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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Prinsip garis batas wujudul hilal membelah wilayah Indonesia menurut

Muhammadiyah adalah bahwa garis batas wujudul hilal merupakan garis yang

dibentuk dari hasil penghubungan titik-titik di permukaan bumi yang mengalami

terbenam matahari dan bulan secara bersamaan. Prinsip Garis batas wujudul hilal

ini hanya digunakan serta berpengaruh dalam penetapan awal bulan dengan

sistem hisab hakiki wujudul hilal yang diterapkan oleh Muhammadiyah.

2. Kasus-kasus garis batas wujudul hilal yang pernah dihadapi Muhammadiyah

awalnya diselesaikan dengan jalan membedakan dimulainya awal bulan

Qamariyah antara daerah yang sudah wujud hilalnya dengan daerah yang belum

wujud hilalnya, seperti pada kasus penetapan awal Syawal 1381 H dan awal

Ramadhan 1400 H. Namun kemudian keputusan pembedaan tersebut berubah

menjadi penyeragaman awal bulan dan penyeragaman ini mengikut kepada

wilayah yang sudah wujud hilalnya, seperti pada kasus penetapan awal Syawal

1418 H, awal Syawal 1423 H, awal Syawal 1427 H, awal Syawal 1428 H dan

awal Ramadhan 1434 H.
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3. Metode Muhammadiyah dalam menghadapi kasus garis batas wujudul hilal

membelah wilayah Indonesia dalam penetapan awal bulan Qamariyah adalah

dengan menerapkan konsep matla` wilayatil hukmi dan teori wujudul hilal plus

dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dampak negatif

akibat perbedaan dimulainya awal bulan Qamariyah di Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah melalui Departemen Agama sudah seharusnya memiliki tanggung

jawab terhadap permasalahan hisab rukyah ini melalui kerja sama dengan para

ulama dan pakar falak dalam upaya penentuan awal bulan Qamariyah agar tidak

terjadi perselihan di tengah masyarakat menyangkut persoalan penentuan awal

bulan Qamariyah terutama terhadap penentuaan awal Ramadhan, Syawal dan

Dzulhijjah. Dalam hal ini, pemerintah perlu untuk terus berupaya mencari titik

temu antara berbagai perbedaan penetapan awal bulan Qamariyah yang

berkembang saat ini.

2. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi sosial kemasyarakatan

terbesar juga dituntut untuk terus mengembangkan pemikiran-pemikiran yang

lebih mengarah kepada aspek penyeragaman, tidak saja secara internal, namun

hendaknya bisa diterima secara umum oleh berbagai kalangan. Hal ini bisa

dilakukan dengan syarat masing-masing pihak harus bisa membuka diri dan

melepaskan berbagai hal yang masih bersifat subjektif.
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3. Ide unifikasi kalender seperti yang dikemukakan Muhammadiyah ini

hendaknya harus terus di kembangkan oleh kalangan ilmuan dan praktisi demi

terwujudnya keseragaman kalender bagi seluruh umat Islam di dunia.

4. Masyarakat hendaknya tidak menjadikan perbedaan dalam penetapan awal

bulan Qamariyah sebagai isu yang dapat memperpecah dan menimbulkan

permusuhan antara umat Islam, namun masyarakat harus selalu mengembangkan

sikap toleran terhadap perbedaan yang terjadi.


