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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun ulasan pada bab sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa

kesimpulan yaitu:

1. Dalam fatwa pertama MUI hasil Munas II tahun 1980 hanya

mempertimbangkan dan mempertegas pendapat jumhur fuqaha, sehingga

istinbath hukum yang dilakukan MUI hanya  hanya mempertegas kembali apa

yang disampaikan oleh jumhur fuqaha. Dalam fatwa pertama juga tidak

disertai konsideran yang menggambarkan dasar pemikiran dan metode

istinbath yang ditempuh oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa. Sedangkan

dalam fatwa yang kedua MUI No 24 Tahun 2004 menggunakan konsideran

dalam menetapkan fatwa berupa Al-Qur’an, hadis nabi, pendapat ulama, dan

kaidah fikih sehingga dalam penetapan bulan qomariyah MUI menggunakan

matla’ lokal.

2. Jumhur fuqaha berpegang pada kesatuan matla’ dan berpendapat rukyat-al

hilal berlaku untuk semua wilayah baik dekat maupun jauh, sementara Imam

Syafi’i berpegang pada perbedaan matla’ dan berpendapat matla’ hanya

berlaku untuk daerah yang berdekatan (berada dalam satu matal’). Terkait

dengan penetapan awal bulan qomariyah apabila suatu wilayah yang berbeda

pada garis lintang dan garis bujur yang sama mengalami terbit hilal, maka

seluruh wilayah tersebut dapat melihat hilal. Apabila wilayah mengalami
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terbit hilal pada saat matahri tenggelam maka keesokannya wilayah tersebut

memasuki tanggal baru. Sedangkan daerah-daerah yang lain harus dilihat

apabila wilayah tersebut berda disebelah barat atau timur tempat terbitnya

hilal, sehingga penetapan batas matla’ juga mempertimbangkan apakah

wilayah tersebut berada disebelah timur atau disebelah barat dari tempat

terbitnya hilal.

B. Saran-saran

Penulis sebagai manusia yang banyak kekurangan serta kekhilafan, tetapi

dalam penulisan skripsi penulis menyarankan :

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa harus lebih berhati-

hati dalam menetapkan suatu keputusan fatwa hukum yang menyangkut

kepentingan umat Islam terutama dalam ibadah, seperti persoalan tentang

penentuan awal bulan Qamariyah.

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan suatu keputusan fatwa

juga memperhatikan ayat-ayat Al-Qur’an, hadis nabi, pendapat ulama dan

kaidah fiqh sebagai konsideran yang digunakan untuk landasan berpikir.


