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PENGANTAR PENULIS

Arah Kiblat merupakan salah satu syarat sahnya ibadah shalat. Menghadap kiblat menjadi sebuah
polemik ketika diperuntukkan bagi orang yang berada
jauh dr Ka’bah atau tidak bisa melihat Ka’bah secara
lansung. Ditambah pemahaman tradisi terkait arah kiblat
yang mutlak tidak bisa ditawar-tawar lagi menyebabkan
tafsiran terhadap kata arah kiblat semakin meluas.
Tafsiran, Fiqh, Sains dan Tradisi telah memiliki warna
dan corak masing-masing dalam memahami makna
menghadap kiblat. Makna-makna ini sesungguhnya
hanyalah perbedaan sudut pandang terhadap perintah
menghadap kiblat, ada yang mengartikan secara leterlek
namun ada juga yang memahami dengan cara yang luas.
Sesungguhnya semua corak pemahaman ini memiliki
satu pemahaman bahwa adanya kewajiban menghadap
kiblat. permasalahannya arah kiblat dalam artian siapa
yang kemudian bisa dianggap benar. sehingga perlu
dicarikan solusi atau jalan tengah dalam memhami ketiga
makna tersebut.
Secara fiqh hampir semua ulama sepakat untuk
memahami bahwa menghadap kiblat bagi oat=rang
(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)
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yang bisa melihat adalah wajib seluruh tubuh. Namun
para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang jauh
atau tidak bisa melihat ka’bah secara lansung. Dalam
kajian sains, arah kiblat adalaghnsebuah akurasi yang
mengarah pada bangunan Ka’bah itu sendiri. Sehingga
perhitungan matemati, geografis dan astronomis
mjutlak diperlukan dalam kajian sains terkait arah
kiblat. sementara itu, dalam kajian budaya atau tradisi
arah kiblat adalah bagian dari warisan para ulama/wali
yang pernah menyebarkan islam yaitu berubah masjid
kuno. Masjid-masjid ini memiliki nilai kesejartahan yang
tinggi sehingga tidak mungkin begitu saja dirubah baik
arah kiblat ataupun bagian-bagian lainnya. Begitupun
dengan masjid-masjid kuno yang ada di Lombok seperti
masjid Kuno Karang bayan dan Masjid Konu Songak
Lombok Timur. Dalam pandangan tradisi menafikan
arah kiblat yang ada saat ini sama dengan menafikan
keilmuan para ulama/wali penyebar agam Islam saat itu.
Inilah yang penulis maksud sebagai corak sudut pandang
yang berbeda. Sama-sama memhami adanya keharusan
menghadap kiblat tapi mengartikannya dengan cara dan
ekspresi yang berbeda.
Buku sederhana ini mencoba memberikan gam
baran lain untuk medialekkan ketiga pemahaman ini
baik secara Fiqh, Sains dan Tradisi. Buku ini mwncoba
menggali dengan cara sederhana tentang makna arah
kiblat sehingga memberikan jalan tengah terkait ketiga
pehaman ini. semoga kehadiran buku ini juga dapat
memberi manfaat dan sumbangsih yang konstruktif bagi
perkembangan keilmuan khususnya di Program Studi
viii
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Ilmu Falak Fakultas Syariah serta di UIN Mataram secara
umum yang mengusung integrasi keilmuan.
Mataram, Desember 2020
Penulis
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I

PENDAHULUAN

A

rah Kiblat adalah arah terdekat menghadap kiblat
yaitu ka’bah. Ka’bah merupakan tempat ibadah
yang pertama kali dibangun dimuka bumi.1 Hal ini
ditegaskan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 96:

ٍ َِّن َأ َّو َل َب ْي
ِ ت ُو ِض َع لِل َّن
ار ًكا َو ُهدً ى
َ اس َل َّل ِذ ي بِ َب َّك َة ُم َب
َلِ ْل َعا مَلِني
Artinya : Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun
untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang
di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk
bagi semua manusia.

Bangunan Ka’bah merupakan bangunan yang dibuat
dari batu-batu Makkah yang kemudian dibangun menjadi
bangunan yang berbentuk kubus atau muka’ab dengan
tinggi kurang lebih 16 meter, panjang 13 meter, dan lebar
11 meter. Ketika Rasulullah masih di Makkah sebelum
pindah ke Madinah, ketika salat beliau menghadap ke
Baitul Maqdis, Nabi menghadap ke Baitul Maqdis adalah
menurut ijtihad beliau sendiri sebelum ada ketentuan dari
Allah. Hal ini dilakukan karena pada saat itu kedudukan
Slamet Hambali, lmu Falak 1:Penentuan Awal Waktu Salat
dan Arah Kiblat Seluruh Dunia. Semarang : prog. Pasca sarjana IAIN
Walisongo Semarang, 2011. hlm. 152
1
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Baitul Maqdis masih istimewa sedangkan Ka’bah masih
dipenuhi oleh berhala- berhala. Setelah pindah ke Madinah
beliau langsung menghadap ke Baitul Maqdis, itu terjadi
selama 16 atau 17 bulan, namun beliau rindu berkiblat ke
Masjid al- Haram di Makkah. Kerinduan beliau ini sudah
dapat dimaklumi dari wahyu-wahyu yang turun terlebih
dahulu yang mengatakan bahwa rumah yang di Makkah
itu diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim as. untuk
membuat dan mendirikanya.
Pada hakikatnya kiblat adalah suatu arah
yang menyatukan arah segenap umat Islam dalam
melaksanakan shalat, tetapi titik arah itu sendiri bukan
lah obyek yang disembah oleh seorang muslim dalam
melaksanakan shalat. Objek dalam melaksanakan shalat
itu tidak lain hanyalah Allah swt2 sebagaimana firmanNya dalam al-Quran didalam Surat Al-Baqarah : 144

ِ الس َم
ٓاء َف َلن َُو ِّل َي َّن َك ِق ْب َلة
َّ َقدْ َن َر ٰى َت َق ُّل َب َو ْج ِه َك يِف
ـح َر ا ِم َو َح ْي ُث
َ َت ْر َض ٰى َها َف َو ِّل َو ْج َه َك َش ْط َر ا ْل َـم ْس ِج ِد ا ْل
ين ُأ و ُتو ْا
َ َما ُك ْن ُت ْم َف َو ُّلو ْا ُو ُج
َ وه ُك ْم َش ْط َر ُه َو إِ َّن ا َّل ِذ
َ ْون َأ َّن ُه ح
َ ا ْل ِك ٰت َب َل َي ْع َل ُم
ال ُّق ِمن َّر هِّبِ ْم َو َما الـ َّل ُه بِ َٰغ ِفلٍ َعم
َي ْع َم ُلو َن

Artinya : Sungguh Kami (sering) melihat mukamu
menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan
memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai.
Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan
2

2
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dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke
arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan
Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang
mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu
adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak
lengah dari apa yang mereka kerjakan.

Ka’bah menjadi acuan arah ketika umat Islam akan
melaksankan ibadah shalat. Menghadap ke arah Kiblat
merupakan syarat sahnya shalat. Sebagaimana diketahui
setiap muslim mendirikan shalat fardlu lima kali setiap
hari. Arah kiblat menjadi sangat penting bagi umat Islam,
sebab hal ini berkaitan dengan sah atau tidaknya ibadah
shalat itu dilakukan. Umat Islam sendiri telah berse
pakat bahwa menghadap kiblat dalam shalat merupakan
syarat sahnya shalat, sebagaimana dalil-dalil syar’i yang
ada.3 Ulama juga telah sepakat bahwa meghadap kiblat
merupakan salah satu syarat sahnya shalat, seperti dalam
dalil-dail syara’ kesalahan dalam menghadap kiblat tentu
saja akan berimbas pada sah atau tidaknya shalat. Hal
tersebut mengindikasikan bahwa jika seseorang salah
menghadap arah kiblat akan mengakibatkan tidak sahnya
shalat.
Bagi orang-orang di kota Mekkah dan sekitarnya
suruhan demikian ini tidak menjadi persoalan karena
dengan mudah mereka dapat melaksanakan suruhan
itu, namun bagi orang-orang yang jauh dari Mekkah
tentunya timbul permasalahan tersendiri. Menghadap
kiblat menjadi sangat mudah bagi mereka yang berada
Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid, Juz I,
Beirut : Dar Ibnu, Ashsahah, 2005, hlm. 92.
3
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di sekitar kota Makkah. Meskipun ada beberapa tekan
an khusus dalam menghadap kiblat bagi orang-orang
yang berada di Makkah. Tekanan khususnya adalah bagi
yang bisa menyaksikan Ka’bah secara langsung yakni
seseorang yang berada di Masjidil Haram, diwajibkan
untuk menghadap ke ‘Ainul Ka’bah (bangunan Ka’bah).
Berbeda lagi dengan umat muslim yang jauh dengan
kota Makkah, kewajiban untuk menghadap kiblat
menjadi persoalan tersendiri dan dirasa sangat berat
karena membutuhkan perhitungan dan pengukuran
secara teliti. Terlepas dari perbedaan pendapat para
ulama tentang cukup menghadap arahnya saja sekali
pun kenyataannya salah, ataukah harus menghadap ke
arah yang sedekat mungkin dengan posisi Ka’bah yang
sebenarnya. Sehingga wajar begitu banyak pendapat para
ulama mengenai perbedaan pendapat terkait dengan
kewajiban menghadap kiblat bagi orang-orang yang ada
di luar Makkah.
Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki dan se
bagian kelompok dari Imamiyah : kiblatnya orang yang
jauh adalah arah dimana letaknya Ka’bah berada, bukan
Ka’bah itu sendiri. Imam Syafi’i dan sebagian kelompok
dari Imamiyah : Wajib menghadap Ka’bah itu sendiri
, baik bagi orang yang dekat maupun bagi orang yang
jauh. Kalau dapat mengetahui arah Ka’bah itu sendiri
secara pasti (tepat), maka ia harus menghadapinya
kearah tersebut. Tapi bila tidak, cukup dengan perkiraan
saja. Yang jelas bahwa orang yang jauh pasti tidak dapat
membuktikan kebenaran pendapat ini dengan tepat,
karena ia merupakan perintah yang mustahil untuk
4
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dilakukannya selama bentuk bumi ini bulat. Maka dari
itu, kiblat bagi orang yang jauh harus menghadap ke
arahnya, bukan kepada Ka’bah itu sendiri4.
Dalam perkembangan pemikiran Islam khususnya
dalam ilmu fiqh yang notabene merupakan ilmu yang
dapat mengetahui tentang hukum-hukum Islam, para
ulama ahli fiqh ini berbeda pendapat antara kewajiban
melihat langsung ainul Ka’bah dengan hanya melihat atau
menghadap kepada arah dari Ka’bah tersebut. Bagi orang
yang berada jauh dari Ka’bah, diperlukan adanya suatu
kelonggaran dalam menghadap arah kiblat. Kelonggaran
ini biasa disebut sebagai toleransi arah kiblat. Adanya
gerakan yang berbeda-beda dalam salat tidak menutup
kemungkinan adanya perubahan arah menghadap
meskipun hanya sedikit. Toleransi dalam menghadap arah
kiblat dimaksudkan untuk memberikan arah yang lebih
longgar dalam menghadapkan tubuh ke arah kiblat ketika
melaksanakan hal-hal yang menyangkut menghadap
arah kiblat. Meskipun metode penentuan arah kiblat
dari masa ke masa semakin berkembang dan semakin
akurat5, namun dalam praktiknya untuk menghadapkan
anggota tubuh secara tepat ke arah kiblat sesuai dengan
hasil perhitungan arah kiblat bukanlah hal yang mudah.
Instrumen pengukuran maupun dalam ranah praktik
menghadapkan tubuh ke arah Kiblat tentunya memiliki
Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab : Ja’fari, Hanafi,
Maliki, Syafi’I, penerjemah, Masykur A.B., Muhammad Idrus Al-Kaff, dari
al-Fiqh ‘ala-Madzahib al-Khamsah, Jakarta : Penerbit Lentera, 2007, cet VI.,
hal 77.
4

