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PENGANTAR I 

Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, M.Sc 

(Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) 

Penentuan awal bulan kamariyah masih menjadi masalah 

yang  perlu diselesaikan oleh umat Islam. Awalnya sederhana, 

hanya mengamati terlihatnya hilal.  Namun saat ini terasa 

semakin kompleks karena parameternya bukan sekadar 

terlihatnya hilal.  Kompleksitas itu karena digunakannya 

pendekatan sains dalam menerjemahkan dalil syar’i. Masalahnya, 

tafsir sains atas dalil syar’i bukan seperti tafsir sains sebagai ilmu 

eksakta yang  sudah ada kaidah ilmiahnya. Implementasi tafsir 

sains atas dalil syar’i memerlukan kesepakatan. Parameter 

kesepakatan itulah yang disebut kriteria awal bulan.  

Kriteria awal bulan digunakan dalam pembuatan kalender. 

Awalnya digunakan hilal untuk menentukan awal bulan yang 

akan dihadapi. Saat ini penentuan awal bulan bukan hanya untuk 

satu bulan ke depan, tetapi perlu untuk menghitung untuk masa 

depan yang panjang. Perhitungan waktu yang panjang itulah 

yang disebut kalender. Dengan kalender itu umat Islam bisa 

membuat perhitungan dan perkiraan waktu ibadah. Namun 

waktu ibadah bukan sekadar untuk beribadah, tetapi kini juga 

berdampak pada berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi dan 

sosial. Itulah perlunya kalender Islam sebagai pemandu kegiatan 

ibadah dan kehidupan sosial umat Islam. 
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Untuk merumuskan kriteria, perlu tafsir atas dalil syar’i. 

Tafsir sains atas hilal penentuan awal bulan idealnya dipandu 

oleh petunjuk rinci di dalam al-Qur’an dan hadis. Namun, 

ternyata ayat yang menyebut tentang hilal hanya satu ayat. Itu 

pun bukan menjelaskan sifat-sifat fisis hilal, tetapi hanya 

menjelaskan manfaat hilal. Hilal itu untuk penentuan waktu bagi 

manusia dan penentuan waktu haji. Hadis pun yang lazimnya 

menjelaskan operasional petunjuk di dalam al-Qur’an juga hanya 

memperkuat fungsi hilal sebagai penentu awal bulan, khususnya 

untuk memulai dan mengakhiri Ramadhan. 

Masalah hilal adalah masalah yang masih terbuka untuk 

digali. Allah menjadikan masalah hilal sebagai pertanyaan 

terbuka tentu ada hikmahnya. Hilal hanya disebutkan 

manfaatnya, baik di dalam al-Qur’an maupun aplikasi lainnya di 

dalam hadis. Sedangkan cara penentuan hilal, baik dengan rukyat 

(pengamatan) maupun dengan hisab (perhitungan), masih 

terbuka adanya upaya akal manusia untuk berijtihad. Namun 

ijtihad tidak bisa dilepaskan sekadar mengikuti kreativitas 

ilmiah. Untuk ibadah, landasan ijtihad harus berdasarkan dalil 

syar’i yang sahih. 

Buku “Ilmu Falak: Menyelami Makna Hilal dalam al-Qur’an” 

ini menjadi penting untuk menggali akar pemahaman hilal di 

dalam al-Quran dan hadis. Buku ini juga mengulas tafsir tematik 

yang menelusur perkembangan pemikiran para penafsir al-

Quran atas makna hilal. Pemahaman atas makna hilal di dalam 

al-Quran yang dipadu dengan pemaparan hadits akan menjadi 
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pemandu dalam merumuskan awal bulan dengan perangkat 

sains. Rumusan sains atas kriteria hilal itulah yang akan menjadi 

salah satu fondasi kalender Islam yang kokoh bila berhasil 

dicapai kesepakatan di tingkat nasional, regional, maupun global. 

 

Jakarta, September 2017 
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PENGANTAR II 

Drs. KH. Slamet Hambali, M.S.I 

(Ketua Lajnah Falakiyah PWNU Jawa Tengah) 

Bulan, yang dalam al-Qur’an dituliskan dengan sebutan 

qamar adalah benda langit yang mengelilingi Bumi secara 

beraturan. Ia pun disebut sebagai satu-satunya satelit alami yang 

dimiliki oleh Bumi. Perubahan penampakan Bulan dari Bumi 

selalu berubah-ubah seiring dengan gerakan sideris dan sinodis 

yang dilakukannya. Akibatnya, secara tidak langsung telah 

membawa dampak yang cukup signifikan terhadap peribadatan 

manusia di Bumi, seperti dalam penentuan awal bulan 

hijriah/kamariah.  

Di Indonesia, hingga saat ini masih sering kali terjadi 

perselisihan dalam penentuan awal bulan kamariah. Objek 

perselisihan itu adalah fase penampakan Bulan Sabit yang 

pertama kali tampak (hilal). Berbagai macam upaya masih terus 

dilakukan dalam mendefinisikan hilal. Mulai dari pengamatan 

yang dilakukan secara berkala, diskusi-diskusi ataupun pun 

seminar, namun hingga saat ini tak kunjung membuahkan kata 

sepakat.  

