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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

MENIMBANG:  

1. Bahwa Imamul Muslimin bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk 

membimbing muslimin dalam beribadah, berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah, dan 

untuk kepentingan ibadah di bulan Ramadhan maka perlu ditetapkan tanggal 1 

Ramadhan 1443, dengan metode Hisab dan Rukyatul Hilal. 

2. Bahwa data hisab yang dihimpun oleh Pusat Observai Falak (POF) Jama’ah Muslimin 

(Hizbullah) dari berbagai sumber, menyatakan atas dasar hisab falakiyah thariqat 

Syaekh Alauddin ibnu As-Syatir Adimasyqi , dan atas dasar keriteria imkanurrukyah 

alami , dan penyesuaian penyatuan bulan-bulan qomariyah dan kelender hijriyah global 

internasinal di Istambul , menunjukkan bahwa awal bulan Ramadhan 1443 H dengan 

kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jatuh pada hari Sabtu 2 April/Nisan 2022 

M Dengan keterangan sbb. : 

a. Zaman/waktu ijtima' atau iqtiron markazi dengan kehendak Allah pada hari Jum'ah 

29 Sya'ban 1443 H/1 April/Nisan 2022 M pada pukul 13.57 WIB dan pada pukul 

09.57 Waktu Umul Quro Makkah Al-Mukarromah dan pada Markaz Falak Dauli 

(Pusat Falak Internasional) pukul 06.24 waktu 'alami/GMT . 

b. Makwam/tempat ijtima' matahari di Buruj Al-Haml 11.12 darjah dan bulan di 

manzilah Al-Muakhkhar 06.12 darjah . 

c. Dan rukyatul hilal pada sore hari Jum'ah 29 Sya'ban 1443 H/1 April/Nisan 2022 M 

mungkin terlihat dengan susah dan sulit karena tinggi hilal di Jakarta 02.01 darjah, 

sedangkan tinggi hilal di Makkah Almukarromah 04.01 darjah . 

d. Lamanya hilal di atas ufuk setelah matahari terbenam di Jakarta 08.05 menit 

sedangkan di Makkah Al-Mukarramah 16.05 menit. 

e. Maqwamul hilal/tempat terlihatnya hilal setelah matahari terbenam ada pada buruj 

Al-Haml 13.13 darjah dan pada manzilah Al-Muakhkhar 06.13 darjah. 

f. Madarul hilal atau posisi hilal pada peredaran di falaknya ada di Sha'idatus 

Syimaliyah dan di Utara Khaththul Istiwa dan di utara bekas matahari dan miring 

ke Utara . 

3. Bahwa data hasil rukyat tanggal  29 Sya’ban 1443  yang dihimpun oleh Pusat Observai 

Falak (POF) Jama’ah Muslimin (Hizbullah) dari berbagai sumber,  menyatakan hilal 

tidak terlihat di Indonesia,akan tetapi Majlis Qodlo mendapatkan info dari Ma’had Al-

Husiniyah, Cakung. bahwa hilal terlihat, begitu juga terlihat di Saudi Arabia dan Uni 

Emirat Arab, maka Majlis Qodlo merekomendasikan bahwa 1 Ramadhan 1443 jatuh 

pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022.  
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4. Bahwa musyawirin dalam sidang isbat telah bersepakat bahwa tanggal 1 Ramadhan 

1443 jatuh pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022, karena Hilal terlihat  

5. Bahwa berdasarkan  pertimbangan di atas, maka Imamul Muslimin menetapkan tanggal 

1 Ramadhan 1443 jatuh pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022, karena Hilal terlihat, 

dengan catatan apabila di kemudian hari diketahui penetapan tersebut keliru, maka akan 

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

MENGINGAT :  

1. Laporan  Pusat Observai Falak (POF) Jama’ah Muslimin (Hizbullah) tanggal 16 Maret 

2022  tentang Hisab Awal Bulan Ramadhan 1443. 

2. Laporan Pusat Observai Falak (POF) Jama’ah Muslimin (Hizbullah) tanggal 1 

Ramadhan Nomor : 010/POF/VIII/1443 tentang Hasil Rukyatul Hilal Awal Bulan 

Ramadhan 1443 pada 29 Sya’ban 1443  

3. Rekomendasi Majlis Qodlo tanggal 1 Ramadhan 1443 Nomor : 12/MQ/IX/1443 

Tentang awal bulan Ramadhan  1443. 