Slamet Hambali, Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat, (Yogyakarta:
Pustaka Ilmu, 2013), 4
5
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keterbatasan akurasi.
Di Indonesia pada umumnya meyakini menghadap
kiblat berarti menghadap ke arah Barat, karena Indonesia
secara geografis terletak di sebelah Timur kota Makkah.
Lain halnya dengan umat muslim yang ada di sebelah ba
rat kota Makkah, maka ketika salat tentunya secara umum
menghadap ke Timur seperti di Suriname Amerika Latin6.
Oleh karena itu, sebelum seseorang hendak melakukan
salat, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syaratnya,
baik itu syarat wajibnya maupun syarat sahnya. Salah
satunya adalah harus yakin dan sadar bahwa arah kiblatnya
sudah benar. keyakinan dan pemahaman terhadap arah
kiblat yang ada dimasyarakat saat ini tidak lepas pula
dari ajaran yang hidup dan berkembang dimasyarakat.
Dimana masyarakat Indonesia mayoritas merupakan
penganut maddzhab Syafi’i, sehingga usaha untuk benarbenar menghadap ke kiblat (ka’bah) merupakan sebuah
keharusan.
Madzhab Syafi’i yang merupakan madzhab mayo
ritas di Indonesia, memberikan tiga ketetapan hukum
terhadap kewajiban menghadap kiblat bagi umat muslim.
3 Pertama, ‘Ainul Ka’bah (bangunan Ka’bah) yaitu apabila
seseorang berada di dalam Masjidil Haram dan dapat
melihat Ka’bah secara langsung, maka wajib menghadap
Ka’bah secara yakin. Kedua, Jihatul Ka’bah (arah menuju
Ka’bah) yaitu seseorang yang berada di luar Masjidil
Haram atau di sekitar kota Makkah sementara dia tidak
Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam Direktorat
Pembinaan Badan Peradilan Agama, Pedoman Penentuan Arah Kiblat,
Jakarta, 1994/1995, hlm.48.
6

6
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bisa melihat Ka’bah secara langsung, maka kewajiban
menghadap kiblat baginya cukup dengan menghadap
ke arah Masjidil Haram dengan niat menghadap
Ka’bah. Ketiga, Jihatul Kiblat (arah menghadap kiblat
yakni Ka’bah) ini diperuntukan bagi umat muslim yang
berada di luar Makkah atau bahkan di luar negara Arab
Saudi. Arah kiblat bagi mereka bersifat ijtihadi, artinya
mereka diberi keleluasaan untuk melakukan ijtihad
dalam menghadap kiblat. Di mana ijtihad tersebut bisa
dibantu dengan perhitungan astronomis dan teknologi
modern seperti kompas, GPS, theodolit, mizwala dan
sebagainya.7 Berbeda dengan madzhab Hanafiyah dan
Malikiyah, yang memberikan dua ketetapan hukum.
Pertama, orang Islam yang berada di tanah Makkah dan
dapat menyaksikan langsung bangunan Ka’bah, maka ia
harus menghadap ‘Ainul Ka’bah. Kedua, bagi orang Islam
yang berada di luar Makkah dan tidak bisa menyaksikan
bangunan Ka’bah, maka kewajiban menghadap kiblat
cukup dengan menghadap ke arahnya, yakni barat bagi
Indonesia (Jihatul Ka’bah).
Perbedaan penetapan hukum dalam ranah fiqh
merupakan suatu yang lumrah dan wajar terjadi. Hal ini
merupakan sebuah kekayaan intelektual dari para ulama
dalam menetapkan sutau hukum, termasuk hukum
tentang mengadap kiblat untuk ibadah sholat. Perbedaan
pandangan antara ulama madzhab yang ada bukanlah
sebuah pelik yang harus diperdebatkan, namun sebuah
tantangan untuk memcahka maksud dan tujuan dari
Muhammad Ali Asshabuni, Tafsir Ayatil Ahkam, Juz 1, t.p., t.t.,
hlm 124-125.
7

(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)

•

7

penetapan hukum tersebut.
Saat ini masalah penentuan arah kiblat dalam
pelaksanaan shalat masih memerlukan perhatian
serius, tidak hanya oleh ulama, pemuka masyarakat,
pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat muslim pada
umumnya8. Permasalahan arah kiblat mulai ramai
dibicarakan masyarakat di Indonesia, hal ini bermula
dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli
falak terhadap masjid-masjid yang ada di Indonesia.
Selain itu mulai bermunculannya tulisan-tulisan jurnal
ataupun rubric media masa yang mengangkat terkait
pentingnya arah kiblat. Salah satu tulisan yang cukup
menggemparkan adalah tulisan Ahmad Izzuddin didalam
media Suara Merdeka di kolom Wacana pada tanggal 27
Maret 2003, dimana beliau memberikan pernyataan :
”Realita di masyarakat sampai sekarang, banyak
ditemukan masjid-masjid dan mushalla-mushalla
yang arah kiblatnya berbeda-beda. Padahal
menghadap kiblat hukumnya wajib bagi yang
melakukan shalat. Masjid Besar Kauman Semarang
(masih dalam proses pembangunan di lahan tanah
banda wakaf Masjid Kauman), seorang kontraktor
bangunan menyatakan, ia pernah mengukur arah
kiblat di Semarang hanya 14 derajat dari titik barat
ke utara. Padahal menurut perhitungan astronomi
yang akurat, arah kiblat untuk Semarang 24’5
Arah kiblat dalam perspektif Nahdlotul Ulama, disampaikan
pada seminar nasional “Menggugat Fatwa Majlis Ulama Indonesia
(MUI) Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat“ oleh H. Slamet
Hambali.
8
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derajat. Melihat fenomena itu, kiranya kita perlu
meluruskan kibat masjid, agar dapat memberikan
keyakinan dalam beribadah secara ain al-yaqin
atau mendekati bahkan sampai haqqu al-yaqin,
bahwa kita benar-benar menghadap kiblat
(Ka’bah). Karena perbedaan per derajat saja sudah
memberikan perbedaan kemelencengan arah
seratusan kilometer. Bagaimana kalau perbedaan
puluhan derajat, bisa-bisa arah kiblat melenceng
jauh dari Masjidil Haram, atau jauh dari Baitullah
(Ka’bah)”.
Di dalam tulisan ini, Ahmad Izzuddin meng
ungkapkan fakta bahwa arah kiblat tidak menjadi kajian
yang penting dalam ibadah sholat bagi masyarakat.
Sementara sarat syah atau tidaknya sholat adalah
mengahadap kiblat. Kemelencengan masjid Kuaman
Semarang merupakan sebuah contoh nyata bahwa arah
kiblat diartikan hanya sebagai mengarah kiblat bukan
arah terdekat dengan ka’bah. Dari tulisan-tulisan dan
beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli
falak, mereka berkesimpulan bahwa kebanyakan masjid
di Indonesia tidak tepat arah kiblatnya. Oleh karena itu,
perlu dilakukan pengecekan dan pelurusan kembali.
Namun terjadi pro dan kontra di masyarakat mengenai
hal ini. Sebagian masyarakat yang kurang antusias
mengatakan bahwa tidak mungkin untuk dilakukan
perubahan terhadap arah kiblat masjid-masjid yang
sudah ada, karena menurut mereka masjid merupakan
warisan leluhur yang memiliki keramat sehingga harus
selalu dijaga dan dipelihara keasliannya. Termasuk
(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)
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kepada masjid-masjid yang memilki nilai sejarah dan
historis yang tinggi.
Sebagian masyarakat yang kurang antusias
mengatakan bahwa tidak mungkin untuk dilakukan
perubahan terhadap arah kiblat masjid-masjid yang
sudah ada, karena menurut mereka masjid merupakan
warisan leluhur yang memiliki keramat sehingga harus
selalu dijaga dan dipelihara keasliannya. Di samping itu
juga banyak orang yang salah dalam memahami dan
menetapkan arah kiblat, apakah itu kerena ketidaktahu
an mereka atau mungkin karena tidak menggunakan
metode yang telah ada sehingga labih suka mengambil
gampangnya saja. Padahal itu dapat berdampak fatal
seperti kesalahan dalam mendefinisikan arah kiblat
sebagaimana yang lazim ada di Indonesia di mana arah
kiblat dominan diartikan sebagai arah barat. Sikap
acuh masyarakat, khususnya saat membangun masjid,
mushola maupun surau juga merupakan suatu kendala
dalam memeberikan pemahaman terhadap pentingnya
arah kiblat. Mereka tidak meminta bantuan kepada
pakar/ahli yang mampu menentukan arah kiblat dengan
tepat. Tetapi mereka cenderung menyerahkan masalah
penentuan arah kiblat ini sepenuhnya kepada tokohtokoh dari kalangan mereka sendiri, sehingga apa yang
diputuskan tokoh mereka itulah yang diikuti, meskipun
pada akhirnya diketahui bahwa penentuan arah kiblat
kurang tepat. Hal ini biasanya terjadi pada kelompok
masyarakat yang cara berfikirnya belum begitu terbuka
dan di sana ada seorang tokoh yang cukup berpengaruh,
berwibawa dan mempunyai kharisma tinggi.
10
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Berdasarkan buku-buku sejarah yang bekaitan
dengan masalah arah kiblat ditemukan bahwa
pembahasan mengenai arah kiblat, sejak dahulu sudah
terjadi perdebatan di kalangan para ulama dan itu berlanjut
hingga sekarang. Namun, meskipun terjadi perdebatan
tentang masalah tersebut toleransi tetap terjadi di antara
dan mereka masih dalam satu kesimpulan yang sama
bahwasanya menghadap kiblat adalah syarat sah shalat.9
Sehingga shalat seseorang dinyatakan tidak sah jika tidak
menghadap ke kiblat kecuali pada kasus-kasus tertentu.
Sebagaimana firman Allah di dalam al-Quran Surat alBaqarah : 239

ُ َفإِ ن ِخف ُتم َف ِر َج اًال َأ و ُر ك َبانا َفإِ َذ ٓا َأ ِمن ُتم َف
ذك ُر و ْا الـ َّل َه
َ َك اَم َع َّل َم ُكم َّما َلـم َت ُـكو ُنو ْا َتع َل ُم
ون
Artinya : Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka
shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian
apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah),
sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa
yang belum kamu ketahui.

