari, dan pada tahun kabisah umur bulan

Zulhijah menjadi 30 hari.

Perhitungan permulaan hari pada kalender Hijriah, menurut

mayoritas ulama, dihitung sejak terbenamnya matahari dan berakhir ketika

335At-Thabāriy, Tārīkh At-Thabāriy, hal. 9. Lihat juga Depag. RI, Pedoman Perhitungan
Awal Bulan Kamariah, (Jakarta: Bagian Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan
Agama, 1983), hal. 15; Depag RI, Waktu dan Permasalahannya, hal. 23; Sofwan Jannah,
Kalender Hijriah dan Masehi 150 tahun, hal. 4-5.

336 Depag. RI, Almanak Hisab Rukyah, (Jakarta: Badan Hisab Rukyat, Proyek Pembinaan
Badan Peradilan Agama Islam, 1981), hal. 43.
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matahari terbenam pada hari berikutnya.337 Permulaan perhitungan hari ini

sesuai dengan isyarat Alquran Surat al-Baqarah ayat 189:

)١٨٩(َواْلَحجِّ لِلنَّاسِ َمَواقِیتُ ِھيَ قُلْ األِھلَّةِ َعنِ یَْسأَلُونَكَ 

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit.
Katakanlah, "Itu adalah (petunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah)
haji.” (QS. al-Baqarah (2): 189).338

Ayat di atas menunjukkan bahwa kenampakan hilal adalah

pertanda pergantian waktu. Rukyat hilal yang meyakinkan telah masuknya

bulan baru adalah rukyat pasca magrib. Mayoritas ulama fikih dari tiga

mazhab (kecuali mazhab Hanafi), berpendapat demikian. Al-Syafii

berpendapat, bahwa ghurub di hari terakhir bulan Ramadan menjadi salah

satu dari tiga syarat pengeluaran zakat fitrah. Muslim yang meninggal

dunia setelah ghurub masih memiliki kewajiban membayar zakat fitrah,

sementara jika ia meninggal sebelum ghurub tidak demikian. Bayi yang

lahir setelah ghurub tidak ada kewajiban zakat fitrah. Atas dasar

demikianlah para ulama menetapkan permulaan hari adalah waktu magrib.

2. Dasar Penentuan Awal Bulan

Penentuan awal bulan pada kalender Hijriah memiliki landasan

hukum yang kuat dari Alquran maupun hadis, baik berkenaan dengan

permasalahan ibadah seperti puasa, dua hari raya, ibadah haji, maupun

sebagai sebuah sistem yang pedoman waktu yang teratur bagi umat Islam.

Dasar-dasar tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

337Nadiah Thayyarah, Buku Pintar Sains dalam al-Qur’an Mengerti Mukjizat Ilmiah
Firman Allah, (Jakarta: Zaman, 2013), Cet. Pertama, hal. 443.

338 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal.31.
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a. Dasar dari Alquran

Surat al-Baqarah ayat 189:

ِمنْ اْلبُیُوتَ تَأْتُوابِأَنْ اْلبِرُّ َولَْیسَ َواْلَحجِّ لِلنَّاسِ َمَواقِیتُ ِھيَ قُلْ األِھلَّةِ َعنِ یَْسأَلُونَكَ 

َ َواتَّقُواأَْبَوابِھَاِمنْ اْلبُیُوتَ َوْأتُوااتَّقَىَمنِ اْلبِرَّ َولَِكنَّ ظُھُوِرھَا تُْفلُِحونَ لََعلَُّكمْ هللاَّ

)١٨٩(

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit.
Katakanlah, "Itu adalah (petunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah)
haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya,
tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah
rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar
kamu beruntung.” (QS. al-Baqarah (2): 189).339

Ayat ini menegaskan pertanyaan para sahabat kepada Nabi saw.

tentang hikmah penetapan ahillah. Dengan wahyu dari Allah swt. Nabi

menjawab bahwa ahillah itu sebagai kalender (pertanda waktu) bagi

aktivitas manusia, diantaranya kegiatan haji. Pertanyaan tersebut

muncul karena sebelumnya para sahabat melihat perubahan

penampakan hilal dari hari ke hari setiap bulannya, yaitu bahwa hilal

dapat terlihat dengan mata oleh para sahabat. Asy-Syaukani (w.

1250/1834) dalam Fath al-Qadīr mengemukakan bahwa disebut hilal

karena manusia mendengungkan suara mereka dengan mengumum

kannya ketika melihatnya.340

Surat al-Isra’ ayat 12:

لِتَْبتَُغواُمْبِصَرةً النَّھَارِ آیَةَ َوَجَعْلنَااللَّْیلِ آیَةَ فََمَحْونَاآیَتَْینِ َوالنَّھَارَ اللَّْیلَ َوَجَعْلنَا

نِینَ َعَددَ َولِتَْعلَُمواَربُِّكمْ ِمنْ فَْضال ْلنَاهُ َشْيءٍ َوُكلَّ َواْلِحَسابَ السِّ )١٢(تَْفِصیالفَصَّ

339 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal.31.
340Asy-Syaukani, Fath al-Qadīr al-Jamī’ baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāsah min ‘Ilm

at-Tafsir, Tahkik ‘Abdurrahman Umairah, jld. I, (Mesir: Dār al-Wafā’. 1415/1994), cet. I, hal. 257.
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“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda
(kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami
jadikan tanda siang itu terang benderang agar kamu (dapat) mencari
kurnia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilanganan tahun
dan  perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan
dengan jelas.”(QS. al-Isra (17): 12).341

Ibnu Katsir342 menyebutkan bahwa ayat tersebut menerangkan

tentang hukum yang berlaku di luar angkasa yaitu mengenai waktu,

jarak, jalur tempuh dalam gerak dan peredaran benda-benda langit yang

berputar secara dinamis dan teratur yang menunjukkan bukti kekuasaan

Allah swt. dalam mengatur alam demi kepentingan manusia. Melalui

ayat ini pula manusia mendapatkan berbagai manfaat dari benda-benda

angkasa seperti memanfaatkan energi sinar matahari dan

memperhatikan gerak dan peredaran benda-benda langit untuk

mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Perhitungan waktu

berdasarkan benda-benda angkasa tersebut termasuk kepentingan untuk

perhitungan waktu salat, puasa Ramadan dan hari raya.343

Surat al-An’ām ayat 96:

فَالُِق اإلْصبَاِح َوَجَعَل اللَّْیَل َسَكنًا َوالشَّْمَس َواْلقََمَر ُحْسبَانًا َذلَِك تَْقِدیُر اْلَعِزیِز اْلَعلِیِم 

)٩٦(

“Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk
beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan.
Itulah ketetapan Allah yang Mahaperkasa, Maha Mengetahui.” (QS.
al-An’ām (6): 96).344

Surat Yāsin ayat 38-40 :

341 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal., 311.
342Lihat al-Imam Ibnu Katsir, Tafsir al-Qurān al-Azhīm, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1992), jilid 2,

hal. 495-496.
343Maskufa, Ilmu Falak, hal. 153-154.
344Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 150.
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َمنَاِزلَ قَدَّْرنَاهُ َواْلقََمرَ )٣٨(اْلَعلِیمِ اْلَعِزیزِ تَْقِدیرُ َذلِكَ لَھَالُِمْستَقَرٍّ تَْجِريَوالشَّْمسُ 

اللَّْیلُ َوالاْلقََمرَ تُْدِركَ أَنْ لَھَایَْنبَِغيالشَّْمسُ ال)٣٩(اْلقَِدیمِ َكاْلُعْرُجونِ َعادَ َحتَّى

)٤٠(نَ یَْسبَُحوفَلَكٍ فِيَوُكلٌّ النَّھَارِ َسابِقُ 

“Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah
ketetapan (Allah) Yang Mahaperkasa, Maha Mengetahui. Dan telah
Kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan sehingga (setelah ia
sampai ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti
bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar
bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing
beredar pada garis edarnya.”(QS. Yāsin (36): 38-40). 345

Ayat ini menjelaskan bahwa satu siklus peredaran bulan adalah

melalui manzilah-manzilah yang dimulai dari keadaan ‘urjūn al-qadīm

hingga kembali seperti ‘urjūn al-qadīm berikutnya. Secara astronomis,

‘urjūn al-qadīm adalah terjadinya konjungsi, yaitu ketika bulan dan

matahari berada pada bujur astronomis yang sama yang menandakan

sempurnanya peredaran bulan mengelilingi bumi. Dalam faktanya,

konjungsi ini dapat diperhitungkan secara teliti.

Surat Yūnus ayat 5:

نِیَن ھَُو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضیَاًء َواْلقََمَر نُوًرا  َوقَدََّرهُ َمنَاِزَل لِتَْعلَُموا َعَدَد السِّ

ُل اآلیَاِت لِقَْوٍم یَْعلَُموَن ( ُ َذلَِك إِال بِاْلَحقِّ یُفَصِّ )٥َواْلِحَساَب َما َخلََق هللاَّ
“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya,

dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu
mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak
menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan
tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”
(QS. Yūnus (10): 5)346

Surat al-Taubah ayat 36 :

345Ibid., hal. 514-515.
346 Ibid., hal. 223.
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ةَ إِنَّ  ھُورِ ِعدَّ ِ ِعْندَ الشُّ ِ ِكتَابِ فِيَشْھًراَعَشرَ اْثنَاهللاَّ السََّماَواتِ َخلَقَ یَْومَ هللاَّ

ینُ َذلِكَ ُحُرمٌ أَْربََعةٌ ِمْنھَاَواألْرضَ  َوقَاتِلُواأَْنفَُسُكمْ فِیِھنَّ تَْظلُِموافَالاْلقَیِّمُ الدِّ

َ أَنَّ َواْعلَُمواَكافَّةً یُقَاتِلُونَُكمْ َكَماَكافَّةً اْلُمْشِرِكینَ  )٣٦(اْلُمتَّقِینَ َمعَ هللاَّ

“Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan,
(sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan
langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah
(ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu
dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin
semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya. Dan
ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”(QS. at-
Taubah (9): 36).347

Para mufasir, diantaranya al-Baghawi, menjelaskan bahwa

hitungan bulan dalam setahun adalah perhitungan hilaliyah atau

kamariah, ada 12 (dua belas) bulan. Nama-nama bulan adalah:

Muharam, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumdil Awal, Jumadil

Tsaniyah, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah.