Pembahasan makna hilal dari berbagai aspek masih 

diperlukan. Salah satunya dalam sudut pandang ilmu tafsir. Buku 

“Ilmu Falak: Menyelami Makna Hilal dalam al-Qur’an” ini 

memberikan gambaran tentang makna hilal yang terkandung 
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dalam al-Qur’an. Ayat-ayat al-Qur’an yang menyinggung tentang 

hilal dipadukan dalam kajian tafsir tematik. Sumber-sumber 

rujukan kitab tafsir yang digunakan diambil berdasarkan kurun 

waktu dan corak tafsir yang ada. 

Besar harapan dengan kehadiran buku ini dapat menambah 

perbendaharaan mengenai makna hilal dalam khazanah 

keilmuan astronomi Islam ataupun Ilmu Falak. Oleh karenanya, 

para pegiat astronomi maupun ilmu falak perlu kirannya 

membaca buku ini guna menambah wawasan tentang hilal dalam 

al-Qur’an. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi umat manusia, 

khususnya umat Islam. Aamiin. 

 

Semarang, September  2017  
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PENGANTAR PENULIS 

 بســم هللا الـرمحن الـرحيــم

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Maha 

Penyayang, segala puji bagi Allah atas limpahan Berkah dan 

Anugerah-Nya. Salawat dan salam beserta Karunia-Nya semoga 

selamanya selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, 

pembawa risalah dan pemimpin umat Islam. 

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

karena atas kehendak-Nya juga limpahan Rahmat yang 

diberikan-Nya, penulisan buku “Ilmu Falak: Menyelami Makna 

Hilal dalam al-Qur’an” ini dapat terselesaikan. 

Dalam proses penulisan buku ini, tidak sedikit pihak yang 

terlibat langsung sesuai dengan perannya, untuk itu dengan 

penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih yang tak 

terhingga kepada Bpk Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, M.Sc, 

Prof. Dato’ Dr. Mohd Zambri bin Zainudin, Bpk. Dr.-Ing. Khafid, 

Bpk. Drs. KH. Slamet Hambali, M.S.I, Bpk. Dr. KH. Ahmad Izzuddin, 

M. Ag, Bpk. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., Bpk. Hendro Setyanto, 

M.Si, Bpk. AR Sugeng Riyadi, S.Pd., M.Ud, Bpk. Drs. H. Sofwan 

Jannah, M. Ag, Bpk. Mutoha Arkanuddin, Bpk. Dr. Supriyanto 

Pasir, M. Ag. Bpk. Joko (Fizik Angkasa UM), Pak Cik Muzammir 

dan Pak Cik Zaky (Baitul Hilal Telok Kemang). Mereka adalah 

motivator sekaligus pembimbing penulis sejak awal mula 
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berkecimpung di dunia Ilmu Falak di Yogya, Semarang, dan 

Bandung. Atas berbagai masukan dan arahan mereka pula 

penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang di tangan 

pembaca saat ini. 

Ucapan terima kasih tak terhingga juga penulis ucapkan atas 

limpahan do’a, motivasi, semangat, dan dukungan kepada 

keluarga, sahabat-sahabat di Yogya (Mas Ajun, Mas Ihsan, Ade 

Nugroho, Utun, Fery, dkk) dan juga Semarang: alm. kang Zuber, 

alm. Faisal Fahmi, Fuad, Hendri, Ferry KM., Gus Labib, Imas, 

Mashuri, Mas Parsan, Mbak Ulfah, Mbak Uus, Yan Faisal, Mas 

Zainul, Robi’atul Adawiyah, Elys S.A., Nurul B., Moelky, Rif’an, dkk 

Life Skill PPDN juga teman-teman seperjuangan Ilmu Falak. 

Syazwan Waned, Samihah Sulaiman, Nurul Akmalilhuda, dan 

kawan-kawan semuanya di Malaysia, Teh Ila di Ciamis, Kang 

Fahri dan Kang Arman di Observatorium Imah Noong, dan semua 

pihak serta handai tolan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, 

yang tidak sedikit mengambil peran dalam membantu penulisan buku 

ini. Jazakumullaahu Khairan Katsiran Wa ahsana al-Jazaa. 

Mudah–mudahan setiap pengorbanan yang telah diberikan, baik 

moril maupun materil, menjadikan amal ibadah di hadapan Allah 

SWT. Aamiin Ya Robbal ‘Alamiin!!! 