Makna dari ayat diatas adalah apabila kalian khawatir
terhadap musuh kalian, maka kerjakanlah shalat khauf
dengan berjalan, atau berkendaraan atau dengan cara
bagaimanapun yang kalian sanggupi walaupun dengan
sekedar berisyarat dan walaupun menghadap ke arah
selain kiblat. Kemudian apabila rasa takut kalian telah
sirna, maka laksanakanlah shalat sebagaimana kalian
Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahdi wa Nihayah al-Muqtashid, Juz I.,
Beirut: Dar Ibnu ‘Ashshashah, 2005, hlm. 92.
9
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mengerjakannya dalam aman. Dan ingatlah Allah di
dalamnya. Dan janganlah kalian menguranginya dari
tata cara yang baku. Dan bersyukurlah kepada Allah atas
hal-hal yang Allah ajarkan kepada kalian berupa ilmu
tentang perkara-perkara ibadah dan hukum-hukum yang
kalian tidak punya pengetahuan tentang itu sebelumnya.
Ayat ini secara sederhana ingin mengatakan bahwa bila
datang waktu salat dan kalian sedang dalam keadaan
takut bahaya, maka janganlah kalian tinggalkan. Tetapi
lakukanlah semampu kalian, dengan cara sambil berjalan
atau berkendaraan. Dan jika rasa takut itu telah hilang,
salatlah sesuai ketentuaan yang ditetapkan dengan
mengingat Allah, mensyukuri tuntunan dan rasa aman
yang telah diberikan-Nya kepada kalian.
Dari ayat diatas maka kita bisa melihat bahwa
kewajiban menghadap kiblat memang dapat gugur
atau diabaikan, namun berlaku pada kasus atau
kondisi tertentu. Sehingga, jika dalam keadaan aman
menghadap kiblat merupakan sebuah keharusan dalam
melaksanakan sholat. Terlebih jika itu difungsikan
sebagai masjid, mushola atau surau yang digunakan
untuk melaksanakan shalat fardhu lima waktu. Artinya,
kita tidak bisa menyepelakan begitu saja terkait arah
kiblat dalam ibadah sholat, atau dalam arti lain sekedar
mengarah ke kiblat tanpa adanya usaha dan ilmu.
Secara historis, cara penentuan kiblat khususnya di
Indonesia, selalu mengalami perkembangan dari masa ke
masa sesuai dengan keilmuan dan kualitas serta kapasitas
intelektual yang dimiliki oleh masyarakat Islam saat itu.
Perkembangan penentuan arah kiblat ini dapat dilihat
12
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dari perubahan besar yang dilakukan Muhammad Arsyad
Al Banjari seorang ahli falak asal Banjar, Kalimantan
Selatan. Beliau dilahirkan di Kampung Lok Gabang
(dekat Martapura) pada malam Kamis 15 Safar 1122 H
bertepatan tanggal 19 Maret 1710 M, dan meninggal
dunia pada malam Selasa 6 Syawal 1227 H/ 13 Oktober
1812 M di Kalampayan, Astambul, Banjar, Kalimantan
Selatan. Syekh Muhammad Arsyad atau yang dikenal
dengan Datuk Kelampayan merupakan salah seorang
tokoh falak Indonesia yang melakukan pembaharuan dan
melakukan pembetulan arah kiblat. Pembetulan arah
kiblat yang ia lakukan diantaranya di masjid Jembatan
Lima Betawi ( Jakarta), Masjid Jami’ Kampung Sawah
atau yang sekarang menjadi Masjid Jami Al Mansyur
Kampung Sawah Lio, Jakarta dan Masjid Luar Batang,
Pasar Ikan Jakarta Utara.10 Tokoh kedua yang berperan
penting dalam perbaikan arah kiblat di Indonesia
adalah K.H. Ahmad Dahlan yang dilahirkan di Kauman
Yogyakarta 1868 dan wafat tanggal 23 Februari 1923.
K.H. Ahmad Dahlan adalah anak keempat dari KH. Abu
Bakar. Beliau merupakan tokoh utama pendiri organisasi
Muhammadiyah. Beliau merupakan seorang ulama
pembaharu dimasa itu, hal itu sesuai ide pembaruan
yang beliau serap dari Ibn Taimiyah, Al Afgani, Abduh,
dan Rasyid Ridha. Salah satu pembaharuan yang ia
Redaksi Apahabar.com, 2019. Datuk Kelampayan Betulkan
Arah Kiblat 3 Masjid”, https://apahabar.com/2019/02/dua-bulandi-jakarta-datuk-kelampayan-betulkan-arah-k iblat-3-masjidini/#:~:text=Ketiga%2C%20adalah%20Masjid%20Pekojan%2C%20
Jakarta,dari%20celah%20tangan%20baju%20jubahnya. Diakses 29
November 2020.
10
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lakukan yaitu usaha meluruskan akidah dan amal
ibadah masyarakat Islam Kauman Yogyakarta. Namun
salah satu usaha pembaharuan yang paling fenomenal
adalah usahanya mendirikan surau dengan kiblat yang
benar karena menurut ilmu yang dimilikinya banyak
tempat yang tidak benar arah kiblatnya seperti Masjid
Agung Yogyakarta. Selain itu beliau juga berusaha
meluruskan shaf masjid Agung Yogyakarta secara diamdiam karena jika dilakukan dengan terang-terangan
maka izin untuk itu tidak memungkinkan. Pelurusan
shaf Masjid Agung Yogyakarta yang dilakukan oleh K.H
Ahmad dahlan yaitu dengan memberi tanda garis putih.
Namun tindakan tersebut menurut Penghulu Keraton
Yogyakarta yang saat itu dijabat oleh KH. Muhammad
Chalil Kamaluddiningrat merupakan kesalahan sehingga
ia diberhentikan dari jabatan sebagai khatib di masjid
tersebut. Padahal ia adalah khatib yang disenangi karena
kepandaiannya sehingga Sultan Yogyakarta memberinya
gelar “Khatib Amin”.11
Selan itu banyak masjid-masjid historis yang masih
bertahan sampai hari ini dengan mempertahankan arah
kiblat semula. Arah kiblat masjid-masjid historis ini
kebanyakan diberikan oleh ulama yang pertama kali
mendirikan masjid tersebut, sehingga arah kiblatnya
kebanyakan mengalami kemelencengan yang cukup
jauh. Salah satu masjid yang sempat menjadi bahan
perbincangan para pakar falak yaitu Majid Agung
Ahmad Izzuddin, Fiqh Hisab Rukyat Menyatukan NU dan
Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul
Adha, Jakarta : Erlangga, 2007, hlm. 40
11
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Demak. Masjid Agung Demak terletak di Jalan Sultan
Fatah, Kelurahan Bintoro/Kauman, Kecamatan Demak,
Kota Demak, Provinsi Jawa tengah. Masjid dibangun
diatas lahan seluas 12.752,74 m2 dengan luas bangunan
utamanya yaitu 537,5 m² dan luas serambinya 497 m2.
Masjid Agung Demak berkaitan erat dengan keberadaan
Kerajaan Demak yang muncul pada akhir kejayaan
Kerajaan Majapahit. Raja pertama kerajaan tersebut
adalah Raden Patah yang diangkat oleh wali songo.
Disamping sebagai pusat pemerintahan, Demak se
kaligus menjadi pusat penyebaran agama Islam di pulau
Jawa. Pengukuran arah kiblat Masjid Agung Demak
dilakukan oleh salah satu dari walisongo yaitu Sunan
Kalijaga. Sunan Kalijaga memberanikan diri memegang
Ka’bah dengan tangan kanan serta memegang mustoko
Masjid Agung dengan tangan kiri. Ikhtiar ini berhasil
mengarahkan Masjid Agung menuju kiblat di Masjid alHaram. Ulama yang lain mengaku setuju dengan jalan
tengah tersebut. Konon demikian para wali menentukan
arah kiblat waktu itu.12
Tak terkecuali di Lombok, paling tidak ada dua
Masjid Kuno/bersejarah yang hingga kini masih eksis dan
digunakan dalam acara-acara adat dan ibadah. Pertama¸
Masjid Kuno Bayan Beleq13 yang terletak di Lombok
Utara. Masjid yang berdiri disebuah bukit dan dikelilingi
beberapa cungkup makam para penyebar agama Islam
Ahmad Munif, 2013, “Analisis Kontroversi Dalam Penetapan
Arah Kiblat Masjid Agung Demak”, Tesis: UIN Walisongo. h. 7
13
http://www.wisatadilombok.com/2015/01/masjid-kunobayan-masjid-tertua-di.html, diakses diakses Jumat, 27 / 11 /2020.
Pukul 20:30 wita
12
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ini, diperkirakan dibangun ratusan tahun lalu, oleh
seorang muballigh. Masjid kuno Bayan Beleq berukuran
9 x 9 meter persegi, dengan dinding rendah dari anyaman
bambu. Sementara atapnya berbentuk tumpang yang
tersusun rapi dari bilah bambu atau dikenal dengan
bahasa Dayan Gunung atap santek dengan lantai tanah
yang dasarnya dari susunan batu kali. bangunan Masjid
Kuno Bayan menggambarkan tonggak peradaban
masyarakat Lombok Utara yang dibangun berdasarkan
kesadaran kosmos, kesadaran sejarah, kesadaran adat dan
kesadaran spiritual. Kedua, Masjid Kuno Songak14 yang
terletak di Lombok Timur. Masjid berukuran 9 x 9 meter
ini sebenarnya bernama Masjid Al-Falah namun lebih
dikenal dengan nama Masjid Pusaka. Menurut tradisi
setempat, Masjid pusaka Songak dibangun sekitar tahun
1309 Miladiyah oleh sembilan orang tokoh yang dikenal
dengan nama Ki Sanga Pati. Konon, masjid ini dibangun
ditempat yang dulunya merupakan tempat bertemunya
para wali yang dikemudian hari dibangun masjid sebagai
penanda tempat tersebut.berbeda dengan masjid Kuno
Bayan Beleq, masjid ini selain difungsikan sebagai lokasi
perayaan acara adat tetapi masih difungsikan juga sebagai
masjid untuk shalat lima waktu oleh masyarakat.
Metode penentuan arah kiblat pada kedua masjid
kuno di Lombok ini memang belum terungkap secara
gambalng baik dalam catatan sejarah ataupun tuturan
lisan masyarakat disekitarnya. Namun penentuan arah
https://bujangmasjid.blogspot.com/2016/11/masjidpusaka-songak-suku-sasak.html, diakses diakses Jumat, 27 / 11 /2020.
Pukul 20:30 wita
14