Maksud  ِ هللاَّ ِكتَاب فِي adalah “pada al-lauh al-mahfuzh”. Dengan

demikian Allah swt. menetapkan bilangan bulan dan nama-namanya

dalam al-lauh al-mahfuzh semenjak Allah swt. menciptakan langit dan

bumi. Diantara 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang dimuliakan, yaitu:

Muharam, Rajab, Zulkaidah, dan Zulhijah. Ia juga menjelaskan bahwa

yang dimaksud اْلقَیِّم ینُ  الدِّ َذلِكَ  “Itulah (ketetapan) agama yang lurus”

adalah al-hisāb al-mustaqīm atau “perhitungan yang lurus”.348

b. Dasar Hukum dari Hadis.

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. menjelaskan:

347 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 207.
348Abu Muhammad al-Husain Ibn Mas’ud al-Baghawi, Ma’alim al-Tanzīl, (Bairūt, Dār at-

Thayyibah, 1997 M), Juz 4, hal. 44.
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َماَن قَِد اْستََداَر « قَاَل –صلى هللا علیھ وسلم –َعْن أَبِى بَْكَرةَ َعِن النَّبِىِّ  إِنَّ الزَّ

نَةُ اْثنَا َعَشَر َشْھًرا ِمْنھَا ، أَْربََعةٌ َكھَْیئَتِِھ یَْومَ  َمَواِت َواألَْرَض ، السَّ ُ السَّ َخلََق هللاَّ

ُم َوَرَجُب ُمَضَر الَِّذى بَْیَن  ِة َواْلُمَحرَّ ُحُرٌم ، ثَالٌَث ُمتََوالِیَاٌت ، ُذو اْلقَْعَدِة َوُذو اْلِحجَّ

349رواه البخاري ومسلم)»(ُجَماَدى َوَشْعبَاَن 

“Dari Abu Bakrah, dari Rasulullah saw. Berkata: sesungguhnya
zaman (tahun) beredar sebagaimana keadaanya (mestinya) sama
seperti pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Tahun terdiri
dari dua belas (12) bulan. Di antaranya tedapat empat (4) bulan yang
dimuliakan: tiga bulan berturut-turut, yaitu: Zulkaidah, Zulhijah,
Muharam, dan Rajab Mudhār yang terdapat di antara bulan Jumada
(al-Tsāniyah) dan Syakban.” (HR. al-Bukhāriy dan Muslim).

Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan kaitan hadis tersebut

dengan ayat 36 Surat at-Taubah, bahwa ketika Allah swt. menciptakan

langit dan bumi, pada saat itu pula Allah menetapakan jumlah bulan

dalam satu tahun 12 bulan. Tahun terus berputar dan perputarannya

pada saat ini sama dengan pada hari diciptakan langit dan bumi.350

Hadis dari ‘Abdullah Ibn ‘Umar sebagai berikut:

ثَنَا َسلََمة (وھو ابن  ثَنَا بِْشُرْبُن ْبُن ُمفَّضل َحدَّ ثَنِي ُحَمْیُدْبُن َمْسَعدةٌ الباھَلِي َحدَّ َحدَّ

الِّشْھُر تِْسُع َو علقمة)  َعْن نَافِع َعْن َعْبِدهللا ابن ُعَمر قَاَل: قَاَل َرٍسوُل َهللا ص.م. : 

ِعْشِرْیَن. فَإَ َذا َراَْیتُُمْوا الِھَالل فَُصْوُمُوا َو{َِذا َراَْیتُُمْوهُ فَاْفِطُرْوا, فَإْن ُغمَّ َعلَْیُكْم 

351فَاْقُدُرْوا لَھُ (رواه مسلم)

“Humaid bin Mas’adah al-Bahiliy bercerita kepadaku: Bisyru bin
Mufadhdhal bercerita kepada kami: Salamah bin ‘Alqamah bercerita
kepada kami, dari Nafi’ dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.a., ia berkata: Saya
mendengar Rasulullah saw. bersabda: Jumlah bilangan bulan ada 29
(hari). Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Apabila kalian
melihatnya (hilal), maka berbukalah. Apabila kalian terhalangi oleh
mendung maka kadarkan (perhitungkanlah).” (HR. Muslim).

349Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhāri, Shahīh al-Bukhāriy, Juz 4, h. 1712,  dan An-
Naisaburi, Shahīh Muslim, Juz 3, h. 135.

350Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bāriy Syarh Shahīh al-Bukhāri, (Bairūt, Dār al-Ma’rifah,
1379), Juz 8, h. 324.

351 An-Naisaburi, Shahīh Muslim, Juz II, hal. 760.
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Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata “faqdurū lahu”.

Sebagian ulama, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat

bahwa lafadz “faqdurū lahu” berarti “sempitkanlah dan kira-kirakanlah

keberadaan bulan yang ada di balik awan”. Ibnu Suraij dan beberapa

orang ulama, antara lain Muthaf bin Abdullah dan Ibnu Qutaibah

berpendapat bahwa makna “faqdurū lahu” adalah “kira-kirakanlah

dengan melakukan perhitungan terhadap manazil (posisi-posisi atau

orbit bulan).” Imam Malik, al-Syafi’i, Abu Hanifah, dan jumhur ulama

berpendapat bahwa “faqdurū lahu” berarti “kira-kirakanlah dengan

cara menyempurnakan jumlah hari bulan Syakban menjadi 30 hari”.352

Hadis dari Ibn ‘Umar sebagai berikut:

یَّةٌ ، الَ نَْكتُُب َوالَ نَْحُسُب « أَنَّھُ قَاَل –صلى هللا علیھ وسلم –ِن النَّبِىِّ ا ةٌ أُمِّ إِنَّا أُمَّ

ةً )رواه البخاري ومسلم(» الشَّْھُر ھََكَذا َوھََكَذا  ةً تِْسَعةً َوِعْشِریَن ، َوَمرَّ . یَْعنِى َمرَّ

353ثَالَثِیَن 

“Dari Ibn ‘Umar r.a. dari Nabi Muhammad saw. telah berkata
‘bahwasanya kami adalah umat yang ‘ummī, tidak dapat menulis dan
menghitung (ḥisāb) umur bulan sekian dan sekian. (Muttafaq ‘alaih).’
Menurut al-Bukhari maksudnya adalah terkadang 29 hari dan
terkadang 30 hari”. (HR. al-Bukhāri).

Hadis dari Ibn ‘Umar sebagai berikut:

ینَارٍ َعْن  ِن ِد ِ بْ ِد هللاَّ بْ الٌِك َعْن َع نَا َم ثَ دَّ ةَ َح ََم ل ْس ُن َم ِ بْ دُ هللاَّ بْ نَا َع ثَ ِ َحدَّ ِد هللاَّ بْ َع

ََّم قَاَل  ل َس ھِ َو یْ لَ ُ َع َّى هللاَّ ِ َصل ا أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ھَُم نْ ُ َع ِن ُعَمَر َرِضَي هللاَّ بْ

ْم  ُك یْ لَ ِْن ُغمَّ َع هُ فَإ ْو لَةً فََال تَُصوُموا َحتَّى تََر یْ َ ُر تِْسعٌ َوِعْشُروَن ل ھْ الشَّ

ةَ ثََالثِیَن (صحیح البخاري دَّ ِع لُوا الْ ِم َْك أ )١٧٧٤: فَ

352Yahya bin Syaruf An-Nawawi, Shahīh Muslim bi Syarh an-Nawawi, (Bairūt: Dār Al-
Kutūb al-‘Ilmiyah, 1995), hal. 166.

353Al-Bukhāri, Shahīh al-Bukhāri, Juz 2, h. 675.
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“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Maslamah telah
menceritakan kepada kami Malik dari ‘Abdullah bin Dinar dari
‘Abdullah bin ‘Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Satu
bulan itu berjumlah dua puluh sembilan malam (hari) maka janganlah
kalian berpuasa hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang
oleh awan maka sempurnakanlah jumlahnya menjadi tiga puluh.”(HR.
al-Bukhāri: 1774)

Ayat Alquran dan hadis Nabi tentang kalender ini

diejawantahkan lagi dalam praktik-praktik para Sahabat Nabi, dan

disempurnakan sistem perhitungannya pada masa Khalifah Umar ibn

Khatab. Dalam kesepakatan para sahabat ketika bermusyawarah untuk

merumuskan kalender ini, ditetapkanlah nama kalender ini dengan

“kalender Hijriah”. Dinamakan demikian karena tahun pertamanya

dihitung pada tahun hijrahnya Nabi bersama para sahabat dari Mekah

ke Madinah.354

c. Ijtihad

Dasar perbedaan dalam aplikasi dalil-dalil hisab rukyat yang

bersumber dari Alquran dan Hadis adalah karena adanya ijtihad sebagai

dasar hukum dalam penetapan awal bulan kamariah. Ijtihad digunakan

dalam konteks hisab rukyat adalah sebagai sarana dalam memahami

dan menginterpretasikan Alquran dan Hadis Nabi Muhammad saw,

terkait hisab rukyat awal bulan kamariah dengan konteks aplikasinya

dalam penentuan awal bulan kamariah yang lebih aplikatif sesuai

dengan pesan yang terkandung dalam nash. Praktik ijtihad dalam

interpretasi hadis-hadis Nabi Muhammad saw. memang bersumber dari

354Moh. Murtadho, Ilmu Falak Praktis, hal. 105 dan 113.
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dalil-dalil hisab rukyat yang bersifat multi-tafsir. Sebagaimana menurut

penelitian Syihabuddin al-Qalyubi, Hadis-Hadis hisab rukyat tersebut

mengandung setidaknya sepuluh interpretasi beragam, di antaranya:355

1. Perintah berpuasa atas semua orang yang melihat hilal dan tidak

berlaku atas orang yang tidak melihatnya.

2. Melihat di sini melalui mata tidak berlaku atas orang buta (matanya

tidak berfungsi).

3. Melihat (rukyat) secara ilmu bernilai mutawattir dan merupakan

berita dari orang yang adil.

