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Alhamdulillah Ramadhan tahun 1442 H ini dimulai secara bersama-
sama dan mungkin juga akan diakhiri secara bersama-sama pula. 
Tentu saja pelaksanaan ibadah puasa ini dijalani setelah ditetapkan 
dalam sidang itsbat oleh Kementerian Agama bersama dengan 
sejumlah organisasi masyarakat Islam di Indonesia pada 12 April 2021 
lalu.  Penetapan bahwa 1 Ramadhan bertepatan dengan 13 April 
2021 dilakukan setelah melalui perhitungan hisab dan pemantauan 
hilal di 88 pos pengamatan di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga 
Papua. 
Sekalipun tahun ini pelaksanaan puasa secara bersamaan, namun 
bukan tidak mungkin pada tahun-tahun yang akan datang 
pelaksanaannya tidak secara bersamaan. Potensi perbedaan awal 
dan akhir puasa di Indonesia tetap besar pada masa-masa yang akan 
datang, sebagaimana juga telah terjadi pada masa-masa yang telah 
lewat. Fenomena ini mengundang dua pertanyaan yang harus kita 
jelaskan kepada masyarakat agar tidak menjadi pemicu perpecahan. 
Pertanyaan tersebut adalah mengapa perbedaaan bisa terjadi dan 
bagaimana kita harus menyikapnya?. 
Adanya perbedaaan dalam memulai dan mengakhiri puasa 
Ramadhan sesungguhnya merupakan suatu hal yang lumrah terjadi. 
Perbedaan ini disebabkan oleh adanya paradigma yang berbeda 
dalam memahami dan menerapkan acuan yang sama yaitu QS al-
Baqarah 185 yang menegaskan  
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berbukalah karena melihat bulan). Kedua teks tersebut jelas 
memerintahkan memulai dan mengakhiri puasa terkait dengan 
keberadaan bulan baru.  
    Akan tetapi, walaupun teks perintahnya sama, pada tataran 
implementasinya menjadi berbeda karena menggunakan cara 
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pandang yang berbeda. Pertama, imkanur rukyat (visibilitas hilal, 
kemungkinan terlihatnya hilal). Kriteria ini mengharuskan hilal 
berada pada  derajat yang memungkinkan hilal benar-benar bisa 
dilihat dengan mata. Kedua, wujudul hilal dimana telah terjadi 
ijtima`/ konjungsi sebelum matahari terbenam, dan bulan terbenam 
setelah matahari terbenam. Jika hal ini terpenuhi maka pada petang 
hari tersebut dapat dinyatakan sebagai awal bulan.  Biasanya cara 
pandang pertama dikenal dengan metode rukyat, dan cara pandang 
kedua disebut metode  hisab. Antara rukyat dan hisab sebenarnya 
mempunyai jalinan yang saling menguatkan. Hisab sebagai upaya 
prediktif matematis tentunya perlu diuji kebenarannyya melalui 
observasi. Hasil observasi yang akurat, bisa menjadi dasar pijakan 
bagi upaya prediktif matematis untuk puasa selanjutnya.  Dengan 
kata lain, kombinasi hisab dan rukyat merupakan kombinasi 
harmonis. Sayangnya, dalam kehidupan praktis keduanya justru 
saling terpisah dan berhadap-hadapan sehingga perbedaan itu tetap 
terus mengemuka. 
Lantas bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut. Ada dua hal 
yang bisa dikedepankan yaitu mendahulukan persatuan dan 
menghormati perbedaan. Tidak dipungkiri lagi perbedaan, terutama 
dalam mengakhiri puasa Ramadhan, sedikit banyak akan mengurangi 
syiar ukhuwah dan persatuan umat Islam. Sementara jika dilihat 
filosofisnya, idul fitri sebagai penutup puasa Ramadhan sekaligus hari 
pesta berbuka adalah simbol kegembiraan. Oleh karenanya sudah  
semestinya memperlihatkan ukhuwah dan persatuan yang luar biasa.  
Dalam konteks ini, membangun kesadaran untuk tunduk dan 
meleburkan dalam persatuan dengan memberikan kewenangan 
kepada pemerintah untuk menjadi penentu menjadi penting. Melalui 
kaidah fiqh  al-hakim yarfa’ul khilaf, semua komponen meleburkan 
dalam kebersamaan. Akan tetapi,  andaikan tidak bisa, karena 
keyakinan masing-masing yang tidak bisa disatukan, maka yang perlu 
dibangun adalah menghormati perbedaan keyakinan pihak lain. 
Yakinlah bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat itu sendiri. 
wallahu a’lamu bi al- shawab. 
 