16

•

A R A H K I B L AT

kiblat ini dilakukan oleh masing-masing tokoh masjid
kuno tersebut yang hingga kini masih dipertahankan.
Kedua masjid ini menjadi bagian atau ikon wisata
religi pulau Lombok. Dengan demikian maka perlu
dipastikan apakah kedua arah kiblat masjid ini sudah
benar dalam ranah Fiqh dan Sains. Sebab secara tradisi
tidak mungkin merubah arah kiblat yang sudah ada sebab
peletakan arah tersebut dilakuka oleh alim ulama yang
pertama kali menyebarkan Islam disana. Bahkan mungkin
sebagian masyarakat menganggap bahwa merubah
apapun bagian dari masjid adalah sebuah pamalik atau
larangan. Namun ketika bicara fiqh dan sanins, maka
kita akan membicarakan keakurasian arah kiblat sutau
bangunan masjid, mushola atau surau tersebut. Sebab
hal ini berkaitan dengan sah atau tidaknya ibadah sholat
yang dilakukan disana.
Buku ini mencoba menjawab keresahan dan kesim
pangsiuran terkait pemahaman terhadap arah kiblat.
Dimana akan dibahas pengertian arah kiblat menurut
Fiqh, Sain dan Tradisi, sehingga akan memunculkan
pemahaman yang kuat terkait arah kiblat dari berbagai
perpektif. Selain itu, buku ini juga akan membantu anda
menjawab keraguan dalam beribadah pada bangunanbangunan masjid yang dianggap arah kiblatnya
melenceng atau bahkan lokasi dimana anda tidak tahu
persis keakuratan arah kiblatnya. Dengan menggunakan
metode library research, penulis akan mengumpulkan
tulisan-tulisan berupa buku, jurnal dan dokumen yang
berkaiatn dengan tajuk diatas sehingga memudahkan
pembaca untuk memahami secara komprehensif.
(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)
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B A B

I I

Ka’bah dan Arah Kiblat

A.

Ka’bah
a’bah adalah bangunan berbentuk mirip kubus
dengan ukuran 12 x 10 x 15 meter. Kabah adalah
bangunan suci berbentuk kubus yang terbuat
dari batu, terletak di dalam Masjid Mekah ditutup dengan
kiswah (kain penutup Ka’bah). Pada zaman jahiliyyah
sebelum diangkatnya Nabi Muhammad sebagai nabi,
ka’bah dipenuhi dengan patung-patung berhala yang
merupakan tuhan bagi masyarakat arab. Barulah setelah
peristiwa fath Makkah ka’bah dikembalikan pada fungsi
asal dan utamanya yaitu sebagai pusat pelaksanaan
aktivitas ubudiyah manusia kepada sang Khaliq dengan
penuh kedamaian.15 Ka’bah terletak di tengah masjid kota
Makkah dengan posisi lintang tempat 21°25’ (LU) dan
bujur tempat 39°50’ (BT). Ka’bah inilah sebagai kiblat
bagi orang Islam yang sedang melaksanakan salat.

K

Ka’bah merupakan bangunan yang sangat di
muliakan oleh umat Islam yang terletak di tengahtengah Masjidil Haram (Makah), bahkan didalam buku
the encyclopedia od Islam Ka’bah disebut dengan the Temple
or House of God. Ka’bah merupakan pusat peribadatan
Nur Kholis Majid, Kontroversi Arah Kiblat: solusi dan cara mudah
penyelesainnya, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014. Hal 120
15
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kaum muslimin yang terletak di kota suci Mekah. Ka’bah
telah ada sebelum Islam lahir sebagai sebuah agama
resmi yang dibawa oleh Nabi Muhammad  ﷺnamun
sudah dijadikan sebagai pusat kegiatan keagamaan. Nabi
Ibrahim dan putranya Ismail diyakini sebagai pendiri
bangunan Ka’bah yang asli. Hal ini sesuai dengan firman
Allah SWT dalam surat al-baqarah: 127

ِ يم ال َق َو
ِ اعدَ ِم َن ال َب
ُ سم ِع
يل َر َّبنَا
ٰ ِيت َو إ
ُ َو إِذ َي َف ُع إِ ٰبر ِه
يم
َ َت َق َّبل ِم َّنٓا إِ َّن َك َأ
َ يع
ُ الس ِم
ُ الع ِل
َّ نت

Artinya : Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan
(membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya
berdoa): «Ya Tuhan kami terimalah daripada kami
(amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui».

Ayat ini memberikan dua pesan sekaligus, disatu sisi
ayat ini ingin menginformasikan bahwa Ka’bah didirikan
oleh Nabi Ibrahim tapi secara bersamaan ayat ini juga
memberikan informasi bahwa Ka’bah telah ada sebelum
nabi Ibrahim. Kesan itu itu terlihat dari kalimat bahwa
“beliau bersama putranya Ismail yang meninggikan
fondasinya”, yang mengindikasikan secara kuat bahwa
ketika nabi Ibrahim dan ismail meninggikan Fondasi
Ka’bah artinya sudah ada ka’bah walau saat itu bangunan
ka’bah telah runtuh atau bahkan rata dengan bumi.
Selain itu terdapat pula di dalam Surat Al Imran
: 96-97

ِ إِ َّن َأ َّو َل َبيت ُو ِض َع لِل َّن
ار كا َو ُهدى
َ اس َل َّل ِذ ي بِ َب َّك َة ُم َب

20

•

A R A H K I B L AT

ِ لع َل ِمنيَ ِف
َ يم َو َمن َد َخ َل ُه َك
ان
ُ يه َء ا ٰي ُت َب ِّي ٰنت َّم َق
ٰ ِّل
َ ام إِ ٰبر ِه
ِ اع إِ َل
ِ َء
ِ اس ِح ُّج ال َب
ِ امنا َو لِـ َّل ِه َع ىَل ال َّن
يه
َ يت َم ِن است ََط
َالع َل ِمني
ٰ َسبِيال َو َمن َك َف َر َفإِ َّن الـ َّل َه َغنِ ٌّي َع ِن
Artinya : Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun
untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang
di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk
bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda
yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa
memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia;
mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap
Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan
perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari
(kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya
(tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Pada dua ayat ini sesungguhnya Allah swt. Sedaang
mengingatkan kepada orang-orang Arab bahwa yang
membangun Baitullah itu adalah nenek moyang mereka
yang bernama Ibrahim dan putranya Ismail. Kedua
nabiyullah itu merupakan cikal bakal lahirnya orangorang Arab dan Bani Israil. Seharusnya seluruh orangorang Arab mengikuti agamanya begitupun dengan
Bani Israil, sebab Nabi Ibrahimlaj peletak batu pertama
pembangunan Ka’bah yang kini menjadi bangunan suci
bagi umat Islam. Dimana tujuan didirikannya Baitullah
(Ka’bah) itu adalah untuk beribadat kepada Allah swt.
Inti bangunan “segi empat” ka’bah adalah batu
hitam (al Hajar al Aswad) yang terletak di dinding
sebelah timur dan di sudut tenggara. Ka’bah merupakan
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bangunan yang dijadikan acuan arah menghadap (arah
kiblat) kaitannya dengan pelaksanaan ibadah shalat dan
haji (tawaf ) bagi umat Islam seluruh dunia. Di zaman ke
Khalifahan Kabah dijadikan sebagai tempat berkumpul
beragam bangsa, bahkan Kabah dan Masjidil Haram
menjadi tempat strategis dan popular bagi penyebaran
ilmu serta penyebaran agama Islam.16

Gambar 2.1 – Ka’bah dan Bagian-bagiannya17

Dalam Al-Quran menyebut ka’bah dengan
beberapa nama, antara lain : Ka’bah, Bakkah, Al-Bait, AlAtiq dan Qiblah. Dalam sebuah atsar disebutkan, Ka’bah
disebut juga Al-Bait Al-Atiq karena ia terbebaskan dari
kesewenang-wenangan. Kesewenangan yang dimaksud
Prof. DR. Harun Nasution, Ensiklopedia Islam Indonesia,
Jakarta: Djambatan,1992. h.503-504.
17
Abu Tours and Travel, Bagian yang harus kamu ketahui dari
Ka’bah, https://twitter.com/abutoursid/status/932820898834534400
?lang=ca diakses 1 Desember 2020
16
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adalah bebas dari kepemilikan siapapun, termasuk bebas
dari genggaman para penguasa dan penindas, dan pemilik
kota ini hanyalah Allah semata. Hal ini termaktub di
dalam Al-qur’an Surat Al-Hajj : 29 dan 33

ِ ور ُهم َو ل َي َّط َّو ُفوا بِال َب
ُ ُث َّم ل َي
يت
َ قضوا َت َف َث ُهم َو ل ُيو ُفوا ُن ُذ
ِ ِا َلعت
يق
Artinya : Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan
kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah
mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan
hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf
sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).

ِ ََل ُكم ِف َيها َم ٰن ِف ُع إِ ىَ ٰل َأ َجلِ ُّم َس ّمى ُث َّم ح
ِ م ُّل َهٓا إِ ىَل ال َب
يت
ِ ِا َلعت
يق

Artinya : Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu
itu ada beberapa manfaat, sampai kepada waktu yang
ditentukan, kemudian tempat wajib (serta akhir masa)
menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq
(Baitullah).

