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Jika Lebaran Berbeda Lagi 
 

WACANA perbedaan Idul Fitri sudah mulai dimunculkan. Muhammadiyah, yang 

menggunakan sistem hisab ( perhitungan ), sudah mengumumkan bahwa Lebaran akan 

jatuh pada Selasa  ( 30/8 ). Ini artinya, kita berpuasa 29 hari.  

 

Namun, pengurus Lajnah Falakiyah PBNU Ahmad Izzuddin memperkirakan bakal 

terjadi perbedaan hari Lebaran. Menurutnya, 99 persen kemungkinan pemerintah 

menetapkan Idul Fitri bakal jatuh pada Rabu ( 31/8 ), sehari setelah Muhammadiyah. 

Pemerintah menentukan awal puasa dan hari raya Islam dengan metode hisab dan 

rukyat ( melihat dengan mata ).  

 

Jika metode hisab menggunakan kaidah ilmiah lewat perhitungan ilmu pengetahuan, 

metode rukyat menggunakan mata telanjang untuk melihat hilal ( bulan muda ). 

Kalender Hijriah menggunakan sistem peredaran bulan, berbeda dengan kalender 

Masehi yang menggunakan sistem peredaran matahari. 

 

Thomas Djamaluddin, peneliti dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional         

( Lapan ), memperkirakan bahwa pada Senin malam bulan berada pada ketinggian 

kurang dari dua derajat. Hal ini tak memungkinkan bagi mata telanjang untuk bisa 

melihatnya, masih terlalu rendah. Angka dua derajat ini menjadi patokan bagi 

kemampuan mata telanjang untuk melihat hilal.  

 

Karena itu, dengan sistem hisab dan rukyat, pemerintah bakal menetapkan Lebaran akan 

jatuh pada Rabu. Di Indonesia, sebagian ormas Islam menggunakan metode hisab 

seperti Muhammadiyah, namun sebagian lagi menggunakan metode rukyat seperti NU. 

Karena itu, pemerintah menggabungkan kedua metode itu. 

 

Sebetulnya, ada satu cara untuk mempertemukan dua perbedaan ini agar kita tak selalu 

berlarut-larut pada perbedaan hari raya. Para pemimpin umat harus bersepakat tentang 

wujudul hilal  ( terbentuknya hilal ) tersebut, yakni dengan menetapkan pada ketinggian 
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berapa derajat bisa disebut telah terjadi hilal. Dengan demikian, umat Islam Indonesia 

bisa selalu merayakan Lebaran pada hari yang sama. Di sejumlah negara, seperti Turki, 

digunakan metode semacam itu, yang disebut metode imkanu rukyat. Namun, hingga 

saat ini, para pemimpin umat selalu terjebak pada egonya masing-masing. 

 

Kita berharap para pemimpin umat harus bisa selalu relevan dengan zamannya. Salah 

satunya adalah bisa beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

perkembangan keadaban masyarakat. Pada poin kedua inilah yang membuat kita 

terjebak pada perilaku tak beradab, dengan tetap mengukuhi ego masing-masing. Saat 

ini, umat Islam makin bisa lepas dari kungkungan keterbelakangan, kebodohan, dan 

belenggu pascakolonial.  

 

Umat Islam makin toleran, makin multikulturalis, dan makin berkehendak untuk 

bersama. Jika umatnya terus berkembang maju tapi para pemimpin umatnya tetap 

berada dalam penjara masa lalu, para pemimpin umat makin tak relevan dan akhirnya 

ditinggalkan umatnya. Hal ini tentu saja akan berbahaya. Umat menjadi tak berjamaah. 

 

Ada baiknya, sekali-kali para pemimpin tersebut melakukan riset soal Lebaran ini. 

Berapa banyak yang akan ikut apa pun keputusan pemerintah daripada keputusan 

ormas-ormas Islam. Misalnya, di saat Muhammadiyah berbeda Lebaran dengan 

keputusan pemerintah, berapa banyak yang ikut. Begitu juga di saat NU berbeda 

Lebaran dengan pemerintah, berapa banyak pula yang ikut. Jangan-jangan lebih banyak 

yang ada di wilayah irisan, yang ikut Lebaran kapan pun pemerintah putuskan. Hal 

inilah yang patut direnungkan bersama.■ 
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