4. Nash tersebut mengandung juga makna zhan sehingga mencakup

ramalan dan nujum (astronomi).

5. Ada tuntutan puasa secara kontinu apabila terhalang pandangan

melihat hilal ketika ada kepastian hilal dapat dilihat.

6. Ada kemungkinan hilal sudah wujud sehingga wajib puasa,

walaupun menurut astronomi belum ada kemungkinan hilal dapat

dilihat.

7. Perintah hadis tersebut ditujukan kepada kaum muslimin secara

menyeluruh, namun pelaksanaan rukyat tidak diwajibkan kepada

seluruhnya bahkan mungkin hanya perseorangan.

8. Hadis ini mengandung makna berbuka puasa.

9. Rukyah itu berlaku terhadap hilal Ramadan dalam kewajiban

berpuasa dan tidak untuk berbuka.

355Ahmad Izzuddin, Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia, hal. 2. Pemikiran selengkapnya dari
al-Qalyubi ini, baca Syihabuddin al-Qalyubi, Hasyiah Minhāj al-Thālibīn, hal. 45.
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10. Yang menutup pandangan ditentukan hanya oleh mendung bukan

selainnya.

Perbedaan interpretasi dalil hisab rukyat tersebut mengakibatkan

terjadinya beragam perbedaan dalam memahami dan mengaplikasikan

hadis-hadis Nabi Muhammad saw. dalam penentuan awal bulan

kamariah. Di Indonesia, perbedaan pendapat dalam penentuan awal

bulan kamariah sangat beragam dan memiliki sistematika serta

ketetapan sendiri. Ketentuan tersebut akhirnya mengakibatkan

perbedaan awal bulan kamariah di Indonesia dapat berselang sehari, dua

hari dan bahkan berhari-hari.

3. Metode Penentuan Awal Bulan: Hisab dan Rukyat

Secara umum, terdapat dua metode dalam penentuan awal bulan

pada kalender Hijriah, yaitu metode hisab dan metode rukyat.

a. Metode hisab

Istilah hisab berasal dari bahasa Arab ( اابً سَ حِ -بُ سُ حْ یَ –بَ سَ حَ  ) yang

berarti menghitung atau membilang.356 Hisab pada umumnya

digunakan dalam ilmu falak sebagai perhitungan dari gerakan benda-

benda langit, untuk mengetahui kedudukan pada waktu tertentu.357

Penentuan awal bulan dan awal tahun dengan menggunakan ilmu hisab

356Louwis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah, (Bairūt: Dār al-Asyriq, 1986), Cet. ke-28, hal.
132; Muhammad Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/
Pentafsiran Al-Qur`an, 1973), hal. 102; Muhyiddin Khazin, Kamus Hisab Rukyat, hal. 30.
Bandingkan dengan Muh. Nashirudin, Kalender Hijriah Universal Kajian atas Sistem dan
Prospeknya di Indonesia, (Semarang: El-Wafa, 2013), cet. I, hal. 117. Hisab itu bisa bermakna
arithmetic (ilmu hitung), reckoning (memperhitungkan), calculus (hitungan/kalkulus),
computation (perhitungan), calculation (perhitungan), estimation (perkiraan/penilaian) dan
appraisal (penaksiran/pengharapan).

357Ichtijanto, Almanak Hisab dan Rukyah, hal.115.
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adalah sebagai alternatif dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan

Zulhijah.358 Dalam literatur-literatur klasik ilmu hisab juga sering

disebut dengan Ilmu Falak.359

Penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan

mempunyai landasan yang kuat  di dalam Alquran,360 antara lain dalam

surat Yunus ayat 5:

نِینَ َعَددَ لِتَْعلَُمواَمنَاِزلَ َوقَدََّرهُ نُوًراَواْلقََمرَ ِضیَاءً الشَّْمسَ َجَعلَ الَِّذيھُوَ  السِّ

)٥(َواْلِحَسابَ 
”Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya,

dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu
mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).”(QS. Yunus (10):
5).361

Kaidah yang digunakan dalam ilmu hisab adalah kaidah eksakta,

yaitu dalam menjelaskan kaidah-kaidah ilmu hisab modern dengan

pendekatan Spherical Trigonometry, yaitu ilmu ukur segitiga bola yang

menggunakan data hasil observasi. Oleh karena itu, data yang

digunakan oleh ilmu hisab modern dapat dikontrol dan dikendalikan

setiap saat dengan hasil observasi. Atas dasar inilah, banyak kalangan

mengatakan bahwa ilmu hisab ini memberikan hasil yang qath’iy (pasti)

dan meyakinkan.362

358Syaugi Mubarak, Hisab-Rukyat Sebagai Metode Penetapan Awal Bulan Qomariyah
(Kajian Atas Metode Penetapan Awal Puasa dan Hari Raya di Indonesia), Dimuat dalam Jurnal
Al-Banjari Vol. 5, No. 9, (Banjarmasin: Fakultas Syari’ah IAIN Antasari, 2007).

359 Fakhrudin ar-Razi, At-Tafsīr al-Kabīr, hal. 479, lihat juga Susiknan Azhari, Ilmu Falak,
(Yogyakarta: Suara Muhamadiyah, 2007), Cet. 2. hal. 97-98.

360 Kata-kata “hisab” muncul 37 kali di dalam Alquran, dengan arti perhitungan.
361Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 223.
362 Ichtijanto, Almanak Hisab Rukyat, hal. 15.
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Dalam perkembangannya, hisab dibedakan kepada dua

kelompok utama,363 yaitu Hisab ‘Urfi dan Hisab Hakiki. Hisab ‘Urfi

adalah sistem perhitungan yang digunakan untuk pembuatan kalender

Hijriah sebagaimana yang sudah dikemukakan, yaitu penetapan awal

bulan didasarkan pada rata-rata umur bulan secara konvensional.364

Untuk bulan-bulan ganjil, yaitu bulan ke-1, ke-3, ke-5, dan seterusnya,

berumur 30 hari, dan bulan-bulan genap, yaitu bulan ke-2, ke-4, ke-6,

dan seterusnya berumur 29 hari. Kecuali pada tahun kabisat, bulan ke-

12 menjadi 30 hari. Setiap satu siklus (30 tahun) terdapat 11 tahun

kabisat (panjang = 355 hari) dan 19 tahun basitah (pendek = 354 hari).

Penentuan tahun kabisat berdasarkan kepada syair yang disepakati oleh

para sahabat berikut ini:

365انـھ * عـن كـل خـّل حـبھ فـصانـھكـف الخلـیل كـفّھ دی

"Kekasih yang sejati itu menjaga dan memelihara agamanya,

bukan yang senantiasa menjaga (selalu memenuhi) kesenangannya."366

Syair di atas terdiri dari 30 huruf yang menandakan 30 tahun,

yaitu satu siklus/daur. Huruf-huruf yang mempunyai titik pada syair

363Sriyatin Shadiq membaginya kepada tiga kategori, yaitu Hisab Hakiki Taqribi, Hisab
Hakiki Tahkiki, dan Hisab Hakiki Kontemporer. Sriyatin Shadiq al-Falaky, Perhitungan Awal
Bulan Sistem Ephemeris al-Falakiyah, makalah dalam Pelatihan dan Pendalaman Ilmu Falak dan
Hisab Rukyat di Program Sarjana IAIN Walisongo Semarang pada 10-11 Januari 2009.

364Muhyidin Khazin, 99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat, (Yogyakarta: Ramadan
Press, 2009), hal. 79. Hisab ‘urfi ini digunakan hanya untuk penyusunan kalender untuk pedoman
dalam mu’amalah secara internasional, bukan untuk pelaksanaan ibadah secara syar’i. Chairul
Zain, Ensiklopedia Ilmu Falak Dan Rumus-Rumus Hisab Falak, (Medan: BHR. Prov. Sumatera
Utara, 2008), hal. 3.

365At-Thabāriy, Tārīkh At-Thabāriy, hal. 9. Lihat juga Depag. RI, Pedoman Perhitungan
Awal Bulan Kamariah, (Jakarta: Bagian Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan
Agama, 1983), hal. 15; Depag RI, Waktu dan Permasalahannya, hal. 23; Sofwan Jannah,
Kalender Hijriah dan Masehi 150 tahun, hal. 4-5.

366Depag. RI, Almanak Hisab Rukyah, (Jakarta: Badan Hisab Rukyat, Proyek Pembinaan
Badan Peradilan Agama Islam, 1981), hal. 43.
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tersebut menandakan tahun kabisat, yaitu huruf (tahun) ke-2, 5, 7, 10,

13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29. Artinya, bahwa penambahan hari pada

tahun kabisat menurut kalender ini dilakukan sebanyak sebelas kali

dalam 30 tahun. Dengan demikian, dalam satu siklus (30 tahun) terdiri

dari 10.631 hari (30 x 354 + 11). Tambahan satu hari dalam tahun

kabisat tersebut diletakkan pada bulan Zulhijah. Selain dari urutan

tersebut merupakan tahun basitah.

Sistem hisab ini tidak dapat digunakan dalam menentukan awal

bulan kamariah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Karena

menurut sistem ini umur bulan Syakban dan Ramadan adalah tetap,

yaitu 29 hari untuk bulan Syakban dan 30 hari untuk bulan Ramadan,367

sementara untuk pelaksanaan ibadah seperti memulai dan mengakhiri

puasa Ramadan, harus dilakukan perhitungan yang lebih teliti.