Seperti diinformasikan di dalam Al-Quran bahwa
Ka’bah disebut dengan beberapa nama lain namun tetap
memiliki makna yang satu yaitu Ka’bah. Keragaman
nama ini bukanlah sebuah ketidak konsistenan dari
Ka;bah sendiri melainkan menjadi keagungan dan
kemuliaan dari bangunan Ka’bah itu sendiri. Para ahli
bahasa menemukan lebih dari 40 makna lain dari Ka’bah.
Ada beberapa riwayat kenapa diberi nama Ka’bah.
(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)
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Al-Hafizh Al-Nabawi dalam tafsir tentang mujahid
mengatakan, diberi nama Ka’bah karena bentuknya
yang persegi, Bangsa Arab menyebut setiap rumah yang
berbentuk persegi dengan sebutan Ka’bah.18 Beberapa
nama lain yang juga merupakan nama lain dari Ka’bah
adalah sebagai berikut :
1. Baitullah
Sebagaimana Firman Allah dalam surat Ali Imran
: 96-97

ِ إِ َّن َأ َّو َل َب
ِ يت ُو ِض َع لِل َّن
ار كا َو ُهدى
َ اس َل َّل ِذ ي بِ َب َّك َة ُم َب
ِ لع َل ِمنيَ ِف
َ يم َو َمن َد َخ َل ُه َك
ان
ُ يه َء ا ٰي ُت َب ِّي ٰنت َّم َق
ٰ ِّل
َ ام إِ ٰبر ِه
ِ اع إِ َل
ِ َء
ِ اس ِح ُّج ال َب
ِ امنا َو لِـ َّل ِه َع ىَل ال َّن
يه
َ يت َم ِن است ََط
َالع َل ِمني
ٰ َسبِيال َو َمن َك َف َر َفإِ َّن الـ َّل َه َغنِ ٌّي َع ِن
Artinya : Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun
untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang
di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk
bagi semua manusia. *Padanya terdapat tanda-tanda
yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa
memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia;
mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap
Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan
perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari
(kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya

Nasaruddin Umar, Ka’bah Rahasia Kiblat Dunia,
Alih Bahasa: Luqman junaidi dan Khalifurrahman, ( Jakarta
Selatan,Hikmah,2009),Cet.ke-1,h.36.
18
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(tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

2. Baitul Haram (rumah suci)
Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Maidah
: 97

َ يت
َ َج َع َل الـ َّل ُه
ِ احل َر َام ِق ٰيام ِّلل َّن
َّ اس َو
هر
َ الكع َب َة ال َب
َ الش
َ
دي َو ال َق ٓلئِدَ ٰذ لِ َك لِتَع َل ُم ٓو ْا َأ َّن الـ َّل َه َيع َل ُم َما
َ احل َر َام َو ا َهل
ِ الس ٰم ٰو
ِ
يم
ت َو َما يِف
ٌ األرض َو َأ َّن الـ َّل َه بِ ُك ِّل يَش ٍء َع ِل
َّ يِف
Artinya : Allah telah menjadikan Ka’bah, rumah suci
itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi
manusia, dan (demikian pula) bulan Haram, had-ya,
qalaid. (Allah menjadikan yang) demikian itu agar
kamu tahu, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa
yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan bahwa
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

3. Qibla (Kiblat)
Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah
: 144

ِ الس َم
َ ٓاء َف َلن َُو ِّل َي َّن َك ِقب َلة َت
رض ٰى َها
َّ َقد َن َر ى َت َق ُّل َب َو ج ِه َك يِف
َ سج ِد
ِ َطر ا مل
ُ احل َر ا ِم َو َح
يث َما ُكن ُتم َف َو ُّلو ْا
َ َف َو ِّل َو
َ جه َك َش

ِ ين ٌأ و ُتو ْا
َ الك ٰت َب َل َيع َل ُم
ون َأ َّن ُه
َ ُو ُج
َ طر ُه َو إِ َّن ا َّل ِذ
َ وه ُكم َش
َ
َ احل ُّق ِمن َّر هِّبِم َو َما الـ َّل ُه بِ ٰغ ِفلٍ َع اَّم َي ْع َم ُل
ون
Artinya : Sungguh Kami (sering) melihat mukamu
(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)
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menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan
memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai.
Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan
dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke
arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan
Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang
mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu
adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak
lengah dari apa yang mereka kerjakan.

Arah Kiblat
Secara etimologi, Kiblat berasal dari bahasa Arab
yaitu قبلة. Kata ini adalah salah satu bentuk masdar dari
kata kerja قبلة يقبلقبلyang berarti menghadap.19 Kata
kiblat yang berasal dari bahasa Arab al-qiblah secara
harfiah berarti arah (al-jihah) dan merupakan bentuk fi’lah
dari kata al-muqâbalah (  )املقابلةyang berarti “keadaan
menghadap”.20 Dalam kamus al-Bisri, kata kiblat (qiblah)
berasal dari kata istaqbala yang semakna dengan wajaha,
yang berarti menghadap. Kata qiblah juga dapat diartikan
hadapan, yaitu suatu keadaan (tempat) di mana orangorang menghadap kepadanya.21
B.

Ahmad Warson Munawir, Al Munawir Kamus Arab-Indonesia,
Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1087-1088. Lihat selengkapnya
Susiknan Azhari, Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains
Modern, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011, hlm. 39.
20
Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
Pedoman Hisab Muhammadiyah, Yogyakarta: Majlis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009, hlm. 25.
21
Ahmad Izzuddin, Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan
Arah Kiblat Dan Akurasinya, Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012,
19
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Dalam kajian hukum Islam, istilah qiblah ini
digunakan secara khusus untuk arah menghadap yang
digunakan umat Islam ketika menjalankan ibadah salat.22
Sedangkan dalam al-Qur’an kata kiblat memiliki dua
makna, yaitu bermakna arah didalam surat al-Baqarah:
142 dan tempat di dalam surat Yunus: 87.
Surat Al-Baqarah : 142

ا َّل ِتي َكا ُنو ْا
ِ�إ لَ ٰى ِصرٰ ط

ُ َس َي ُق
َّاس َما َو ل َّٰى ُهم َعن ِقب َل ِت ِه ُم
ُّ ول
ِ الس َف َه ٓا ُء ِم َن الن
هد ي َمن يَ َش ٓا ُء
ِ َغر ُب ي
ِ شر قُ َو ال َم
ِ َع َليهَا ُقل ِّل َّل ِه ال َم
ُّمس َت ِقيم

Artinya : Orang-orang yang kurang akalnya diantara
manusia akan berkata: «Apakah yang memalingkan
mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang
dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?» Katakanlah:
«Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi
petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan
yang lurus».

Surat Yunus : 87

ِ يه َأ ن َت َب َّو َء ا لِ َق
ِ وس ٰى َو َأ ِخ
رص ُب ُيوتا
َ وم ُك اَم بِ ِم
َ َو َأ
َ وحينَٓا إِ ىَ ٰل ُم
ِ ش ا ُمل
ِ ِّالص َل ٰو َة َو َب ر
َؤمنِني
َ َو
َّ يمو ْا
ُ جع ُلو ْا ُب ُيو َت ُكم ِقب َلة َو َأ ِق

Artinya: “Dan Kami wahyukan kepada Musa dan
saudaranya: «Ambillah olehmu berdua beberapa buah
rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan
hlm. 26.
22
Ibid.
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jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat
dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah
orang-orang yang beriman».

Ulama memberikan definisi yang beragam tentang
arah kiblat, meskipun pada dasarnya mereka berpangkal
pada satu obyek kajian yang sama, yaitu ka’bah.23 Arah
kiblat menurut sebagian ulama adalah arah ka’bah atau
wujud ka’bah. Maka barang siapa yang berada didekat
ka’bah tidak sah salatnya kecuali menghadap wujud
ka’bah dan orang yang jauh dari ka’bah (tidak melihat)
maka baginya berijtihad untuk menghadap kiblat (kearah
kiblat).
Adapun definisi kiblat secara terminologi Depar
temen Agama Republik Indonesia mendefinisikan
kiblat sebagai suatu arah tertentu bagi kaum muslimin
untuk mengarahkan wajahnya dalam melakukan salat.24
Adapun dalam kajian ilmu falak sebagaimana dijelaskan
Muhyiddin Khazin yang dimaksud kiblat adalah arah
atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar25 yang
Ahmad Izzuddin, ilmu falak praktis, (semarang, PT.Pustaka
Rizki Putra, 2012), hlm. 18
24
Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana
dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, Ensiklopedi Islam, Jakarta:
CV. Anda Utama, 1993, hlm. 629.
25
Lingkaran pada permukaan bola langit yang dibuat melalui
pasangan titik-titik pada permukaan bola langit yang berlawanan
dan bertitik pusat pada titik pusat bola langit. Dengan demikian
bidang lingkaran besar tersebut senantiasa menyinggung titik pusat
bola langit. Lingkaran besar ini dapat dibuat sebanyak mungkin (tak
terhingga) dan setiap lingkaran besar membagi bola langit menjadi
23
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melewati ke Ka’bah (Makkah) dengan tempat kota yang
bersangkutan. Slamet Hambali memberikan definisi
kiblat sebagai arah menuju Ka’bah melalui jalur paling
terdekat, dan menjadi keharusan bagi setiap muslim
untuk menghadap ke arah tersebut pada saat melaksana
kan ibadah salat, dimana pun berada di belahan dunia
ini.26
Pengertian arah kiblat pun diberikan pengertiannya
oleh beberapa ahli, di antaranya :
a.

Slamet Hambali
Kiblat adalah arah menuju Ka’bah (Baitullah) melalui
jalur paling terdekat, dan menjadi keharusan bagi
setiap orang muslim untuk menghadap ke arah
tersebut pada saat melaksanakan ibadah shalat, di
manapun berada di belahan dunia ini.27

b.

Ahmad Izzuddin
Arah kiblat yaitu Ka’bah atau paling tidak Masjidil
Haram dengan mempertimbangkan posisi lintang
bujur Ka’bah.28

dua bagian yang sama besar. Dalam bahasa Inggris disebut GreatCircle
sedang dalam bahasa Arab disebut Dairah ‘Adzimah atau Dairah
Kabirah. Lihat Susikan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 132.
26
Slamet Hambali, Ilmu Falak I (Tentang Penentuan Awal Waktu
Salat dan Penentuan Arah Kiblat di Seluruh Dunia), Semarang: Program
Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2011, hlm. 167.
27
Slamet Hambali, Ilmu Falak 1 (Penentuan Awal Waktu Shalat
& Arah Kiblat Seluruh Dunia, cet. I (Semarang : program Pascasarjana
IAIN Walisongo Semarang), h. 167.
28
Ahmad Izzuddin, Menentukan Arah Kiblat Praktis,
(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)
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c.

Muhyidin Khazin
Arah kiblat adalah arah ka’bah di Mekkah yang
harus dituju oleh orang yang sedang melakukan
shalat, sehingga semua gerakan shalat, baik ketika
berdiri, ruku’ maupun sujud senantiasa berimpit
dengan arah itu .29

d.

Susiknan Azhari
Arah kiblat adalah arah yang dihadap oleh muslim
ketika melaksanakan shalat, yakni arah menuju
Ka’bah di Mekkah. Sebelumnya, kiblat shalat
adalah kea rah Masjid Al-Aqsa di Yerussalem tetapi
pada tahun kedua hijriyah terjadi perubahan arah
kiblat.30

e.

Awin Juli Butar-Butar
Kiblat atau Ka’bah merupakan tempat dan arah
yang dituju kaum muslimin ketika shalat.31

f.

Harun Nasution
Kiblat sebagai arah untuk menghadap pada waktu
shalat.32

(yogyakarta : logung pustaka, 2010), h. 4
29
Muhyiddin Khazin, Kamus Ilmu Falak, Yogyakarta : Buana
Pustaka, 2005, cet. I, hal. 67.
30

Susiknan Azhari, Ensiklopedia Hisab Rukyat, Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 2008, cet. II, hal. 174.

Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Ka’bah dan Problematika
Arah Kiblat, Yogyakarta: Museum Astronomi Indonesia. 2013. Hal. 4
32
Harun Nasution, Ensiklopedi Hukum
Islam, ( Jakarta:
Djambatan, 1992) h. 563
31
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g.

Mochtar Effendi
Kiblat adalah arah shalat, arah ka’bah di kota
Makkah.33

Dari definisi-definisi maka kesimpulan penulis
kiblat adalah arah terdekat dari seseorang menuju
Ka’bah dengan titik koordinat yang tepat dan akurat,
sehingga setiap muslim wajib menghadap ke arahnya
ketika melaksanakan shalat. Arah kiblat seseorang ketika
melaksanakan shalat tergantung posisinya di muka bumi
ini. Sehingga tidak aneh jika arah kiblat orang yang berada
di Amerika akan berbeda arah kiblatnya dengan orang
yang ada di Indonesia. Bahkan, seseorang yang berada di
pulau Lombok akan berbeda arahhnya beberapa derajat
dengan orang yang berada di Jawa atau Sumatera. Hal
tersebut dikarenakan oleh koordinat antara suatu daerah
dengan daerah lainnya berbeda-beda. Sehingga arah
kiblat suatu tempat tidak bisa sama dengan arah kiblat
tempat lainnya.

Mochtar Effendy, Ensiklopedi Agama dan Filsafat, Vol. 5,
Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, Cet. Ke I, 2001) h.49
33
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Gambar 2.2 Ilustrasi arah dari pengamat ke sebuah Obyek di permukaan
Bumi, Sumber: Khafid, 2013

C.

Jejak Sejarah Ka’bah
Sejarah pembangunan Ka’bah tidak bisa kita
lepaskan dari sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sebab
kedua nabiyullah inillah yang pertamakali mendirikan
ka’bah sebagai pusat ibadah umat manusia kepada Allah
SWT. Namun kesejarahan lain menyebutkan bahwa
pembangunan Ka’bah telah dilakukan sejak zaman nabi
Adam sebagai titik peribadahan manusia kepada Allah
SWT di muka bumi. Bahkan dalam sejarah yang lain
disebutkan bahwa Ka’bah telah ada sebelum seluruh
makhluk ini diciptakan, sehingga yang mendirikan ka’bah
pertama kali itu adalah para malaikat atas perintah Allah
SWT.
Pendapat ke tiga ini bersumber pada firman Allah
dalam Surat Al-Baqarah : 30
32

•

A R A H K I B L AT

َ اع ٌل يِف
ِ لم ٰٓلئِ َك ِة إِ يِّن َج
َ َو إِذ َق
ِ األ
رض َخ ِلي َفة َقا ُل ٓو ْا
َ ِال َر ُّب َك ل
ِ فسدُ ِف َيها َو َي
ِ َأ جَت َع ُل ِف َيها َمن ُي
حن ُن َس ِّب ُح
ُ سف ُك الدِّ َمٓا َء َو َن
ِ بِ َح
َ س َل َك َق
َ ن َأ ع َل ُم َما اَل َتع َل ُم
ون
ٓ ِّال إِ ي
ُ ِّمد َك َو ُن َقد
Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada
para Malaikat: «Sesungguhnya Aku hendak menjadikan
seorang khalifah di muka bumi». Mereka berkata:
«Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih
dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?» Tuhan
berfirman: «Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang
tidak kamu ketahui».

Dari ayat diatas terselip kisah bahwa Allah SWT
sempat murka kepada para malaikat dengan pertanyaan
yang diajukan yaitu “Mengapa Engkau hendak
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,
padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji
Engkau dan mensucikan Engkau?”. Allah murka pada
para Malaikat dan kemudian berpaling, akhirnya para
malaikat lari menuju ‘Arsy, mereka menengadah sambil
memohon ampun pada Allah. Selanjutnya para malaikat
tawaf mengelilingi ‘Arsy sebanyak tujuh kali seperti
tawafnya jamaah haji di ka’bah saat ini. Melihat itu, Allah
kemudian menurunkan rahmat-Nya dan membuat
sebuah rumah di bawah ‘Arsy yaitu bait al-ma‘mur, dan
Allah berkata: “tawaflah kamu mengelilingi rumah ini dan
tinggalkanlah ‘Arsy”. Setelah itu Allah memerintahkan
para malaikat yang ada di bumi untuk mernbangun
(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)
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sebuah bangunan yang serupa dengan bait al-ma‘mur,
dan memerintahkan mereka untuk tawaf mengelilingi
bangunan tersebut sebagaimana tawafnya para malaikat
yang ada di langit.34
Sementara sejarah yang mengatakan bahwa nabi
Adam adalah orang pertama yang membangun ka’bah
bermula pada saat Allah memerintahkan malaikat Jibril
untuk menyampaikan wahyu pada Adam dan Hawa.
Sembari menunjukkan lokasi, maka Jibril menyampaikan
wahyu itu yang berbunyi: “Dirikanlah untukku sebuah
bangunan”. Setelah bangunan itu selesai dibangun,
Allah memerintahkan nabi Adam dan Hawa untuk
melaksanakan tawaf, dan Allah berfirman: “Engkau
adalah manusia pertama dan ini adalah bangunan yang
pertama”.35 Walaupun akhirnya kebanyakan sejarawan
sepakat bahwa pendiri Ka’bah diletakkan pada Nabi
Ibrahim As. dan putranya Nabi Ismail As. Hal ini berkaitan
dengan pencatatan sejarah yang baku bagi berdiri
tegaknya bangunan Ka’bah yang berbentuk persegi
empat (kubus) tersebut. Hal ini karena ka’bah yang ada
sekarang identik dengan bangunan yang didirikan oleh
nabi Ibrahim dan nabi Ismail36.
Proses pendirian Ka’bah oleh nabi Ibrahim telah
melalui proses kesejarahan yang panjang. Diceritakan
Ali Husni al-Kharbuthli, Sejarah Ka’bah; Kisah Rumah Suci
yang Tak Lapuk Dimakan Zaman, terj. Fuad Ibn Rusyd, ( Jakarta: Turos
Khazanah Pustaka Islam, 2013, Cet. III), hlm. 19-20.
35
Ibid, h. 22
36
Fathurrahman Yahya, (ed). Antara Mekkah & Madinah,
( Jakarta: Erlangga, t.th.), hlm. 34.
34
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bahwa sebagian para nabi –sebelum masa nabi Ibrahimtelah memiliki rumah khusus untuk beribadah yang
disebut baitullah, akan tetapi baitullah ini berbeda
dengan ka’bah, karena ka’bah ini merupakan baitullah
yang pertama dibangun untuk beribadah seluruh
umat manusia kepada Allah yang maha Esa. Alasan
keberangkatan nabi Ibrahim ke kota makkah adalah atas
perintah Allah untuk membangun ka’bah bersama nabi
Ismail. Adapun petunjuk atas lokasi untuk pembangunan
ka’bah itu sendiri ada yang mengatakan bahwa angin
sepoi-sepoilah yang menunjukkan tempatnya. Namun
ada juga pendapat yang mengatakan bahwa malaikat
Jibril yang memberi petunjuk kepada nabi Ibrahim.
Pada saat itu lokasi yang menjadi tempat berdirinya
ka’bah sekarang ini adalah berupa tanah tinggi yang
berwarna merah, dimana tempat ini merupakan tempat
beribadahnya kaum amaliq –yang sudah musnah sebelum
datangnya nabi Ibrahim ke Hijaz37. Kemudian setelah
nabi Ibrahim dan nabi ismail selesai membangun ka’bah,
mereka berdua berdo’a dan memohon kepada Allah
agar amalnya diterima, anak cucunya dijadikan sebagi
umat yang tunduk kepada Allah dan diberikan petunjuk
tentang tata cara pelaksanaan haji. Do’a ini memberi
kesan bahwa nabi Ibrahim mengetahui adanya ibadah
yang berkaitan dengan ka’bah dan sekitarnya.
Pada zaman nabi Ibrahim dan putranya nabi Ismail
pondasi bangunan Ka’bah terdiri atas dua pintu dan letak
pintunya terletak diatas tanah. Namun akibat banjir besar
yang terjadi di kota Makkah, maka dilakukan renovasi
37

