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Makkah Al Mukarramah

Kota Suci Umat Islam yang memiliki

banyak keistimewaan

Luas 550 km2 - 200 km Timur Jeddah

500 km Selatan Madinah

Beriklim Gurun – Penduduk l.k. 1,7 juta jiwa

Terdapat Masjidil Haram – Bangunan Ka’bah

Posisi Geografis: 21.42° LU dan 39.82° BT

Kiblat Umat Islam – Tanah Haram

Kota kelahiran Nabi – Kelahiran Agama Islam

Pusat Ibadah Haji setiap tahun

Kota Modern dengan banyak keindahan



JENIS KALENDER:

1. Dasar Peredaran Bulan
2. Dasar Peredaran Matahari



KALENDER MASEHI

- dasar : peredaran Matahari
- disebut juga kal. Syamsiyah

- sistem yg dipakai Gregorian 1582
- mulai hari tengah malam

- batas hari di pasifik / kep. Fiji (IDL)
- 365h 5j 48m 46 d (365,2422 hari)=1th

- 1 tahun = 12 bulan
- 1 bulan = 28, 29, 30, 31 hari

- 1 thn kabisat = 366 hr , biasa 365 hr
- digunakan sbg kalender nasional RI

- mudah diaplikasikan



BATAS TANGGAL

INTERNASIONAL



KALENDER HIJRIYAH

- dasar : peredaran Bulan
- disebut juga kal. Qomariyah
- sistem yg dipakai fase bulan

- mulai hari : saat matahari terbenam
- awal bulan selalu berubah

- 354h 8j 48m 34d (354,3672 hari)=1th
- 1 bln = 29h 12 j 44m 3d (29,5306 hari)

- jml hari dlm 1 bln = 29 / 30 hari
- digunakan sbg kalender ibadah 

- sering timbul mslh



AWAL BULAN HIJRIYAH

SELALU BERUBAH LOKASINYA



KALENDER BULAN-MATAHARI

( Luni-Solar Calendar )

- dasar : peredaran bulan dan matahari
- 1 tahun = kalender matahari
- 1 bulan = kalender bulan
- jml hari dlm 1 bln 29/30 

- jml bln dlm 1 thn 12 dan 13 (kbst)
- kabisat 7x setiap 19 thn

- 354h 8j 48m 34d(354,3672hari)=1th
- 1 bln = 29h 12 j 44m 3d (29,5306 hari)

- jml hari dlm 1 bln = 29 / 30 hari
- digunakan sbg kalender ibadah 

- sering timbul mslh



MAKKAH MEAN TIME (MMT)

Usulan Arab Saudi pada Konferensi Islam di

Qatar  (2008) agar kota Makkah dijadikan

sebagai titik Meridian Utama menggantikan

kota Greenwich di London, Ingris yang dikenal

sebagai Greenwich Mean Time (GMT).

Hal ini berkenaan dengan dibangunnya Jam 

Raksasa yang berukuran 5x ukuran Bigben yg

ada di London.  Serta beberapa klaim tentang

keistimewaan Makkah sebagai Pusat Bumi dan

tempat tanpa medan magnetik menurut ulama

terkemuka Yusuf Al Qardawi dan Abdul Basir Al 

Sayyed ilmuwan Mesir.



KONSEP MAKKAH SEBAGAI

ACUAN SISTEM KALENDER

SEBELUMNYA

PERNAH DIGAGAS OLEH 

BEBERAPA AHLI



MAKKAH ISLAMIC DATE LINE

- Makkah sebagai awal mulainya hari
- Penggagas : Dr. Imad Ad-Dean (1986)
- pertimbangan : kiblat umat Islam, asal 
agama Islam, tempat kelahiran nabi, 
kebanyakan negara mengacu ke Saudi

- awal bulan menggunakan kriteria Moonset 
after Sunset di Makkah.

- timbul masalah bagi kota/negara yg 
berada di timurnya

- tidak menyelesaikan masalah



Awal hari ditentukan saat Matahari terbenam di kota 

Makkah dan awal bulan ditentukan berdasarkan 

kriteria ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam di 

Makkah dan Bulan terbenam sesudah Matahari 

terbenam di Makkah

JUMAT KAMIS



MAKKAH HEGIRIAN CALENDAR

- Usulan: Masyarakat Muslim Prancis

- Penggagas : Dr. Abdelhamid 
Bentchikou dari  National Agronomical 

Institute of Paris-Grignon

- Awal bulan dimulai jika sebelum tiba 
waktu fajar di Makkah hilal dapat 

disaksikan di Makkah atau tempat-

tempat lain di sebelah Barat Makkah.