Hisab Hakiki adalah sistem perhitungan yang didasarkan pada

peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya, oleh karena itu hisab ini

digunakan untuk kepentingan keakuratan waktu dalam penentuan awal

bulan, khususnya bulan-bulan yang berkaitan dengan ibadah wajib umat

Islam (Ramadan, Syawal dan Zulhijah). Menurut sistem hisab ini, umur

bulan tidak konstan dan juga tidak beraturan, melainkan bergantung

pada posisi hilal setiap bulan, sehingga umur bulan bisa jadi berturut-

turut 29 hari atau 30 hari, bahkan boleh jadi bergantian.368

367Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, hal. 79.
368Muhyidin Khazin, 99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukya; Chairul Zen, hal. 3.
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Dalam perkembangannya, hisab hakiki tersebut diklasifikasi

oleh Departemen Agama RI kepada tiga kelompok berdasarkan

keakuratannya, yaitu: Hisab Hakiki Taqribi, Hisab Hakiki Tahkiki, dan

Hisab Hakiki Kontemporer.369

1. Hisab Hakiki Taqribi

Dalam melakukan perhitungan, kelompok hisab ini

menggunakan data bulan dan matahari berdasarkan data dan tabel

Ulugh Beik (w. 1449 M/853 H).370 Perhitungan yang dilakukan

bersumber pada teori geosentris yang dicetuskan oleh Cauldius

Ptolomeus (140 M) yang menyatakan bumi sebagai pusat peredaran

benda-benda langit. Ketinggian hilal dihitung dari titik pusat bumi

dan berpedoman pada gerak rata-rata bulan sehingga hasil

369Pengelompokan tersebut muncul dalam Seminar Sehari Ilmu Falak tanggal 27 April 1992
di Tugu Bogor yang diselenggarakan oleh Departemen Agama RI.  Sriyatin Shadiq,
Perkembangan Hisab Rukyah dan Penetapan Awal Bulan Qamariyyah dalam Menuju Kesatuan
Hari Raya, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), hal. 68. Pengelompokan hisab tersebut, menurut Ahmad
Izzuddin, belum (tidak) diterima oleh semua kalangan, karena masih ada sebagian kalangan yang
menyatakan bahwa kitab karyanya sudah akurat, sebagaimana asumsi-asumsi pengikut setia kitab
Sulamun Nayirain. Meskipun menurut penilaian Departemen Agama waktu itu, melihat
keakuratannya masih dikategorikan taqribi. Padahal dalam pelacakan teori yang digunakan,
mereka menggunakan teori Geosentrisnya Ptolomeus yang sudah ditumbangkan oleh  teori
Heliosentris yang ditemukan oleh Copernicus. Teori Heliosentris itu sendiri sebenarnya sudah
dicetuskan oleh al-Biruni lima abad sebelum munculnya Copernicus. Baca Ahmad Izzuddin, Ilmu
Falak Praktis, hal. 14.

370Ulugh Beik adalah seorang ahli astronomi yang lahir di Salatin (797H/1393M) dan
meninggal di Iskandaria (1394H/1449M). Nama lengkapnya adalah Muhammad Turghay Ulugh
Beik. Ia membangun sebuah obsevatorium di Samarkand pada tahun 823 H/1420 M. Ulugh Beik
berhasil menyusun tabel data astronomi yang banyak digunakan pada perkembangan ilmu falak
masa-masa selanjutnya. Lihat John L. Esposito, The Oxford Encyclopaedia of The Modern Islamic
World, Cet. I, (New York: Oxford University Press, 1995), hal. 147 & 271; Jamil Ahmad, Seratus
Muslim Terkemuka, terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus,
1987), hal. 166-170; Muhyiddin Khazin, Kamus Ilmu Falak, hal. 117. Pada tahun 1650 M tabel
data Ulugh Beik tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh J. Greaves dan Thyde, dan
oleh Saddilet disalin ke dalam Bahasa Perancis. Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis, hal. 10.
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perhitungan merupakan perkiraan saja, atau mendekati kebenaran.371

Hisab ini dilakukan dengan cara penambahan, pengurangan,

perkalian, dan pembagian tanpa mempergunakan ilmu ukur segitiga

bola.

Hisab ini belum memberikan informasi tentang azimut bulan

maupun matahari dan diperlukan banyak koreksi untuk

menghasilkan perhitungan yang lebih akurat. Oleh karena itu,

metode ini tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan rukyat hilal.

Akan tetapi, kelebihan sistem hisab ini adalah bahwa data dan tabel-

tabelnya dapat digunakan terus menerus tanpa harus diubah. 372

Kitab-kitab yang termasuk ke dalam kategori hisab taqribi ini

adalah metode kitab-kitab klasik yang biasanya diajarkan pada

pondok-pondok pesantren salaf di Indonesia.373

2. Hisab Hakiki Tahkiki

Metode hisab ini mendasarkan perhitungannya pada data

astronomi yang telah disusun oleh Syaikh Hasan Zaid Alauddin Ibnu

Syatir (1305-1375 M/704-777 H). Pengamatannya terhadap hilal

berdasarkan pada teori yang dicetuskan oleh Nicolas Copernicus

(1473-1543 M/878-950 H) yaitu teori heliosentris yang meyakini

matahari sebagai pusat peredaran benda-benda langit. Menurut

sistem ini, perhitungan dapat dilakukan dengan rumus-rumus

371 Moh. Murtadho, Ilmu Falak Praktis, hal. 226.
372 Ibid.
373Dikutip dari http://eprints.walisongo.ac.id/1031/3/09211107_Bab2.hisab-rukyat-di-ina.

pdf-Adobe Reader.
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spherical trigonometri (ilmu ukur segitiga bola) dengan koreksi data

gerakan bulan maupun gerakan matahari yang dilakukan dengan

teliti melalui beberapa tahapan. Proses perhitungannya harus

menggunakan alat elektronik seperti kalkulator, komputer, dan daftar

logaritma.374 Artinya sistem ini menggunakan tabel-tabel yang sudah

dikoreksi dan diperhitungkan relatif lebih rumit, dan mamakai ilmu

ukur segitiga bola.

Sistem hisab hakiki ini menentukan ketinggian hilal dengan

memperhatikan posisi lintang dan bujur, deklinasi375 bulan, dan

sudut waktu bulan dengan koreksi-koreksi terhadap pengaruh

refraksi,376 paralaks,377 dip atau kerendahan ufuk,378 dan semi

374 Lihat Husein Zaid Alauddin Ibnu Syatir, Haża Kitāb al-Mathla’ al-Sa’īd fī Hisābāt al-
Kawākib ‘alā al-Rushd al-Jadīd, (Kairo: al-Mathba’ah al-Baruniyah, 1886 M/1304 H), Moh.
Murtadho, Ilmu Falak Praktis, hal. 227.

375Deklinasi (Inggris: declination, Arab: Mail, Mail asy-Syams untuk deklinasi Matahari
dan Mail al-Qamr untuk dekinasi Bulan), adalah salah satu besaran dalam koordinat ekuatorial
yang mendefinisikan jarak antara benda langit dengan ekuator langit. Dihitung dalam satuan
derajat dari -90 sampai 90. Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, hal. 12. Baca
selengkapnya Abdur Rachim, Ilmu Falak, (Yogyakarta: Liberty, 1983), hal. 8-9; A. Jamil, Ilmu
Falak (Teori & Aplikasi), hal. 15-17.

376Refraksi atau daqa’iq al-ikhtilāf adalah “pembiasan cahaya”, yaitu perubahan arah
rambat partikel cahaya akibat berkas sinar yang melewati dua medium yang berbeda, sehingga
dibelokkan mendekati atau menjauhi garis normal (garis yang selalu tegak lurus terhadap
permukaan yang terkena sinar) yang bergantung dari kedua medium tersebut. Dalam bahasa Arab
disebut al-Inkisar. Lihat Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, hal. 34. Refraksi bisa juga
dikatakan sebagai  perbedaan antara tinggi suatu benda langit yang sebenarnya dengan tinggi
benda langit yang dilihat sebagai akibat adanya pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya terjadi
karena sinar matahari yang sampai ke mata kita telah melalui lapisan-lapisan atmosfir yang
berbeda kepadatannya, sehingga cahaya yang datang itu mengalami pembelokan, padahal yang
kita lihat adalah arah lurus pada sinar yang ditangkap mata. Baca a.l. Abdur Rachim, Ilmu Falak,
hal. 27; A. Jamil, Ilmu Falak Teori dan Aplikasi, hal. 36-37.

377Parallaks (Inggris) atau ikhtilaf al-mandhar adalah beda lihat, yaitu beda lihat terhadap
suatu benda langit bila dilihat dari titik pusat Bumi dengan dilihat dari permukaan Bumi. Paralaks
ini diformulasikan dengan besarnya suatu sudut antara dua garis yang ditarik dari benda langit ke
titik pusat Bumi dan garis yang ditarik dari benda langit yang bersangkutan ke mata peninjau di
permukaan Bumi. Paralaks ini berubah-ubah harganya setiap saat tergantung pada jarak antara
benda langit yang bersangkutan dengan Bumi dan tergantung pula dengan ketinggian benda langit
itu dari ufuk. Semakin jauh jaraknya semakin kecil harga paralaksnya. Begitu juga semakin tinggi
posisi benda langit dari ufuk semakin kecil pula harga paralaksnya. Ketika benda langit berada di
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diameter379 bulan. Oleh karena itu, sistem hisab ini dapat

memberikan informasi tentang terbenamnya matahari setelah

terjadinya ijtimak, ketinggian hilal, azimut matahari dan bulan untuk

tempat observasi, serta dapat membantu pelaksanaan rukyat hilal.380

3. Hisab Hakiki Kontemporer

Metode hisab ini menggunakan hasil penelitian mutakhir dan

kaidah matematika yang telah dikembangkan. Sistem koreksinya

lebih teliti sesuai dengan kemajuan teknologi dan sains dengan

tingkat ketelitian yang lebih tinggi.381 Perhitungan dilakukan dengan

memperluas dan menambahkan koreksi gerak bulan dan matahari

dengan rumus-rumus spherical trigonometri sehingga didapat data

yang sangat teliti dan akurat.382 Perhitungan menggunakan alat-alat

titik kulminasi maka harga paralaksnya 0 (nol). Apabila benda langit berada di horizon atau ufuk
maka paralaksnya disebut horizontal paralaks (HP) karena sebagai acuan perhitungan horizontal
paralaks ini adalah jari-jari Bumi (R) pada ekuator Bumi yaitu 6378.14 km. Baca a.l: Susiknan
Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, hal. 29; Abdur Rachim, Ilmu Falak, hal. 34-37. A. Jamil, Ilmu
Falak (Teori & Aplikasi), hal. 42-43.