Ali Husni al-Kharbuthli, Sejarah Ka’bah . h. 24
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besar-besaran terhadap bangunan Ka’bah. Namun
ditengah jalan ternyata terjadi defisit anggaran dalam
melakukan renovasi bangunan Ka’bah. Oleh karena
itu bangunan Ka’bah yang semua memiliki dua pin
tu, kemudian dibuat hanya satu pintu serta ada bagian
Ka’bah yang tidak dimasukkan ke dalam bangunan
ka’bah yaitu Hijr Ismail dan hanya ditandai dengan
setengah lingkaran. Sempat terjadi perdebatan panas
antar suku yang ada di makkah terkait peletakan Hajr
Aswad, karena semua merasa paling memiliki. Namun,
akhirnya semua bisa diselesaikan tanpa kekerasan dan
pertumpahan darah berkat Rasulullah SAW. Hajr Aswad
sendiri merupakan batu surga yang dibawa oleh malaikat
Jiblri dari Jabal Qubais dan diserahkan kepada Nabi
Ibrahim untuk diletakkan bersama dengan bangunan
Ka’bah. Hajr Aswad pada mulanya tidak berwarna
hitam pekat melainkan berwarna merah kecokelatan38.
Namun semakin kesini warnanya berubah menjadi
hitam pekat seperti yang ada di sisi bangunan Ka’bah
saat ini. Pengeloalaan Ka’bah dilakukan oleh nabi
Ibrahim dan Putranya sampai nabi Ibrahim wafat.
Kemudian dilanjutkan oleh putranya Ismail hingga
wafat pula. Setelah nabi Islamil wafat, pemeliharaan
Ka’bah dilanjutkan oleh keturunannya, lalu kepada Bani
Khuza’ah yang kemudia mulai memperkenalkan praktek
penyembahan berhala di Ka’bah.39 Pada masa Qusay bin
Mircea Eliade, The Encyclopedia of Religion, Vol. 7, New York:
Macmillan Publishing, tt, h. 225
39
Ahmad Izzuddin, Akurasi Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat,
Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012, h. 52
38
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Kilab kakek Nabi Muhammad yang kelima Kabah be
lum lagi pakai atap dan sekelilingnya merupakan tanah
lapang lepas tanpa dinding. Semenjak menjadi kepala
pemerintahan di kota Mekah beliau berjasa memberi
atap Kabah dengan kayu dan membatasi tanah lapang di
sekeliling Kabah.
Pada awal tahun gajah 571 tahun kelahiran Nabi
Muhammad datanglah Raja najasi bernama Abrahah dari
Habsyah bersama bala tentaranya untuk menghancur
kan Kabah. Raja Abrahah ingin memindahkan Hajr
Aswad ke San’a (salah satu nama kota saat itu di Habsyah
/ Ethopia), sebab ia iri melihat Makkah yang terus
dikunjungi oleh banyak orang tiap tahunnya. Abrahah
mengeluarkan perintah ekspedisi penyerangan terhadap
kota Makkah yang lansung dipimpin oleh dirinya
dengan membawa pasukan gajah. Beberapa suku arab
mencoba melakukan perlawanan namun selalu kalah,
hingga akhirnya seluruh pasukan Abrahah tiba di depan
pintu kota Makkah. Sebelum memasuki Makkah, ia
mengutus utusan untuk memberikan peringatan kepada
penduduka kota Makkah agar tidak bertempur dengan
mereka. Seluruh penduduka kota Makkah akan aman
asal tidak memerangi dan menggangu misi mereka
untuk menghancurkan Ka’bah. Abdul Muthalib (kakek
Nabi Muhammad) sebagai penguasa suku Quraisy saat
itu memilih untuk mempertahankan yang menjadi haknya saja kemudian keluar kota Makkah. Dilain sisi, ia
menyerahkan urusan Ka’bah kepada takdir Allah SWT
apakah akan terjaga atau hancur kemudian.
Kondisi kota Makkah hari itu benar-benar sepi
(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)
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dan kosong akibat adanya ancaman yang dilakukan
oleh raja Abrahah dan pasukan gajahnya. Begitu
mengetahui bahwa kota Makkah telah takluk, maka
sang raja berniat keesokan harinya untuk melakukan
penghancuran terhadap Ka’bah. Ketika hari esok telah
tiba, disaat pasukan Abrahah tengah bersiap-siap ingin
memasuki kota Makkah tiba-tiba saja ribuan burungburung muncul di atas langit dan menglilingi seluruh
pasukan gajah tersebut. Seketika langit menjadi gelap
dan turunlah hujan berupa batu-batu kecil mengujami
seluruh pasukan Abrahah. Dalam beberapa catatan
sejarah dikatakan bahwa batu-batu itu merupakan batu
yang berasal dr neraka, sehingga setiap orang yang
terkena batu itu maka ia lansung terbunuh. Kondisi saat
itu menjadi kacau, seluruh pasukan kocar kacir akibat
serangan para burung tersebut termasuk raja Abrahah
yang kemudian disebutkan mati mengenaskan akibat
serangan burung-burung tersebut.40 Cerita ini tercatat
jelas di dalam Al-Qur’an pada surat al-Fill :

ِ ب
َ َأ مَل َت َر َك
ِ صح
الفيلِ َأ مَل جَي َعل َكيدَ ُهم
ٰ يف َف َع َل َر ُّب َك بِ َأ
ِ يل َت
ِ يِف َت
َ ِري ا َأ َبا ب
ار ة
َ ضليل َو َأ
َ رمي ِهم بِ ِح َج
ً رس َل َع َلي ِهم َط
ِ ِّمن ِس ِّجيل َف َج َع َل ُهم َك َعصف َّم ْأ ُك
ول
Artinya : Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana
Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah?
-- Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka
(untuk menghancurkan Ka’bah) itu sia-sia? -- Dan Dia
40
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mengirimkan kapada mereka burung yang berbondongbondong, -- Yang melempari mereka dengan batu (berasal)
dari tanah yang terbakar, -- Lalu Dia menjadikan mereka
seperti daun-daun yang dimakan (ulat).

Setelah peristiwa penyerangan yang dilakukan
oleh raja Abrahah dan pasukannya gagal, kota Makkah
dan Ka’bah kembali di kuasai oleh suku Quraisy.
Penguasaan dan pengelolaan ini berlansung hingga
datangnya Islam dan tejadinya peristiwa Fathul Makkah,
dimana pengeloalaan terhadap Ka’bah kemudian
dikuasai oleh Nabi Muhammad dan umat muslim
hingga beliau wafat. Setelah penaklukan kota Makkah
( fathul Makkah), pemeliharan Ka’bah dipegang oleh
kaum muslimin dan berhala-berhala yang terdapat
disekitarnya dihancurkanya. Selesai menghancurkan dan
membersihkan berhala-berhala itu Nabi Muhammad
saw. memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan
adzan di atas Ka’bah kemudian shalat berjama’ah dan
Rasulullah sebagai imam.
Pada masa Khalifah Yazid bi Muawiyah yang
berpusat di kota Damaskus melakukan penyerangan
ke Mekah karena tidak adanya pengakuan terhadap pe
merintahannya. Kota Mekah kemudian di serang dan
akibatnya bangunan Kabah rusak berat dan diperbaiki
setelah wafatnya Khalifah Yazid bin Muawiyah yang di
ikuti oleh mundurnya seluruh pasukan dari kota Makkah.
Pada tahun 62 H Abdullah bin Zubeir ditaklukkan
oleh Hajjaj bin Yusuf yang kemudian menguasai kota
Mekah, dan pada saat itu juga Ka’bah mulai dirombak
dan mendapat persetujuan oleh Khalifah Abdul Malik
(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)
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bin Marwan. Selain itu, pada masa pemerintahan Turki
Usmani yang dimpimpin oleh Sultan Murad Khan
tahun 1039 H, terjadi banjir besar di wilayah Mekah
yang mengakibatkan dinding-dinding Ka’bah rusak dan
banyak batu bangunan runtuh. Melihat kondisi Ka’bah
yang sepertti itu, maka atas perintah Amir Mekah saat
itu yaitu Syarif Masud bin Idris Kabah diperbaiki dan
baru dapat diselesaikan pada masa Amir Syarif Abdullah
bin Hasan bin Namir (1040 H). Pada masa Kerajaan Arab
Saudi Pemerintah kerajaan saat itu ingin melakukan
perluasan Mesjid Al Haram guna kebutuhan Jemaah,
namun setelah diadakan penyelidikan atas bangunan
Kabah ternyata terdapat keretakan dinding dan atap
Ka’bah sehingga dilakuna perbaikan sekaligus perluasan
yang kemudian baru dapat diselesaikan pada 1377 H.
Berdasarkan catatan sejarah, renovasi Ka’bah pernah
dilakukan pada tahun 629 M. Renovasi yang dilakukan
yaitu mengganti tiang kayu dengan marmer dan sayapsayap masjid diperluas. Renovasi ini diperlukan sebab
dengan perkembangan Islam yang begitu pesat diseluruh
dunia. Sementara Masjidil Haram direnovasi pada tahun
1570 M yaitu pada kepemimpinan Sultan Salim dan inilah
arsitektur yang dipertahankan hingga kini. Raja Abdul
Azis didaulat sebagai sebagai raja pertama yang menjadi
pelindung dan penjaga dua masjid suci yaitu Masjidil
Haram dan Masjid Nabawi. Pada masa Raja Abdul Azis
juga masjidil Haram dan Majid Nabawi diperluas hingga
dapat menampung ribuan jamaah. Renovasi lanjutan di
tahun-tahun berikutnya lebih kepada perluasan Masjidil
Haram dan Masjid Nabawi agar dapat menampung
40
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jutaan jamaah yang melakukan Haji dan Umroh.41
No

Masa Perluasan Masjidil Haram41

1

Periode Quraisy sebelum Rasulullah hijrah

2

Perluasan Umar ibn Al-Khattab ra.

17 H/639M

3

Perluasan Usman ibn Affan ra

26 H/648 M

4

Perluasan Abdullah ibn Zubair ra.

65 H/685 M

Perluasan Al-Marhum Al-Walid ibn Abdul
Malik
Perluasan Al-Marhum Abu Ja’far AlMansyur Al-Abbasi

5
6
7

Perluasan Al-Marhum Al-Mahdi Al-Abbasi
Perluasan Al-Marhum Al-Mu’tadlid AlAbbasi
Perluasan Al-Marhum Al-Muqtadir AlAbbasi

8
9

Tahun

91 H/709 M
137 H/755 M
160 H/777 M
284 H/897 M
306 H/ 918 M

10

Perluasan Raja AbdulAziz Alu Saud

1375 H/1955 M

11

Perluasan Raja Fahd ibn Abdul Aziz Alu
Saud

1409 H/ 1988 M

D.

Syariat Menghadap Kiblat
Umat Islam memiliki kewajiban sehari semalam
untuk salat lima waktu, dan ketika menjalankan ke
wajibannya tersebut, menghadap kiblat sudah menjadi
keharusan yang tak terbantahkan, karena menghadap
kiblat menjadi salah satu syarat sahnya salat. Ketika
Rasulullah masih di Makkah sebelum pindah ke Madi
nah, ketika salat beliau menghadap ke Baitul Maqdis,
Nabi menghadap ke Baitul Maqdis adalah menurut ijtihad
41

Ahmad Izzuddin. Menentukan Arah Kiblat Praktis, Yogyakarta :
Logung Pustaka, 2010. h. 14
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beliau sendiri sebelum ada ketentuan dari Allah. Hal ini
dilakukan karena pada saat itu kedudukan Baitul Maqdis
masih istimewa sedangkan Ka’bah masih dipenuhi oleh
berhala- berhala. Namun demikian dalam sebuah riwayat
dijelaskan, meskipun Rasulullah saw. dalam menjalankan
shalat selalu menghadap ke Baitul Maqdis, beliau selalu
menghadap ke Baitullah atau Masjidil Haram ketika
berada di Makkah dengan jalan menghimpun kedua
kiblat tersebut saat shalat, dan dalam hatinya selalu
memiliki kecenderungan untuk menghadap ke Ka’bah.
Setelah pindah ke Madinah beliau langsung
menghadap ke Baitul Maqdis, itu terjadi selama 16 atau
17 bulan, namun beliau rindu berkiblat ke Masjid alHaram di Makkah. Kerinduan beliau ini sudah dapat
dimaklumi dari wahyu-wahyu yang turun terlebih
dahulu yang mengatakan bahwa rumah yang di Makkah
itu diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim as. untuk
membuat dan mendirikanya. Sebenarnya perpindahan
kiblat adalah bentuk ujian keimanan kepada umat pada
waktu itu, siapakah yang tetap beriman dan yang raguragu. Perpindahan kiblat ini terasa sangat berat bagi
orang-orang yang telah terbiasa dengan kiblat sebelum
nya. Manusia kebanyakan akan sulit meninggalkan yang
sudah lama mengakar kepada sesuatu yang baru.
Beberapa syariat tentang menghadap kiblat yaitu
paling tidak ada didalam Qur’an, Sunnah dan Fatwa para
ulama.
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1. Dasar Hukum dalam Al-Qur’an
Al-Baqarah : 144

ِ الس َم
َ ٓاء َف َلن َُو ِّل َي َّن َك ِقب َلة َت
رض ٰى َها
َّ َقد َن َر ٰى َت َق ُّل َب َو ج ِه َك يِف
َ سج ِد
ِ َطر ا مل
ُ احل َر ا ِم َو َح
يث َما ُكن ُتم َف َو ُّلو ْا
َ َف َو ِّل َو
َ جه َك َش
ِ ين ٌأ و ُتو ْا
َ الك ٰت َب َل َيع َل ُم
ون َأ َّن ُه
َ ُو ُج
َ طر ُه َو إِ َّن ا َّل ِذ
َ وه ُكم َش
َ
َ عم ُل
ون
َ احل ُّق ِمن َّر هِّبِم َو َما الـ َّل ُه بِ ٰغ ِفلٍ َع اَّم َي

Artinya : Sungguh Kami (sering) melihat mukamu
menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan
memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai.
Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan
dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke
arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan
Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang
mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu
adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak
lengah dari apa yang mereka kerjakan.

