
Lampiran I 

Draft Pertanyaan Wawancara 

1. Mengapa Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Miftahul Huda (LF PPMH) Gading 

dalam memulai awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzuhijjah seringkali berbeda 

dengan pemerintah? 

- Dalam penetapan awal bulan Kamariah LF PPMH hanya menggunakan hisab 

tidak seperti pemerintah yang tidak hanya menggunakan hisab. Namun, juga 

menggunakan rukyat sebagai pertimbangan dalam menetapkan awal bulan  

2. Sejak kapan LF PPMH mulai menetapkan awal bulan kamariah? 

- Sejak Kiai Yahya masih hidup 

3. Bagaimana kemudian LF PPMH itu sendiri terbentuk? 

- LF PPMH sendiri terbentuk dari gagasan para ustad agar dengan adanya LF 

PPMH memiliki otoritas tersendiri untuk menentukan awal bulan kamariah 

4. Metode hisab apa dan kriteria apa yang digunakan LF PPMH dalam menentukan awal 

bulan kamariah? 

- Metode Kitab Sulam al-Munayyirain dan imkan rukyat dua derajat 

5. Apa yang kemudian menjadi dasar hukum baik itu dalil quran ataupun hadist yang 

digunakan landasan LF PPMH sebagai landasan dalam menggunakan Hisab? 

- Adapun dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan awal bulan tersebut sebgai 

berikut: 

a) Al Quran Surat Yunus ayat 5 

ِنيَن َواْلِحَساَب مَ  ُ ُهَو الَِّذي َجعََل الشَّْمَس ِضيَاًء َواْلقََمَر نُوًرا َوقَدََّرهُ َمنَاِزَل ِلتَْعلَُموا َعدَدَ الس ِ ِ ا َخَلَق اّللَّ ََّ اِاْلَحق   لَِلَ  لِ

ُل اْْليَاِت ِلقَْوٍم يَْعلَُمون)يونس:  (٥يَُفص ِ  

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya 

manzilan-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan 

perhitungan”(Q.S Yunus: 5) 

b) Hadits Riwayat Bukhari 

عن نافع عن عبدهللا ان عمر رضى هللا عنهما ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لكر رمضان فقال: َتصوموا 

 حتى تروا اهالل وَتفطرواحتى تروه فإن غم عليكم فاقدروله )رواه البخارى(

 “Dari Nafi’ dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan bulan 

Ramadhan kemudian beliau bersabda: janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal 
dan (kelak) janganlah kamu berbuak sebelum melihatnya lagi. Jika tertutup awan maka 

perkirakanlah (HR Bukhari). 

c) Pendapat sebagian ulama Syafi’iyah 



Lampiran II 

ْوُم عَ  ََ يَِجُب الصَّ ِ َمْن َصدَّقَهُ َو ِ نَْفِسِه َوَحق  ِم فِي َحق  لَى ُعُمْوِم النَّاِس اِقَْوِلِه َعلَى الشَّافِِعيَّةُ قَالُْوا : يُْعتَبَُر قَْوُل اْلُمَنج ِ

اِجحِ )الفقه على  المذ (873/ ص  1ج  –اهب األراعة الرَّ  

“Syafi’iyah berkata: Pendapat ahli Hisab dapat diterima bagi dirinya sendiri dan orang yang 

percaya padanya. Orang lain tidak wajib puasa, berdasarkan pendapat yang kuat” 

(Madzahib al-Arba’ah 1/873) 

6. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya perbedaan penetapan awal bulan  

kamariah antara LF PPMH dengan pemerintah?  

- Masyarakat sekitar PPMH sudah memaklumi hal ini. Karena sudah dari dulu 

PPMH menggunakan hisab dalam memulai puasa atau lebaran. Mungkin bagi 

orang yang masih awam yang perlu diberi informasi mengenai hal ini. 

7. Di Indonesia sendiri, terdapat dua ormas yang seringkali berbeda dalam menetapkan 

awal bulan kamariah, yaitu NU sebagai madzhab rukyah dan Muhammadiyah sebagai 

madzhab hisab, lalu LF PPMH cenderung kemana terhadap dua madzhab tersebut? 