4. Berita acara Sidang Isbat Awal Ramadhan tanggal 1 Ramadhan 1443 

MEMPERHATIKAN: 

1. Al- Qur’an :  

a. Al-Baqoroh ayat 183  

 

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَّقُونَ  يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكمُ   الصِّ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”  

b. Al-Baqoroh ayat 185  

 

َن اْلهُٰدى َواْلفُْرقَاِنِۚ فََمْن َشِهَد ِمنْ َشْهُر  ُكُم َرَمَضاَن الَِّذي ْ اُْنِزَل فِْيِه اْلقُْرٰاُن هًُدى لِّلنَّاِس َوبَيِّٰنٍت مِّ

ُ بُِكُم ا
ْن اَيَّاٍم اَُخَر ۗ يُِرْيُد هللٰاٰ ةٌ مِّ ْهَر فَْليَُصْمهُ ۗ َوَمْن َكاَن َمِرْيًضا اَْو َعٰلى َسفٍَر فَِعدَّ ْليُْسَر َوََل يُِرْيُد الشَّ

َ َعٰلى َما هَٰدىُكْم َولََعلَُّكْم تَْشُكُرْونَ  ةَ َولِتَُكبُِّروا هللٰاٰ  بُِكُم اْلُعْسَر ۖ َولِتُْكِملُوا اْلِعدَّ

Artinya : “Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Alquran, 

sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu 

dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di 

antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau 

dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari 

yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki 

kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu 

mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang 

diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur."  
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c. Yunus ayat 5  

نِْيَن َواْلِحسَ  َرٗه َمنَاِزَل لِتَْعلَُمْوا َعَدَد السِّ قَدَّ اْلقََمَر نُْوًرا وَّ ْمَس ِضيَۤاًء وَّ اَبۗ َما َخلََق هَُو الَِّذْي َجَعَل الشَّ

ٰيِت لِقَْوٍم يَّْعلَُمْونَ  ُل اَْلٰ ُ ٰذلَِك اَِلَّ بِاْلَحقِّۗ يُفَصِّ  هللٰاٰ
Artinya : “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan 

Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan 

tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan 

dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-

orang yang mengetahui” 

d. Annisa ayat 59  

 

ُسْوَل َواُولِى اَْلَْمِر ِمْنُكْمِۚ فَاِْن تَنَاَزْعتُ  َ َواَِطْيُعوا الرَّ ا اَِطْيُعوا هللٰاٰ ْوهُ ٰي اَيُّهَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْو   ْم فِْي َشْيٍء فَُردُّ

اَْحَسُن تَأِْوْيًل  ِخِرۗ ٰذلَِك َخْيٌر وَّ ِ َواْليَْوِم اَْلٰ
ُسْوِل اِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُْوَن بِاّلٰلٰ ِ َوالرَّ

  اِلَى هللٰاٰ
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, 

jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah 

(Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 

2. Al-Hadits  

a. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari jilid II halaman 63, dan Imam Muslim jilid I 

halaman 480 dari Abdullah bin Umar dengan lafadz : 

 )ََل تَُصوُموا َحتٰى تََرُوا الِهَلَل ..... ( إِلَخ الَحِديثِ 
Artinya : “ janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal (bulan)...” 

b. Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari, Dari Abu Hurairah radliallahu anhu , Rasulullah 

Shallallahu ‘Alahi Wasallam bersabda:  

   

ةَ َشْعبَاَن ثََلثِينَ  ِملُوا ِعدَّ ْم فَأَْك ُك ِْن ُغبَِّي َعلَيْ ِطُروا لُِرْؤيَتِهِ فَإ  ُصوُموا لُِرْؤيَتِهِ َوأَفْ
Artinya :  “Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berhari rayalah 

karena melihatnya, jika hilal hilang dari penglihatanmu maka sempurnakan 

bilangan Sya’ban sampai tiga puluh hari,” 

c. Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari, Dari Abu Hurairah radliallahu anhu, 

Rasulullah Shallallahu ‘Alahi Wasallam bersabda: 

 

 هِ نبِ ن ذَ مِ  مَ دَّ قَ ا تَ مَ  هُ لَ  رَ فِ ا غُ ابً سَ احتِ ا وَ انً يمَ إٍ  انَ ضَ مَ رَ  امَ ن صَ مَ وَ 
Artinya :  “Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan karena iman dan ihtisab, maka 

akan diampuni dosa-dosanya yang lalu,”  

d. Hadits Riwayat Imam At-Tirmidzi 

ْونَ  ْوُم يَوٌم تَُصْوُمْوَن َوْالفِْطُر يَْوٌم تُْفِطُرْوَن َواْْلْضَحى يَْوٌم تَُضحُّ   الصَّ
Artinya: "Puasa itu adalah pada hari kalian semua berpuasa, dan leba ran itu 

pada hari kalian berbuka, sedangkan Idul Adha adalah pada saat kalian semua 

berqurban."  

https://www.orami.co.id/magazine/keutamaan-surat-al-ikhlas/
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MENETAPKAN 

 

1. Tanggal 1 Ramadhan 1443 jatuh pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022. 

2. Penetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. 

3. Apabila di kemudian hari diketahui penetapan ini keliru, maka akan dilakukan 

perbaikan sebagaimana mestinya.  

 

Ditetapkan di  : Bogor 

Pada tanggal  : 1 Ramadhan 1443 / 1 April 2022 

Pukul  : 23.12 WIB 

 

IMAMUL MUSLIMIN, 

 

 

YAKHSYALLAH MANSUR 

 

Tembusan  

1. Majelis Qodlo (MQ) 

2. Majelis Kutab Pusat (MKP)  


