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Perlu Komitmen Satukan Lebaran 
Rahmat Santosa Basarah,                                                                                                        

Nashih Nashrullah 

 

Pemerintah harus aktif memfasilitasi upaya ini. 
 

JAKARTA - Perlu ada upaya serius untuk menghindari perbedaan penetapan 1 Syawal  

( Idul Fitri ). Upaya itu salah satunya dengan mengintegralkan pendekatan hisab             

( penghitungan ) dan rukyat ( pengamatan visibilitas hilal ). Hal tersebut ditegaskan 

Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia ( MUI ), Dr Amirsyah Tambunan, dalam siaran 

pers  yang diterima Republika , Rabu ( 24/8 ). "Dalam upaya menghindari perbedaan 

cara pandang, maka penting membuat komitmen secara nasional dan internasional 

untuk menentukan kriteria wujud bulan ( wujudul hilal ) sehingga dapat diterima oleh 

semua pihak," ujar Amirsyah. 

 

Ormas Islam menyambut baik upaya penyatuan kriteria hilal ini. Ditengarai, perbedaan 

penentuan awal bulan Hijriah, seperti Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah disebabkan 

oleh ketidaksamaan kriteria tersebut. 

 

Meski demikian, Katib Aam Nahdlatul Ulama ( NU ), Malik Madani, menilai, gagasan 

tersebut sulit terealisasi dalam waktu dekat selama masing-masing pihak 

mempertahankan pendapatnya. Ia khawatir jika kondisi itu tetap bertahan, maka 

penyamaan kriteria menjadi khayalan belaka. Apalagi, dua paradigma tentang kriteria 

hilal yaitu wujudul hilal dan imkanur rukyat sulit dipertemukan. 

   

Ia menyarankan agar semua pihak menyepakati titik kompromi. Selama belum ada 

kesepakatan mengenai kriteria itu, maka kompromi hanya bisa dilakukan dengan 

menerima keputusan pemerintah sebagai hakim. Dalam Islam, ketetapan hakim bisa 

dijadikan acuan untuk menghilangkan perbedaan.  

 

Optimistis  
                                                                                                                                         

Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Fattah Wibisono, 

mengapresiasi upaya penyatuan . Namun, disadari realisasinya tidak mudah. Hal ini 

mengingat metode dan kriteria yang digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk 

Muhammadiyah, yakni wujudul hilal, sudah menjadi pemahaman yang diyakini 

kebenarannya. Demikian halnya dengan kaidan imkanur rukyat yang diamini oleh 

elemen umat seperti NU, Persis, dan al-Washliyah. "Perlu waktu," katanya. 

 

Fattah meminta upaya penyeragaman ditempuh secara intensif dan berkesinambungan, 

tak sebatas menyikapi potensi perbedaan penentuan Syawal tahun ini. Dalam hal ini, ia 

mendorong pemerintah aktif memfasilitasi upaya tersebut. 

 

Ia juga meminta semua pihak tidak mengaitkan perbedaan penetapan awal Ramadhan 

atau Syawal ini sebagai bentuk rivalitas NU dan Muhammadiyah. Perbedaan yang 

terjadi murni dilatarbelakangi oleh perbedaan metode dan kriteria. Selama kesepakatan 
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belum terjadi, ia menyeru semua pihak saling menghargai dan toleransi. "Saya 

optimistis penyamaan akan terwujud," ujar Fattah.  

Seruan untuk saling menghargai dan bersikap toleran juga dilontarkan MUI, terutama 

jika nantinya terjadi perbedaan penetapan Idul Fitri 1432 H. "Hormati perbedaan 

dengan menjunjung tinggi rasa ukhuwah Islamiyah," ujar Amirsyah. 

  

MUI juga mengajak kaum Muslimin merayakan Idul Fitri dengan rasa syukur atas 

nikmat yang diberikan Allah SWT.   

■ ed: wachidah handasah 

 

Sumber : Republika, Kamis, 25 Agustus  2011 /  25  Ramadhan 1432 H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalan Kehidupan | http://jalmilaip.wordpress.com/agama/ramadhan/ 

 

 