- Sebagai pondok yang berbasis NU, PPMH bukan serta merta menggunakan 

rukyat dalam menetapkan. Melainkan menggunakan hisab dan beberapa dari 

golongan NU sendiri ada yang hanya menggunakan hisab seperti pondok Ploso 

Kediri. Begitu juga bukan berarti ikut Muhammmadiyah yang menggunakan 

hisab. Meskipun seringkali bersamaan dengan Muhammadiyah, LF PPMH 

mempunyai dasar tersendiri menggunakan hisab 

8. Saat ini tidak hanya rukyah dan hisab yang dipertentangkan. Tetapi hisab dengan 

hisab juga ada yang dipertentangkan. Seperti wujudul hilal dengan imkanur rukyah. 

Bagaimana LF PPMH menanggapi dua hal tersebut? 

- LF PPMH menggunakan imkan rukyat dua derajat. Dengan itu LF PPMH 

berbeda dengan Muhammadiyah yang menggunakan wujudul hilal. Namun dalam 

penetapan Ramadan LF PPMH menggunakan Ijtimak qabla ghurub meskipun 

hilal tidak sampai dua derajat. LF PPMH memulai puasa pada hari itu juga 

karena ihtiyat dengan alasan lebih baik memulai puasa terlebih dahulu daripada 

tertinggal 1 hari 

9. Bagaimana tanggapan LF PPMH terhadap putusan sidang itsbat dari pemerintah? 

- LF PPMH mengakui adanya itsbat hakim dalam hal ini pemerintah. Namun itu 

hanya berlaku umum dan tidak berlaku khusus. Secara khusus bagi orang yang 

menguasai hisab boleh menerapkan hisab tersebut untuk dirinya sendiri 
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10. Perbedaan mengenai awal bulan kamariah menimbulkan dua pendapat yakni rukyah 

dan hisab. Menyoal Rukyah, menurut LF PPMH rukyah itu ta’abbuddi atau ta’aquli? 

- Persoalan ini masalah ijtihadiyah. Sehingga terkait perbedaan apaka itu ta’abudi 

maupun ta’quli. Sedangkan LF PPMH sendiri menganggap rukyah itu ta’aquli 

karena berkaitan dengan dzan orang yang menyaksikan hilal tersebut 

11. Dalam menetapkan awal bulan Kamariah, LF PPMH menggunakan Kitab sulam 

munayyirain? Kenapa Kitab Sulam Munayyirain? Kenapa bukan kitab yang lain? 

- Kitab Sullam Munayyirain digunakan sejak lama dan dipertahankan karena iitbak 

kepada pendahulu dari PPMH sendiri, yakni Kiai Yahya 

12. Saat ini, ahli falak Indonesia mengkategorikan hisab hakiki dalam tiga kelompok 

yaitu Taqribi, Tahqiqi, dan Kontemporer. Sedangkan Kitab Sulam Munayyirayn 

digolongkan hisab hakiki taqribi yang mana tidak bisa digunakan sebagai acuan 

dalam menetapkan awal bulan kamariah. Bagaimana tanggapan LF PPMH terhadap 

hal ini? 

- Pada dasarnya semua hisab itu sifatnya taqribi. Karena hisab itu merupakan 

hasil ijtihad manusia sehingga kebenaran bersifat relatif tergantung bagaimana 

metode  hisab yang mereka gunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

Nama   : Muchammad Aminullah 

Tempat tanggal lahir : Malang, 9 September 1993 

Alamat asal : Jl. Kudusan no. 58 RT 05 RW 06 Kecamatan Tumpang 

Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur 

Alamat sekarang : PP. Daarun Najaah Jl. Stasiun no. 275 Kelurahan Jerakah 

Kecamatan Tugu Semarang 

 

Jenjang Pendidikan : 

a. Pendidikan Formal : 

1. TK Annur Tumpang Malang lulus tahun 2000 

2. SD Annur Tumpang Malang lulus tahun 2006 

3. MTs Al-Ittihad Poncokusumo Malang lulus tahun 2009 

4. MA Al-Ittihad Poncokusumo Malang lulus tahun 2012 

5. UIN Walisongo Semarang 2012 - 2016 

b. Pendidikan Non Formal : 

1. Pondok Pesantren Al Ittihad Poncokusumo Malang 2006-2012 

2. Pondok Pesantren Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang tahun 2012 – 

2016 

 

 

Semarang, 4 Juni 2016 

Hormat saya, 

 

 

 

Muchammad Aminullah 

NIM. 122111084 