378Ketika seseorang berada di tepi pantai atau berada di daratan yang sangat luas, maka
akan tampak semacam garis pertemuan antara langit dengan bumi. Garis pertemuan inilah yang
dimaksud dengan ufuk (ufuk mar’i) yang dalam astronomi dikenal dengan nama visible horizon.
Kerendahan ufuk (Dip) atau ikhtilāf al-ufuq adalah perbedaan kedudukan antara ufuk yang
sebenarnya (hakiki) dengan ufuk yang terlihat (mar’i) oleh seorang pengamat. Perbedaan itu
dinyatakan oleh besar sudut. Untuk mencari dip biasa digunakan rumus, dip = 1,76’ √H dengan H
adalah ketinggian tempat diukur dari permukaan laut rata-rata dengan dip dinyatakan kedalam
menit busur. Dalam bahasa Arab disebut Ikhtilāf al-Ufuq. Lihat Susiknan Azhari, Ensiklopedi
Hisab Rukyat, hal. 13. Setiap orang yang mengamati benda-benda langit, termasuk matahari dan
bulan, matanya tidak akan tepat di permukaan bumi maupun di permukaan air laut, melainkan ada
pada ketinggian tertentu di atasnya. Sementara ufuk yang tampak di lapangan adalah batas
persinggungan antara pandangan mata dengan permukaan bumi atau permukaan air laut. Dengan
demikian kedudukan ufuk mar’i itu lebih rendah daripada ufuk hakiki.

379Semi Diameter adalah separuh diameter atau jari-jari dari benda langit yang teramati.
Semi Diameter merupakan jarak dari titik pusat benda yang diamati sampai tepi piringan. Dalam
bahasa Arab disebut Nisfu al-Qutub. Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, hal. 35.

380Moh. Murtadho, Ilmu Falak Praktis, hal. 227.
381Ahmad Izzuddin, Fiqih Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam

Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 7-8.
382Baca Saadoeddin Djambek, Hisab Awal Bulan, (Jakarta: Tinta Mas, 1976), hal. 24-31.
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elektronik modern seperti kalkulator, komputer dan alat pendeteksi

koordinat lintang dan bujur berstandar internasional, semisal GPS

(Global Positioning System) dan Google Earth.

Akibat dari pengelompokan dalam sistem hisab, di antara

sesama mazhab hisab sering terjadi perbedaan dalam penentuan awal

bulan.

Perbedaan selanjutnya adalah dalam menentukan kriteria

ijtimak. Terdapat enam mazhab dalam hal ini,383 yaitu:

1. Ijtima’ Qabla Ghurūb

Mazhab ini mensyaratkan konjungsi (ijtimak) sebagai syarat

astronomis kelahiran hilal dalam menentukan tanggal 1 bulan

berikutnya, sehingga syarat kenampakan hilal di atas ufuk tidak

terlalu penting, demikian juga kenampakan fajar. Yang terpenting

adalah terjadi ijtimak sebelum ghurūb matahari. Dasar yang

digunakan adalah surat Yāsin ayat 39,

)٣٩(◌ِ اْلقَِدیمَكاْلُعْرُجونِ َعادَ َحتَّىَمنَاِزلَ قَدَّْرنَاهُ َواْلقََمرَ 

“Dan telah Kami tetapkan bagi Bulan manzilah-manzilah,

sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah

dia sebagai bentuk tandan yang tua.” (QS. Yāsin (36): 39).384

2. Ijtima’ Qabla Fajr

Mazhab ini memiliki kriteria yang mirip dengan mazhab

ijtima’ qabla ghurūb. Perbedaannya bahwa apabila ijtimak sebelum

383M. Husein, “Sekilas Mengenal Mazhab-Mazhab Hisab” dalam Majalah Online Suara
Muhammadiyah edisi 15 September 2006.

384 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, hal. 710.
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terbit fajar pada malam hari akhir bulan maka malam tersebut sudah

dianggap bulan baru. Mazhab ini juga tidak mempertimbangkan

kedudukan hilal dalam rukyat sepanjang syarat-syarat kelahiran

astronomis hilal telah terpenuhi menurut mazhab mereka.

3. Hilal di Atas Ufuk Hakiki

Kedudukan Bulan di atas ufuk hakiki385 merupakan syarat

bulan yang berkedudukan sebagai hilal dalam penentuan awal bulan

kamariah menurut pendapat mazhab ini. Kedudukan hilal di atas

ufuk terjadi setelah ijtimak pada waktu ghurub. Mazhab ini tidak

memperhitungkan koreksi-koreksi dengan tinggi tempat pengamat,

paralaks, refraksi, dan jari-jari Bulan.

4. Hilal di Atas Ufuk Hissi

Sayarat penentuan awal bulan menurut mazhab ini adalah

kedudukan Bulan di atas ufuk hissi386 pada waktu ghurub dan telah

terjadi ijtimak. Jika mazhab hilal di atas ufuk hakiki menggunakan

hitungan dasar bidang datar yang melewati pusat bumi, maka

mazhab ini menggunakan bidang datar yang sejajar dengan ufuk

hakiki yang berada pada permukaan bumi mata pengamat.

5. Hilal di Atas Ufuk Mar’i

385Ufuk hakiki (true horizon) adalah lingkaran bola langit yang bidangnya melalui titik
pusat bumi dan tegak lurus pada garis vertikal pengamat (observer). Marsito, Kosmografi Ilmu
Bintang-Bintang, (Jakarta: PT Pembangunan, 1960), hal. 13.

386Ufuk Hissi (astronomical horizon) adalah lingkaran pada bola langit yang bidangnya
melalui permukaan bumi tempat si pengamat dan tegak lurus pada garis vertikal pengamat
tersebut. Ufuk hissi dikenal juga dengan istilah horizon semu atau astronomical horizon.
Bidangnya sejajar dengan bidang ufuk hakiki, perbedaannya terletak pada parallax (beda lihat).
Susiknan Azhari, Ilmu Falak Teori dan Praktik, hal. 102.
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Mazhab ini mensyaratkan kedudukan hilal di atas ufuk mar’i

atau visible horizon dalam penentuan awal bulan kamariah. Dalam

mazhab ini diperhitungkan beberapa koreksi seperti paralaks,

refraksi, jejari bulan dan kerendahan ufuk.

6. Hilal pada Imkan Rukyat

Secara harfiah, hisab imkān rukyat berarti perhitungan

kemungkinan terlihat hilal.387 Mazhab ini mensyaratkan kedudukan

hilal di atas ufuk mar’i yang memungkinkan teramati (visibilitas

hilal) baik dengan mata telanjang maupun dengan alat bantu optik.

Kriteria hilal yang ditetapkan dengan syarat kedudukan minimal

hilal seperti irtifa’ (tinggi benda), sudut elongasi388 dan umur bulan.

Di Indonesia, kriteria imkan rukyat yang digunakan oleh

Kementerian Agama adalah kriteria berdasarkan kesepakatan

MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan

Singapura) dengan syarat tinggi hilal minimal 2 derajat, sudut

elongasi minimal 3 derajat dan umur hilal sejak terjadinya ijtimak

hingga terbenam matahari minimal 8 jam.389

b. Metode Rukyat

387 Fariz Ruskanda, 100 Masalah Hisab & Rukyat, Telaah Syariah, Sains & Teknologi, hal.
32.

388Ada dua pengertian Sudut Elongasi: (1) merujuk pada jarak sudut antara bulan dan
matahari dalam koordinat ekliptika geosentrik. Dalam bahasa Inggris disebut Elongation. Dalam
bahasa Arab disebut al-Bu'du az-Zawiy, sedangkan dalam kitab Sullamun Nayyirain diistilahkan
dengan Bu'du Baina an-Nayyirain. Elongasi 0 derajat berarti konjungsi, 180 derajat disebut
oposisi, dan 90 derajat disebut kuadratur (at-Tarbi'). (2) merujuk pada jarak sudut antara bulan dan
matahari dalam koordinat horizon pada bola langit. Dalam bahasa Inggris disebut Angular
Distance. Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, hal. 14.

389Susiknan Azhari, “Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya,” museumastronomi.
com/visibilitas-hilal-mabims-dan-implementasinya/28 Juli 2012.
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Rukyat berasal dari kata ( ى – رأ _ رأى – ) yang berarti melihat

dengan mata dan mengamati. 390 Kata ini memiliki padanan arti dengan

mengerti ( ادرك ), dan menyangka atau mengira.391 Rukyat dipahami

sebagai kata yang dapat dikembangkan dan dirasionalkan, dapat

diperluas lagi pada pemaknaan rukyat.392 Tetapi kata rukyat pada

umumnya diartikan dengan menggunakan mata kepala.393 Dalam

astronomi, rukyat dikenal dengan istilah observasi.394

Istilah rukyat al-hilal395 dalam konteks penentuan awal bulan

kamariah adalah melihat hilal yang dilakukan setiap akhir bulan atau

tanggal 29 bulan kamariah pada saat matahari terbenam.396

Keberhasilan rukyat menentukan penetapan awal bulannya.

Penentuan awal bulan kamariah dengan rukyat, terutama bulan

Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, dikenal sejak masa Rasulullah saw.

dan permulaan Islam.397 Pada masa itu, penentuan awal bulan untuk

keperluan waktu-waktu ibadah (khususnya awal Ramadan, Syawal, dan

390Ma’luf, Loewis, al-Munjid fī al-Lughah, Bairūt: Dār al-Masyriq, 1986, hal. 243. A.W.
Munawwir, Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia, hal. 495.

391A.W. Munawwir, Kamus Arab Indonesia, hal. 460.
392Ahmad Izzuddin, Fiqih Hisab Rukyah di Indonesia, hal. 45.
393 Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, hal. 128.
394 Ibid.
395Definisi hilal bisa beragam karena hal tersebut merupakan bagian dari riset ilmiah.

Semua definisi semestinya saling melengkapi satu dengan lainnya. Hilal harus didefinisikan
dengan sesuatu definisi yang komprehensif. Misalnya, definisi lengkap yang dirumuskan sebagai
berikut: hilal adalah bulan sabit pertama yang teramati di ufuk barat sesaat setelah matahari
terbenam, tampak sebagai goresan garis cahaya yang tipis, dan bila menggunakan teleskop dengan
pemroses citra bisa tampak sebagai garis cahaya tipis di tepi bulatan bulan yang mengarah ke
matahari. Dari data-data rukyat hilal jangka panjang, keberadaan hilal dibatasi oleh kriteria hisab
tinggi minimal sekian derajat bila jaraknya dari matahari sekian derajat dan beda waktu terbenam
bulan-matahari sekian menit serta fraksi iluminasi sekian prosen. T. Djamaluddin, Redefinisi Hilal
Menuju Titik Temu Kalender Hijriyyah, dalam http://tdjamaluddin.space.live.com.