MAKKAH HEGIRIAN CALENDAR



GLOBAL ISLAMIC CALENDAR

- Penggagas : FCNA Amerika Utara

- dasar : ijtimak sebelum 12:00 GMT
maka esoknya adalah awal bulan baru

- tidak menggunakan visibilitas hilal

- Menjadi malasah bagi negara di 
wilayah timur (belum ijtimak)



GLOBAL ISLAMIC CALENDAR 



UNIVERSAL HEJRI CALENDAR

- Penggagas : UASS  Arab Union
- hasil Konferensi Astronomi di Jordania
- dasar : membagi dua wilayah dunia

- mengunakan visibilitas hilal
- Region Timur : 180°BT-20°BB

- Region Barat : 20°BB-seluruh Amerika
- Jika Timur sudah ���� Barat sudah

- Jika Barat sudah ���� Timur belum tentu
- disebut Bizonal Calendar



UNIVERSAL HEJRI CALENDAR



TRIZONAL HEJRI CALENDAR

- Penggagas : Prof. Muh Ilyas (Malaysia)
- Didukung oleh DR Monzur Ahmad (Ing)
- dasar : membagi tiga wilayah dunia

- mengunakan visibilitas hilal
- Region Timur : Asia,Pasifik,Australia
- Region Tengah : Asia,Afrika,Eropa

- Region Barat : Amerika
- Timur sudah ���� Tengah, Barat sudah
- Tengah sudah ���� Timur belum tentu

- Barat sudah ���� Timur,Tengah blm tentu
- dikenal garis ILDL (Int.LunarDateLine)



TRIZONAL HEJRI CALENDAR



GREENWICH MEAN TIME (GMT)GREENWICH MEAN TIME (GMT)GREENWICH MEAN TIME (GMT)GREENWICH MEAN TIME (GMT)

• Atau Waktu Greenwich adalah acuan waktu

yang didasarkan pada waktu rata-rata 

tengah hari seperti yang teramati dari

Royal Greenwich Observatory sebuah

Observatorium Matahari yang terletak di

kota Greenwich, London, Inggris.



Konferensi Meridian Internasional

• di Washington DC pada Oktober 1884 yang 

dihadiri perwakilan 25 negara  meliputi 

Austria-Hungaria, Brazil, Chile, Kolombia, 

Costa Rica, Perancis, Jerman, Inggris, 

Guatemala, Hawii, Italia, Jepang, Liberia, 

Meksiko, Belanda, Paraguay, Rusia, San 

Domingo, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, 

Amerika Serikat, Venezuela, dan Salvador.



Konferensi Meridian Internasional

• Sepakat menggunakan meridian tunggal untuk 
menggantikan banyak meridian yang telah ada.

• Meridian yang melalui Observatorium Greenwich 
ditetapkan sebagai meridian utama (Prime 
Meridian) atau Bujur Nol Derajat.

• Garis Bujur geografis dihitung 180° ke Timur dan 
ke Barat dengan acuan titik tersebut.

• Semua negara menerapkan hari universal.

• Hari universal adalah hari matahari rata-rata, mulai
dari tengah malam di Greenwich dan dihitung 24 
jam.

• Hari nautika dan astronomi di mana pun mulai dari
tengah malam pukul 00 waktu setempat.

• Semua kajian teknis untuk mengatur dan
menerapkan sistem desimal pembagian waktu dan
ruang akan dilakukan.



Konferensi Meridian Internasional

• Butir ke-2 ternyata tidak mendapat

kesepakatan bulat. San Dominggo

menentang, Perancis dan Brazil abstain. 

Prancis memutuskan menggunakan

Meridian Paris sebagai Meridian Nol-nya. 

Ini bertahan sampai beberapa dekade, 

sebelum kemudian bergabung dengan GMT 

pada 1911.