Buku “Ilmu Falak: Menyelami Makna Hilal dalam al-Qur’an” 

merupakan tindak lanjut dari penelitian tesis penulis sebelumnya 

tentang “Pemahaman Ahillah dalam al-Qur’an (Studi Tematik 

terhadap Ayat-ayat al-Qur’an dalam Penentuan Awal Bulan 
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Kamariah). Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih 

jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan 

hati, penulis mohon maaf atas segala kekurangannya serta 

berharap adanya kritik, koreksi, dan saran yang bersifat 

membangun dari pembaca demi perbaikan ke arah yang 

sempurna. Semoga buku ini dapat membawa manfaat bagi diri 

penulis khususnya, dan bagi khalayak yang memerlukan pada 

umumnya. Akhirnya penulis berharap semoga buku ini dapat 

memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah Keilmuan 

Islam, khususnya dalam Keilmuan Falak. 

 

Cimahi, 17 Agustus 2017 

Penulis 
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PERSEMBAHAN 

 

Buku ini dipersembahkan kepada orang-orang yang mulia 

khususnya kepada almarhum ayahanda Syahidi Misbah, dan 

ibunda Siti Aisyah Zahrah F. yang telah mencurahkan seluruh 

kasih sayang serta dukungannya yang amat berarti, 

Kepada keluargaku yang telah memberikan semangat motivasi 

dan dukungan yang tiada henti-hentinya, 

Kepada Keluarga Besar Pondok Pesantren Life Skill Daarun 

Najaah (PPDN) Bukit Beringin Lestari Barat Semarang 

Kepada Tim Observatorium Imah Noong Lembang 

Kepada Civitas Akademik Fakultas Syariah UNISBA 

Kepada para guru, yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas 

Kepada para penuntut ilmu, khususnya para pegiat Ilmu Falak 

dan Astronomi, 

Kepada generasi muda harapan Agama dan Bangsa, 
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Buku “Ilmu Falak: Menyelami Makna Hilal dalam al-Qur’an” ini memaparkan 

tentang hilal dalam bingkai tafsir tematik. Dari sini kita dapat memetik sedikit 

pelajaran bahwa bidang studi Ilmu Falak tidak hanya ditinjau dari aspek 

perhitungan saja, namun harus ditinjau dari berbagai aspek, dengan berbagai pisau 

analisis yang berbeda-beda sesuai dengan ranahnya masing-masing. Oleh karena 

itu, buku ini sangat membantu dalam rangka penerapan hukum secara holistik dan 

aplikatif sesuai dengan maqāșid syari’ahnya. 

Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M. Ag. 

(Ketua Umum Asosiasi Dosen Falak Indonesia (ADFI), Pengasuh Ponpes Life 

Skill Daarun Najaah Beringin, Semarang) 

“Melihat CV penulis buku, saya langsung optimis bahwa ada pesan ilmu yang 

akan saya dapatkan dari buku "Ilmu Falak: Menyelami Makna Hilal dalam al-

Qur’an" ini. Selama ini niat umat Islam untuk memiliki sebuah Kalender Hijriah 

Standar yang mampu menyatukan beragam ikhtilaf masih terkendala pada definisi 

Hilal. Kalau boleh dikatakan selama ini kita masih menggunakan Hilal menurut 

ahli hisab, Hilal menurut ahli rukyat, bahkan ada yang menggunakan definisi 

Hilal menurut orang yang bukan ahli falak. Nah, buku ini memberikan jalan 

tengah untuk kita melirik definisi Hilal menurut pedoman hidup umat Islam yakni 

Al-Qur'an Al-Karim, sehingga ikhtilaf terkait kriteria awal bulan dalam Kalender 

Hijriah semakin terkikis dan jalan menuju Unifikasi Taqwim Hijriah menjadi 

semakin lapang. Hanya kepada Allah SWT kita bertawakal.” 

AR Sugeng Riyadi, S.Pd., M.Ud., 

Pembina CASA (Club Astronomi Santri Assalaam) Assalaam Observatory, Ketua 

Umum DPP AstroFisika, Member of ICOP dan MCW Global. 

Kalender Hijriah didasarkan pada nash syar’i dan sains. Pada ranah sains, 

permasalahan gerak dan posisi Bulan-Matahari dapat dikatakan sudah final. Kini, 

kita dapat memprediksi fenomena Gerhana dengan ketelitian hingga seperdetik, 

meskipun permasalahan ketertampakan sabit hilal masih menarik minat kajian 

bagi peneliti hingga hari ini. Adapun pada ranah nash syar’i, perbedaan pandang 

masih terjadi hingga hari ini. Bahkan semakin berkembang dengan penafsiran dan 

tinjauan yang baru. Buku ini mencoba mengkaji permasalahan hilal dengan 

merujuk pada landasan hukum utama, yaitu al-Qur'an. Perbedaan yang ada 

semestinya dapat disatukan dengan mengembalikan permasalahan dengan 

merujuk pada nash utama, yaitu Qur'an dan Hadis. Selamat Membaca!!! 

Hendro Setyanto, M.Si. 

(Lembaga Falakiyah PBNU, Imah Noong Observatory dan Mushollatorium an-

Najm Kampung Eduwisata Areng Lembang) 
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