396Muhyidin Khazin, Ilmu Falak, dalam Teori dan Praktek, hal. 173.
397Ahmad Musonnif, Ilmu Falak, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 133.
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Zulhijah) dilakukan secara sederhana, yaitu dengan mengamati hilal

secara langsung tanpa menggunakan alat (rukyat bi al-fi’li).398

Rukyat dalam praktiknya dapat dilakukan dengan mata

telanjang, atau dengan alat bantu optik seperti teleskop.399 Apabila hilal

terlihat maka pada magrib waktu setempat telah memasuki bulan baru.

Akan tetapi hilal tidak selalu dapat terlihat. Jika jarak waktu antara

ijtimak dengan terbenamnya matahari terlalu pendek, maka secara

ilmiah hilal mustahil terlihat, karena iluminasi cahaya bulan masih

terlalu suram. Kriteria Danjon (1890-1967 M/1307-1387 M)

menyebutkan bahwa hilal dapat terlihat tanpa alat bantu jika minimal

jarak sudut (arc of light) antara bulan-matahari sebesar 6,4 derajat (7

derajat).400 Kurva visibilitas hilal sebagai hasil perhitungan teori

tersebut mengindikasikan bahwa untuk wilayah sekitar Khatulistiwa

hilal baru mungkin dapat dirukyat dengan mata telanjang minimal pada

ketinggian di atas 6°. Di bawah itu hingga ketinggian di atas 4°

398K.H. A. Ghazalie Masroeri, Pedoman Rukyat dan Hisab Nadhatul Ulama, hal. 2.
399Dalam perkembangannya, rukyat sudah menggunakan alat bantu rukyat memanfaatkan

teknologi, namun dalam dasar syari’i, penggunaan alat bantu rukyat masih terus dikaji
keabsahannya. Nahdatul Ulama sebagai simbolisasi mazhab rukyat menetapkan syarat bahwa alat
bantu yang boleh digunakan adalah alat untuk memperjelas obyek yang dilihat, bukan pantulan.
Selengkapnya baca, Ghazalie Masroeri, Pedoman Rukyat dan Hisab Nadhlatul Ulama, hal. 27.

400Batas Danjon adalah perkiraan astronom Perancis André-Louis Danjon (1890-1967
M/1307-1387 M) tentang pemisahan sudut terkecil (pusat ke pusat) antara matahari dan bulan di
mana bulan sabit dapat dilihat. Danjon menetapkan nilai sekitar 7 derajat berdasarkan pengamatan
bulan sabit di tahun 1930-an. Danjon merasa bahwa ketidakmampuan untuk mendeteksi sudut
elongasi hilal yang kecil adalah karena unsur bulan yang disebabkan oleh kekasaran daerah bulan
yang mencegah sinar matahari langsung menuju permukaan bulan dari yang terlihat di sudut
elongasi. Pengamatan terbaru bertentangan dengan kesimpulan Danjon, bahwa observasi tersebut
sebagian besar terkait dengan masalah persepsi, dan bahwa bulan sabit diterangi matahari tidak
benar-benar hilang. Baca “The Danjon Limit,” https://the-moon.wikispaces.com/Danjon+Limit.
Baca juga Amir Hasanzadeh, “Study of Danjon Limit in Moon Crescent Sighting”,
https://researchgate.net/publication/257521244_Study_of_Danjon_ Limit.
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diperlukan alat bantu penglihatan seperti teleskop dan sejenisnya.401

Nahdlatul Ulama (NU) yang menggunakan rukyat sebagai dasar

penentuan awal bulan menggunakan haddu imkanir rukyah (kriteria

visibilitas hilal), mengakui kesaksian rukyat asalkan ketinggiannya di

atas batas imkanur rukyat 2°.402

Nahdhatul Ulama dalam penyusunan kalendernya menggunakan

kriteria imkanurrukyat 2° tanpa syarat elongasi dan umur hilal.

Sementara Muhammadiyah menggunakan kriteria "Hisab Hakiki

Wujudul Hilal". Kriteria ini menyatakan bahwa awal bulan Hijriah

dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria; (1) Telah terjadi ijtimak

(konjungsi), (2) Ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari

terbenam, (3) Pada saat terbenamnya matahari piringan atas Bulan

berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud). Ketiga kriteria ini

digunakan secara kumulatif. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka

bulan baru belum mulai. Dalam bahasa sederhana: "Jika  setelah terjadi

ijtimak, bulan terbenam setelah terbenamnya matahari maka malam itu

ditetapkan sebagai awal bulan Hijriah tanpa melihat berapapun sudut

ketinggian bulan saat matahari terbenam".403

Pemerintah RI melalui pertemuan Menteri-menteri Agama

Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) menetapkan

kriteria yang disebut Imkanurrukyat yang dipakai secara resmi untuk

401http://Rukyatul Hilal Indonesia (RHI).htm, diakses hari Senin, 22 April 2015.
402KH A. Ghazalie Masroeri, “Tahap-tahap Penentuan Awal Bulan Qamariah Perspektif

NU”, www.nu.or.id/post/read/14895/tahap-tahap-penentuan-awal-bulan-qamariah-perspektif-nu.
403 Ibid.
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penentuan awal bulan hijriah pada kalender Islam negara-negara

tersebut yang menyatakan: Hilal dianggap terlihat dan keesokannya

ditetapkan sebagai awal bulan hijriah berikutnya apabila memenuhi

salah satu syarat-syarat berikut:

1) Ketika Matahari terbenam, ketinggian Bulan di atas horizon tidak

kurang dari 2°;

2) Jarak lengkung Bulan dan Matahari (sudut elongasi) tidak kurang

dari 3°;

3) Ketika Bulan terbenam, umur Bulan tidak kurang dari 8 jam selepas

konjungsi/ijtimak berlaku.

Kriteria inilah yang menjadi pedoman Pemerintah RI untuk

menyusun kalender Takwim Standard Indonesia yang digunakan

dalam penentuan hari libur nasional secara resmi. Dengan kriteria ini

pula keputusan sidang isbat penentuan awal bulan Ramadan, Syawal

dan Zulhijah "bisa ditebak hasilnya". Ormas Persatuan Islam (Persis)

belakangan telah mengadopsi kriteria ini sebagai dasar penetapan awal

bulannya.404

Dalam praktiknya, penggunaan kriteria MABIMS diatas,

berbeda di antara negara anggotanya. Indonesia menggunakan kriteria

tersebut secara kumulatif, tetapi tetap menampung aspirasi para ahli di

Indonesia dalam sidang isbat untuk menetapkan awal bulan Ramadan

dan Sawal. Malaysia sejak tahun 1992 menggunakan visibilitas hilal

404 Ibid.
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MABIMS dengan syarat hilal mungkin dapat dilihat apabila telah

memenuhi salah satu kriteria diatas. Singapura mengikuti kebijakan

Malaysia dalam menetapkan awal bulan kamariah untuk pembuatan

kalender hijriah. Berbeda dengan Malaysia dan Singapura, Brunai

Darussalam pada awalnya menggunakan kriteria MABIMS sebagai

pemandu observasi hilal. Akan tetapi, dalam perjalanannya, Brunai

Darussalam tidak lagi menggunakan visibilitas hilal MABIMS untuk

menentukan awal Ramadan dan Sawal.405

Dewasa ini, rukyat juga dilakukan dengan menggunakan

peralatan canggih seperti teleskop yang dilengkapi CCD Imaging,

namun perlu dilihat lagi bagaimana penerapan kedua ilmu tersebut.

Mazhab rukyat mempunyai perbedaan-perbedaan yang prinsipil

sehingga menghasilkan mazhab-mazhab kecil. Di antara akar perbedaan

adalah:406

1. Dasar Pemahaman Matlak

Penggunaan matlak407 dalam rukyat, terutama di Indonesia,

terdapat beberapa perbedaan. Sebagian mazhab berpendapat bahwa

matlak berlaku dalam satu kesatuan wilayah al-hukmi, atau dapat

disebut dengan matlak lokal, di Indonesia yang termasuk dalam

405Susiknan Azhari, “Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya,” museum
astronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-dan-implementasinya/28 Juli 2012.

406Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis, hal. 76-77.
407Matlak berarti tempat terbit atau tempat muncul. Lihat Zainuddin Muhammad bin Abi

Bakr ar-Razi, Mukhtār ash-Shihāh, (Kairo: Dār as-Salām, 1428/2007), cet. I, hal. 343. Matlak
adalah tempat terbit matahari, terbit bulan, atau terbit fajar. Matlak yang dimaksud disini adalah
batas geografis keberlakuan rukyat. Lihat Susiknan Azhari, Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah
Islam dan Sains Modern, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), cet. II, hal. 121.



190

mazhab ini adalah Nadhatul Ulama.408 Mazhab rukyat lain

berdasarkan hasil rukyat yang berlaku untuk seluruh dunia.409 Lokasi

rukyat yang digunakan adalah di seluruh belahan dunia yang berlaku

secara universal. Khusus dalam penentuan awal bulan Zulhijah

didasarkan pada ketetapan di Mekah (Arab Saudi), sehingga rukyat

harus dilakukan di Mekah, dan seluruh negara di dunia harus

mengikuti ketetapan dari Mekah. Di Indonesia yang mengikuti

mazhab ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia.410

2. Dasar Pemahaman Adil

Kata “adil” merupakan salah satu syarat diterimanya rukyat,

namun kata “adil” saat ini melahirkan pendapat yang berbeda dalam

keabsahan diterimanya rukyat. Kontroversi dalam penolakan hasil

rukyat dalam sidang isbat merupakan sebuah cermin adanya

perbedaan interpretasi “adil” tersebut.