24 Zona Waktu



UNIVERSAL TIME (UT)UNIVERSAL TIME (UT)UNIVERSAL TIME (UT)UNIVERSAL TIME (UT)

• Waktu Universal atau Universal Time (UT) 

adalah satu ukuran waktu murni berdasarakan

rotasi Bumi pada porosnya. Satuan ini adalah

kelanjutan modern dari GMT 

• Pada 1928, dalam Konferensi Astronomi

Internasional (IAU), berdasarkan kajian soal

waktu, maka penamaan GMT diubah menjadi

Universal Time (UT). Rujukan waktunya tetap

jam Matahari, sehingga tergantung rotasi Bumi

yang sebenarnya tidak konstan. Pada 1955 

ditemukan jam atom Caesium yang lebih stabil

sebagai pengukur waktu, sehingga jam atom ini

selalu ada perbedaan dengan UT, walau dalam

skala yang sangat kecil yaitu mili detik



ATOMIC CLOCKATOMIC CLOCKATOMIC CLOCKATOMIC CLOCK



ERA SATELIT GPSERA SATELIT GPSERA SATELIT GPSERA SATELIT GPS

WORLD GEODETIC SYSTEMWORLD GEODETIC SYSTEMWORLD GEODETIC SYSTEMWORLD GEODETIC SYSTEM

• International Time Bureau mengkompilasi

hasil-hasil observasi bintang dari berbagai

negara guna menetapkan Meridian Nol versi

sistem geodetik terbaru WGS-84, yang 

kemudian menghasilkan Universal Time (UT). 

• Ternyata, Meridian Nol versi WGS-84 itu tidak

tepat berimpit dengan garis nol Greenwich 

yang berada di Observatorium Royal 

Greenwich, namun melintas 102,5 meter di

sebelah timurnya.







PERLUKAHMMTMMTMMTMMT

MENGGANTIKANGMT?







MANFAATMMTMMTMMTMMT
---- Melengkapi keistimewaan Makkah

- Menambah semangat keagamaan

- Diharapkan dapat menyatukan kalender Islam 

- Berdirinya jam raksasa di Makkah menambah

kebanggaan dan keistimewaan Makkah sebagai

kota suci. 

- Keberadaan jam tersebut diharapkan dapat

menjadi acuan waktu 1,5 milyar umat Islam di

dunia.



KENDALAMMTMMTMMTMMT
- Sulit mendapatkan pengakuan dari mayoritas negara-

negara di dunia.

- Argumentasi Arab Saudi terkait ambisi menggantikan GMT 

ke MMT dianggap “ngawur” oleh masyarakat Barat. 

Pendapat para pakar Islam dianggap tanpa dasar dan

pemikiran ilmiah lebih kepada kultus dan dogma 

keagamaan saja.

���� Makkah adalah pusat Bumi?

���� Makkah adalah wilayah tanpa medan magnetik?

���� Tinggal lama di Makkah lebih sehat?

���� Makkah selaras dg kutub Utara?

���� Keberadaan Bigben tidak terkait dengan GMT

���� Penetapan GMT saat itu adalah pemaksaan?



KENDALAMMTMMTMMTMMT
- Arab Saudi belum melakukan kesiapan kajian ilmiah atas

konsekuensi diberlakukannya MMT:

���� Gagasan Saudi sebatas transformasi linier prime 

Meridian dari Greewich ke Makkah.

���� Tidak ada imbasnya terhadap sistem penanggalan

Hijriyah,

���� Reseting total posisi geografis

���� Jam yang terpasang ternyata tidak ada bedanya dengan

jam konvensional yg mengacu pada pergerakan Matahari

(AST= GMT+3)

���� Dampaknya sangat kecil thd Indonesia WIB=MMT+4   

WITA=MMT+5     WIT=MMT+6    dst.

���� Dapat mengakibatkan standar penmggunakan sistem

waktu yang berlaku antara MMT yang belum disepakati dan

GMT yang sudah disepakati.



KESIMPULANKESIMPULANKESIMPULANKESIMPULAN

---- Perjuangan ambisius menggantikan GMT 

menjadi MMT adalah merupakan usaha yang 

sia-sia. Terlalu banyak madharat daripada

manfaatnya. 

- Masih banyak persoalan umat Islam yang jauh

lebih penting untuk diselesaikan. 

- Umat Islam jangan mudah terpengaruh oleh

propaganda yang seolah mengangkat agama 

Islam, tapi jutsru malah sebaliknya

merendahkan agama Islam.

- Jika suatu perkara diserahkan kepada yang 

bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya.



Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

• Mohon maaf atas segala kesalah dan

kekurangan