Pemahaman pertama terjadi dalam sidang itsbat dan yang

dipahami oleh para ahli falak adalah bahwa kata “adil” seharusnya

408Pemikiran Nadhatul Ulama dalam rukyat bersifat struktural dan demokrasi. Secara
struktural NU menegaskan pendapat rukyat sebagai pendapat yang dipegangi secara institusi,
sedangkan secara demokrasi NU memberikan kebebasan kepada warganya untuk memahami
pendapat selain rukyat sebagaimana yang dipahami institusi selama tidak difatwakan.
Sebagaimana yang diakui oleh Ma’ruf Amin bahwa di kalangan NU pun terdapat warganya yang
menolak rukyat. Selengkapnya baca Abdul Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan Nadhlatul
Ulama, (Surabaya: PP RMI bekerjasama dengan Dinamika Press, 1997), hal. 301.

409Sebagaimana pendapat Imam Hambali, bahwa kesamaan tanggal kamariah harus berlaku
di seluruh dunia. Baca, Farid Ruskanda, 100 Masalah Hisab & Rukyat, hal. 18.

410Pemahaman Hizbut TaHR.ir dalam penentuan awal bulan kamariah lebih banyak dibahas
dalam diskusi panel, tulisan dalam website resmi serta di media massa. Selengkapnya baca M.
Shiddiq al-Jawi, “Penentuan Awal Bulan Kamariah: Perspektif Hizbut TaHR.ir Indonesia”,
makalah dalam Seminar Nasional bertema “Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia Merajut
Ukhuwah di Tengah Perbedaan, diselenggarakan oleh Majlis Tarjih dan Tajdid PP
Muhammadiyah pada 27-30 November 2008 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
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diaplikasikan dalam sistem hisabnya.411 Contoh kasus penolakan

rukyat Cakung dan Jepara pada penetapan Syawal 1432 H dan kasus

penolakan rukyat Cakung pada penetapan 1 Ramadan 1433 H lalu

adalah karena keberhasilan rukyat dianggap tidak sesuai dengan

hisab. Berdasarkan perhitungan dan logika matematis, hilal di bawah

dua derajat dianggap tidak mungkin dirukyat. Artinya penilaian

seseorang adil dalam rukyat sangat terkait dengan hisab. Penilaian

tersebut menuai masalah karena dapat mengakibatkan perbedaan

persepsi dalam keabsahan penolakan kesaksian rukyat dan

sebagaimana pada kasus-kasus sebelumnya bahwa hanya

Muhammadiyah yang meminta rukyat diterima dan yang lain

menolak karena belum masuk imkān rukyat. Fenomena seperti ini

dapat menimbulkan interpretasi bahwa ada muatan politis di dalam

pengambilan keputusan sidang isbat.412

Pendapat lain memahami “adil” dalam rukyat adalah

sebagaimana prinsip penetapan awal bulan pada umumnya, yaitu

rukyat dan kesaksian orang adil. “Adil” disini adalah seseorang

muslim yang bersaksi melihat hilal dan diambil sumpah atas

keislaman dan sumpah kesaksiannya. Pemahaman tersebut

411 Ahmad Izzuddin, Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia, hal. 77.
412Penilaian tersebut juga diungkapkan oleh Ahmad Izzuddin dalam bukunya Fiqh Hisab

Rukyah di Indonesia, hal. 78, bahwa sejak kasus 1418/1998 akibat adanya konflik antara
Kementerian Agama dengan Amien Rais (saat itu menjabat sebagai ketua umum PP
Muhammadiyah), Kementerian Agama kemudian merangkul NU dan meninggalkan
Muhammadiyah serta berusaha untuk berbeda dalam penetapan awal bulan kamariah dengan
ketetapan Muhammadiyah.
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merupakan pemahaman dasar yang dipahami dari hadis yang

meriwayatkan kesaksian seorang Badui.

Paham seperti ini terlihat secara tegas dari munculnya berbagai

tanggapan yang mempertanyakan mengapa kesaksian seorang yang

adil bisa ditolak dari berbagai kasus dan penetapan awal bulan

kamariah oleh pemerintah.

E. Kalender Umat Islam di Indonesia

Umat Islam di Indonesia pada saat ini menggunakan dua kalender

dalam aktivitas sehari-hari, yaitu kalender Masehi dan kalender Hijriah.

Kalender Masehi digunakan hampir di semua aspek kegiatan, sementara

kalender Hijriah lebih banyak digunakan untuk kepentingan ibadah puasa, baik

puasa sunat maupun  puasa wajib di bulan Ramadan, hari raya Idul Fitri dan

Idul Adha, dan peringatan hari-hari besar keagamaan lainnya.

Sebagaimana sudah dikemukakan, bahwa kalender umat Islam sejak

masa Nabi Muhammad saw. menyerukan ajarannya adalah kalender kamariah

yang sudah ditetapkan di dalam Alquran dan hadis-hadis Nabi. Berdasarkan hal

tersebut, Umar bin Khatab menyusun kalender Islam yang sempurna, yang

sampai saat ini belum ada bantahan ataupun koreksinya, kecuali perbedaan

pendapat tentang metode penentuan awal bulan untuk kepentingan puasa

Ramadan dan dua hari raya. Para sahabat dan tabiin, para ulama mazhab, dan

para ahli astronomi Islam yang muncul, khususnya di zaman keemasan Islam,

baik masa Dinasti Bani Abbasiyah maupun masa kejayaan Bani Umaiyah di
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Spanyol,413 semuanya sepakat mengamalkan kalender Hijriah. Tidak

ditemukan di dalam catatan sejarah pembicaraan mereka tentang kalender

miladiah. Oleh sebab itu, penting sekali ditelusuri mengapa umat Islam

Indonesia justru mengunakan kalender miladiah (Masehi) dalam semua

aktivitas mereka.

Dalam catatan sejarah Islam di Indonesia, menurut Karel A.

Steenbrink,414 ada dua periode yang harus mendapat perhatian khusus, yaitu

periode masuknya Islam ke Indonesia dan periode reformisme abad ke 20-an.

Sejarah mencatat bahwa sebelum masuknya agama Islam ke Indonesia, telah

berlaku perhitungan tahun yang ditempuh menurut kalender Jawa Hindu atau

tahun Soko, yang dimulai pada hari Sabtu, 14 Maret 78 M, yaitu tahun

penobatan Prabu Syaliwahono (Aji Soko). Kalender ini digunakan masyarakat

Budha di Bali guna mengatur kehidupan masyarakat dan agama.415

Sejak masa kerajaan Islam Mataram dipimpin oleh Sultan Agung pada

tahun 1043 H/1633 M bertepatan dengan 1555 tahun Soko, kalender Soko

(Hindu-Jawa) diasimilasi dengan kalender Hijriah. Pada awalnya kalender

Soko menggunakan sistem syamsyiah, oleh Sultan Agung416 diganti dengan

sistem kamariah karena disesuaikan dengan kalender Hijriah. Sedangkan tahun

tetap meneruskan tahun Soko. Kalender hasil perubahan tersebut dikenal

413Para Astronom Islam yang muncul pada masa ini diantaarnya adalah Abu Ja’far bin
Musa al-Khawarizmi (780-847M), Abu Ma’syar al-Falaky (788-885M), Ibn Jabir al-Batany (858-
929M), Abul Raihan al-Biruni (363-440H/973-1048M), Nasiruddin at-Tusi (589-673H/1201-
1274M), Maslamah Abul Qasim al-Majriti (950-1007M), Muhammad Turghay Ulughbeik (797-
853H/1394-1449M). Baca a.l. Susiknan Azhari, Ilmu Falak Teori dan Praktek, hal. 52.

414Karel A. Steenbrink, Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1984), hal. 3.

415Covarrubias Miguel, Island of Bali, (New York: Alfred  A. Knopt, 1947), hal. 282.
416Nama lengkapnya adalah Sultan Muhammad Sultan Agung Prabu Hanyakrakusuma.

Raja Kerajaan Mataram II, 1613-1643 M/1022-1053 H.
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dengan Kalender Jawa (Islam).417 Hal ini menjelaskan bahwa sejak

berkuasanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, umat Islam sudah

menggunakan kalender Hijriah sebagai kalender resmi di kerajaan-kerajaan

tersebut.

Setelah masuknya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, terjadi

pergeseran penggunaan kalender resmi pemerintahan. Penggunaan kalender

Hijriah diganti dengan kalender Masehi (Miladiah), sementara umat Islam tetap

menggunakan kalender Hijriah, terutama di daerah-daerah kerajaan Islam. Hal

tersebut diperbolehkan oleh pemerintah kolonial Belanda, bahkan

penetapannya diserahkan kepada penguasa kerajaan-kerajaan Islam yang masih

ada, terutama untuk penetapan hari-hari yang berkaitan dengan ibadah puasa

Ramadan dan dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha).418

Penggunaan Kalender Hijriah di dalam masyarakat Islam Indonesia

pada zaman kolonial Belanda digambarkan oleh Snouck Hurgronje (1857-

1936)419 dalam sebuah suratnya kepada Gubernur Jenderal Belanda yang

dikutip oleh Majalah Tempo yang terbit pada tanggal 26 Maret 1994 halaman

35, pada kolom Tanggap-menanggapi adanya perbedaan 1 Syawal 1414

H/1994 sebagai berikut:

417H Moh. Wardan, Hisab ‘Urfi dan Hakiki, (Yogyakarta: Siaran, 1957), hal. 12.
418Baca selengkapnya Ichtijanto, Almanak Hisab dan Rukyah, hal. 22.
419Snouck Hurgronje adalah seorang penasihat pemerintah Belanda yang pernah

menyatakan masuk Islam ketika berada di Arab dengan nama “Abdul Ghofur” dan pengakuan
keislamannya dikuatkan oleh para ulama. Ia mencetuskan Teori Receptie yang menyatakan bahwa
hukum Islam dapat berlaku apabila sudah diresepsi oleh hukum adat. Artinya, hukum Islam dapat
berlaku apabila sudah diterima oleh hukum adat. Hurgronje menegaskan bahwa sebagai kolonialis,
pemerintah Belanda memerlukan Inlandsch Politiek, yakni kebijakan mengenai pribumi untuk
memahami dan menguasai pribumi. H. Aqib Sumanto, Politik Islam Hindia Belanda, (Jakarta:
LP3ES, 1986), hal. 11.
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”Tak usah heran jika di negeri ini hampir setiap tahun timbul
perbedaan tentang awal dan akhir puasa. Bahkan terkadang perbedaan
itu terjadi antara kampung-kampung yang berdekatan.”420

Dengan berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda, dan selanjutnya

berganti dengan kolonial Jepang di Indonesia, secara berangsur-angsur mulai

terjadi perubahan dalam penggunaan kalender Hijriah. Setelah terbentuknya

Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946, persoalan-persoalan yang

berkaitan dengan hari libur, termasuk juga penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal,

dan 10 Zulhijah) diserahkan kepada Departemen Agama berdasarkan PP tahun

1946 No.2/Um.7/Um.9/Um jo Keputusan Presiden No. 25 tahun 1967 No. 148

tahun 1968 dan No. 10 tahun 1971. 421

Meskipun urusan hari libur, khususnya hari-hari besar Islam, termasuk

penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, diserahkan kepada

Departemen Agama, namun di dalam wilayah etis praktis sampai saat ini

penetapan tersebut masih belum seragam di kalangan umat Islam di Indonesia.

Hal tersebut adalah sebagai dampak adanya perbedaan pemahaman dalam

pemakaian metode hisab dan rukyah, dimana banyak organisasi keagamaan,

termasuk Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah seringkali mengeluarkan

ketetapan yang berbeda.

Pada tahun 1433 H /2012 M umpamanya, Menteri Agama atas nama

Pemerintah Republik Indonesia, melalui sidang isbat, menetapakan 1 Ramadan

420Dikutip dari Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis, hal. 91.
421Harun Nasution, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992), cet. I, hal.

211.
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1433 H jatuh pada hari Sabtu, 21 Juli 2012 M,422 Muhammadiyah melalui

Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. : 01/Mlm/I.0/E/2012 tentang

Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1433 H serta

Himbauan Menyambut Ramadhan 1433 H., menetapkan 1 Ramadan 1433 H

jatuh pada hari Jum’at Kliwon, 20 Juli 2012 M.423 Dalam penentuan Idul Adha

tahun 1436 H/ 2015 M, Kementerian Agama RI menetapkan bahwa puasa

Arafah terjadi pada tgl 23 September 2015 dan salat Idul Adha pada tgl 24

September 2015, sebagaimana dilaksanakan juga oleh Arab Saudi. Pimpinan

Muhammadiyah menetapkan bahwa puasa Arafah 1436 H ini jatuh pada tgl 22

September dan Idul Adha pada tanggal 23 September 2015.424

Sampai saat ini, kalender Hijriah yang digunakan masyarakat Islam di

Indonesia telah berkembang kepada beberapa macam; kalender

Muhammadiyah, Almanak Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PB NU),

Almanak Islam PERSIS, dan Takwim Standar Indonesia Kementerian Agama

RI.

Kalender Muhammadiyah disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid

Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mulai dirintis oleh KH Ahmad Dahlan

sejah tahun 1915. Sistem yang digunakan dalam menentukan awal bulan

kamariah mengalami perkembangan. Mula-mula menggunakan imkanur

422Keputusan Menteri Agama RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan
1433 H. https://www.kemenag.go.id/artikel/13960/keputusan-menteri-agama-ri-nomor-99-tahun-2012-
tentang-penetapan-tanggal-1-ramadlan-1433-h.

423http://www.dakwatuna.com/2013/07/27/37277/univikasi-kalender-hijriah-upaya-
penyatuan-kalender-hijriah-untuk-jangka-yang-panjang/ #ixzz3OV4QqwjK.

424Asmuni, Menyikapi Perbedaan Pendapat Tentang Hari Raya Idul Adha Tahun 1436
H/2015 M, http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-4815-detail-menyikapi-perbedaan-pendapat-
tentang-hari-raya-idul-adha-tahun-1436-h-2015-m.html.
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rukyat, setelah itu beralih pada ijtimak qabla ghurub. Sejak tahun 1938

menggunakan wujudul hilal, sebagai upaya keseimbangan dan moderasi antara

imkanurrakyat dan ijtimak qabla ghurub. Karenanya, bagi teori wujudul hilal,

metode yang dibangun dalam menentukan awal bulan baru tidak semata-mata

proses terjadinya ijtimak (konjungsi), tetapi juga mempertimbangkan posisi

hilal saat terbenamnya matahari (sunset).425

Almanak PB NU disusun oleh Tim Lajnah Falakiyah Pengurus Besar

Nahdlatul Ulama. Dalam dokumen resmi NU tidak diketahui kapan Almanak

PB NU pertama kali diterbitkan. Sistem yang digunakan dalam pembuatan

kalender adalah menggabungkan hasil perhitungan dari berbagai sistem yang

berkembang di lingkungan NU. Hasil penyerasian hisab ini selain digunakan

pedoman dalam pembuatan kalender juga dijadikan acuan dalam pelaksanaan

rukyatul hilal. Secara umum materi yang terdapat pada Almanak PB NU

hampir sama seperti kalender Muhammadiyah. Hanya saja markaz yang

digunakan kota Jakarta, dan setiap bulan tertulis kalimat “Penentuan awal

bulan Qamariyah menunggu hasil rukyah”. Kriteria yang digunakan dalam

penentuan awal bulan kamariah adalah imkanur rukyah, kecuali bulan

Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, menunggu hasil rukyatul Hilal.426

Kalender PERSIS, dikeluarkan oleh Dewan Hisbah PERSIS.

Kriteria yang digunakan dalam menentukan awal bulan kamariah hampir sama

dengan sistem yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Perbedaan terletak

425 Susiknan Azhari, “Gagasan Menyatukan Umat Islam di Indonesia melalui Kalender
Islam,” dalam Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah, Vol. XV, No. 2, Juli 2015, hal. 250.

426 Ibid. Hal. 251.
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pada urutan penggunaannya. Muhammadiyah menggunakan kriteria: (1)

imkanurrukyat, (2) ijtimak qabla al-ghurub, dan (3) wujudul hilal, sedangkan

kriteria yang digunakan PERSIS adalah: (1) ijtimak qabla al-ghurub, (2)

wujudul hilal,dan (3) imkanur rukyat. PERSIS mulai menggunakan wujudul

hilal sejak tahun 1996 dan sejak tahun 2002 beralih pada kriteria imkanur

rukyat MABIMS.427

Kalender selanjutnya adalah Taqwim Standar Indonesia Kementrian

Agama RI. Kalender ini disusun berdasarkan hasil data hisab dari Musyawarah

Kerja Badan Hisab Rukyah Kementerian Agama RI. Edisi perdana diterbitkan

pada tahun 1990 oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan

Haji. Sejak tahun 2007 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam Departemen Agama RI. Taqwim Standar Indonesia hanya

terdiri dari dua kalender yaitu kalender Masehi dan kalender Hijriah disertai

gambar garis ketinggian hilal setiap bulan tanpa data posisi hilal. Kriteria yang

digunakan dalam menentukan awal bulan adalah imkanur rukyat MABIMS.

427 Ibid., hal. 252. Menurut penuturan Sutrisno Muliansyah (Dewan Hisab dan Rukyat PP.
PERSIS), sebenarnya PERSIS lebih cenderung menggunakan hisab wujudul hilal dari pada
imkanur rukyat. Baginya wujudul hilal merupakan metode yang sangat sesuai untuk penetapan
tanggal baru. Metode imkanur rukyat MABIMS digunakan PERSIS selama sepuluh tahun.
Selanjutnya pada tahun 2012 Dewan Hisab dan Rukyat dengan Dewan Hisbah memutuskan bahwa
kriteria imkanur rukyat harus didasarkan pada prinsip visibilitas hilal yang ilmiah, teruji, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Oleh karena visibilitas hilal harus memenuhi syarat-syarat yaitu (1) beda
tinggi antara bulan dan matahari minimal 4 derajat dan (2) jarak sudut (elongasi) antara bulan dan
matahari minimal 6,4 derajat. Teori ini diadopsi dari “Kriteria HisabRukyat Indonesia” yang
dikembangkan T. Djamaluddin. Susiknan Azhari, Ragam Kalender Islam Indonesia
(Muhammadiyah, NU, Persis dan Kemenag), http://sangpencerah.id/2015/07/ragam-kalender-
islam-indonesia.html.
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Khusus untuk awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah menunggu hasil sidang

isbat.428

Terdapatnya beberapa kalender Hijriah di Indonesia, paling tidak

menunjukkan ghirah umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan ibadah

mereka yang berkaitan dengan perhitungan kalender. Berbagai upaya telah dan

tengah dilakukan untuk penyatuan kalender Islam di Indonesia, baik berupa

seminar-seminar maupun workshop.429

Dalam skala internasionalpun, umat Islam giat melakukan upaya-upaya

penyatuan kalender Islam global. Susiknan Azhari mencatat, sejak tahun 1973

M/1393 H sampai dengan tahun 2016 M/1437H telah dilakukan sebanyak 18

kali seminar dan konferensi yang diselenggaran di negara-negara muslim untuk

memperoleh kesepakatan-kesepakatan dalam merumuskan kalender Islam

global.430 Akan tetapi hasilnya belum seperti yang diharapkan oleh si pencetus

Kalender Islam Internasional, yaitu Mohmmad Ilyas. Menurut Mohammad

Ilyas, persoalan kalender Islam bukanlah semata-mata persoalan sains, tetapi

perlu melibatkan kekuatan politik.

Penjelasan tentang sistem kalender yang berlaku di Indonesia, baik

kalender Masehi yang menggunakan sistem syamsiah maupun kalender Hijriah

yang menggunakan sistem kamariah, menunjukkan keterbatasan kemampuan

manusia dalam membaca dan memperhitungkan keteraturan alam ciptaan Allah

428 Susiknan Azhari, “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia melalui Kalender
Islam”, hal. 251.

429 Uraian tentang upaya penyatuan kalender Islam di Indonesia baca selengkapnya, antara
lain,  pada Ibid, hal. 253-257.

430 Susiknan Azhari, “Respons Hasil Konferensi Penyatuan Kalender Islam Turki 2016”,
dalam Prosiding Seminar Nasional Kalender Islam Global (Pasca Muktamar Turki 2016),
(Medan: UMSU Press, 2016), hal. 67-70.
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swt. Tugas manusia adalah menggali isyarat yang disebutkan di dalam firman-

Nya dan beribadah semaksimal mungkin sesuai dengan syari’at-Nya.