Bagi orang yang tidak mengetahui arah kiblat dan
ragu-ragu mengenai arahnya serta tidak ada siapapun
yang dapat di percayai untuk memberi tahu kepadanya
tentang arah kiblat dengan yakin dan jelas, maka ia
diwajibkan melakukan ijtihad yaitu. Berusaha semampu
daya upaya untuk mengetahui arah kiblat dengan bukti
yang meyakinkan. Jikalau ada orang yang dipercayai untuk
memberi tahu kepadanya tentang tentang arah kiblat
dengan yakin, maka ia wajib untuk mengikutinya.
Ayat kedua yang menjadi dasar hukum syariat
kewajiban menghadap kiblat terdapat di dalam surat Al(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)
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Baqarah : 149

َ سج ِد
ِ َطر ا مل
ُ َو ِمن َح
احل َر ا ِم
َ يث َخ َر
َ جت َف َو ِّل َو
َ جه َك َش
َ عم ُل
ون
َ َو إِ َّن ُه َل
َ لح ُّق ِمن َّر ِّب َك َو َما الـ َّل ُه بِ ٰغ ِفلٍ َع اَّم َت

Artinya : Dan dari mana saja kamu keluar (datang),
maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram,
sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak
dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari
apa yang kamu kerjakan.

Maka hadapkanlah wajahmu ke arah al-Masjid alHarâm di mana pun kamu berada, tatkala kamu sedang
menetap ataupun sedang dalam perjalanan. Sesungguh
nya yang demikian itu sebagai suatu kebenaran yang
selaras dengan hikmah Tuhanmu Yang Penyantun. Maka
bersegeralah kamu dan umatmu melaksanakan perintah
itu, kelak Allah akan memberi kalian balasan yang baik
dan Allah Mahatahu perbuatan kalian dan tidak satu pun
luput dari pengetahuan-Nya.
Dari mana pun engkau keluar, wahai nabi
Muhammad, hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil
haram, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari
Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu
kerjakan. Pengulangan ini penting karena peralihan
kiblat merupkan peristiwa nasakh (penghapusan hukum)
yang pertama kali terjadi dalam Islam. Dengan diulang
maka hal ini akan tertanam dalam hati kaum mukmin
sehingga mereka tidak terpengaruh oleh hasutan orang
yahudi yang tidak rela kiblat mereka ditinggaldan dari
mana pun engkau keluar.
44
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Demikianlah, Allah mengalihkan kiblat agar tidak
ada alasan bagi manusia untuk menentangmu. Selain
itu, agar orang yahudi tidak bisa lagi berkata, “mengapa
Muhammad menghadap Baitul Makdis” dan agar orang
musyrik tidak bisa lagi berkata, “mengapa Muhammad
menghadap ke baitulmakdis dan meninggalkan Ka’bah
yang dibangun oleh kakeknya sendiri”. Maka dengan
adanya pengalihan arah kiblat ini maka ucapan-ucapan
itu terjawab, kecuali orang-orang yang zalim di antara
mereka. Mereka akan terus mendebat nabi dan berkata,
“Muhammad menghadap Ka’bah karena mencintai agama
kaumnya dan tanah airnya”.
Terkait sikap orang-orang tersebut, Allah SWT ber
kata kepada nabi dan para sahabatnya, janganlah kamu
takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, agar
aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar kamu
mendapat petunjuk. Pengalihan kiblat ke Ka’bah adalah
kenikmatan yang besar karena umat Islam mempunyai
kiblat sendiri sampai akhir zaman, dan dengan demikian
mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT dalam
melaksanakan perintah-perintah Allah SWT.
Selain itu kewajiban menghadap kiblat juga
termaktub jelas di dalam Al-Qur’an pada surat Al-baqarah
: 150

َ سج ِد
ِ َطر ا مل
ُ َو ِمن َح
احل َر ا ِم
َ يث َخ َر
َ جت َف َو ِّل َو
َ جه َك َش
َ طر ُه لِ َئلاَّ َي ُك
ُ َو َح
ون
َ يث َما ُكن ُتم َف َو ُّلو ْا ُو ُج
َ وه ُكم َش
ُ اس َع َل
ِ لِل َّن
وهم
ُ ين َظ َل ُمو ْا ِم ُنهم َفلاَ خَت َش
َ يكم ُح َّج ٌة إِ اَّل ا َّل ِذ
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ُ عمتِي َع َل
َ ُيكم َو َل َع َّل ُكم هَت َتد
َ َو
ون
ِاخش ي
َ ِون َو لأِ ُ تِ َّم ن

Pertanyaan : Dan dari mana saja kamu (keluar), maka
palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan
dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah
wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia
atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara
mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan
takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan
nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat
petunjuk.

Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan makna ayat ini yaitu
perintah Allah SWT, yang ketiga untuk menghadap ke
Masjidil Haram dari seluruh belahan bumi. Para ulama
berbeda pendapat mengenai hikmah pengulangan
samapai tiga kali tersebut. Ibnu Abbas dan Ulama
lainnya berpendapat mengenai hal itu dimasdukan
sebagai penekanan, karena ia merupakan nasakh yang
pertamakali terjadi dalam Islam. Sedangkan pendapat
yang paling rajih menurut al-Qurthubi, yang pertama,
ditunjukan kepada orang-orang yang berada di Makkah,
kedua untuk orang-orang yang berada di negara
lainnya dan yang ketiga untuk orang yang melakukan
perjalanan42. Ka’bah menjadi arah shalat bagi umat
muslim dimanapun mereka berada para Imam Mazhab
berpendapat mengenai mengarahkan arah shalat
keka’bah wajib hukumnya baik orang yang dapat melihat
Ka’bah maupun orang yang tidak bisa melihat Ka’bah
Ibnu Katsiir, LubabutTafsir Ibnu Katsiir,,Alih Bahas,Abdul
Ghoffar & Abu Ihsan Al-Atsari,Bogor, (Pustaka Imam AsySyafi’i,2004),Jilid 1, h.299.
42
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untuk mengarahkan tubuh dan pandangan seseorang
mengarah Ka’bah.
2. Dasar Hukum dalam Al-Hadits
Beberapa hadits yang menunjukan wajibnya
mengetahui terkait arah kiblat diantaranya adalah
riwayat dari Amir bin Rabi’ah43:

كنا مع رسول اهلل صىل اهلل عليو وسلم يف سفر يف ليلة
 فصىل كل رجل منا عىل,  فلم نذر اين القبلة, مظلمة

 فلام اصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صىل اهلل عليو, حيالو
. مضت صال تكم:  فقال, وسلم

Artinya : “Pada suatu malam yang gelap gulita, kami
bersama-sama Rasulullah Saw, kami tidak tahu
kemanakah arah kiblat. Lalu setiap orang dari kami
melakukan shalat mengikuti arah masing-masing. Tatkala
pagi, kami memberi tahu masalah itu kepada Rasulullah
Saw, beliau bersabda, Shalat kalian telah sempurna”.

Siapa saja yang tidak mampu untuk mendapatkan
informasi yang dapat dipercayai tentang arah kiblat,
hendaklah ia berusaha mencari arah kiblat dengan buktibukti cahaya fajar, cahaya matahari pada waktu senja,
kedudukan matahari dan lain sebagainya. Namun tim
bul permasalahan bagi orang-orang yang kenegara asing
Muhammad Nahiruddin Al-Albani, shahih Sunan AtTirmizi, Penerjemah : Fachrurazi, ( Jakarta Selatan, Pustaka Azzam,
2006),Jilid1,h.239.
43
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(musafir) dan shalat pada malam gelap atau keadaan
dimana seseorang tidak bisa melihat arah kiblat dengan
jelas, maka dengan hadits ini shalatnya dengan keyakinan
usahanya mencari arah kiblat dianggap sempurna atau
sah.
Hadits kedua yang menekankan bahwa adanya
kewajiban menghadap kiblat adalah hadits riwayat Abu
Hurairah44 :

إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء ثم استغبل القبلة
)وكرب (رواه البخاري

Artinya : Apabila kamu hendak mengerjakan shalat,
hendaklah menyempurnakan wudhu kemudian menghadap
kiblat lalu takbir (HR. Bukhari).

Hadits ini menunjukkan bahwa kewajiban
menghadap kiblat dalam ibadah sholat merupakan
sebuah syarat dan keharusan. Sehingga saat ini kita
mengetahui bahwa mengahdap kiblat adalah syarat sah
dalam ibadah sholat. Selain itu hadits ini menunjukkan
bahwa kewajiban menghadap kiblat bagi kaum musli
min, namun tetap memiliki pengecualian pada sitausisituasi tertentu.
Sementara hadits ketiga ini merupakan hadits yang
memberikan kelonggaran terhadap adanya keharusan
Muhammad bin Ali asy-Syaukani, Nail al-Authar Syarh
Muntaqa al-Akbar, j. 2 (Kairo: Maktabah wa Mathba’ah Musthafa alBaby al-Halby wa Auladuhu, t.t) h. 185 atau lihat juga di Arwin Juli
Rakhmadi Butar-Butar, Ka’bah dan Problematika Arah Kiblat.. h. 79
44
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menghadap kiblat dengan kondisi-kondisi tertentu
yang tidak memungkinkan menghadap kiblat dengan
sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam AtTarmidzi45

)ما بني املرشق واملغرب قبلة (رواه الرتمذي

Artinya : “diantara Timur dan Barat, Kiblat” (HR. Imam
Turmudzi)

Konteks hadits ini bukanlah sebuah kontradiksi,
namun sebuah toleransi yang dberikan Rasulullah SAW
kepada umat muslim apabila kesulitan menemukan
kiblat dengan pasti. Hadits ini memiliki dua makna
tersirat yaitu pertama, posisi hadits ini adalah penguat
bahwa adanya keharusan menghadap kiblat dalam
ibadah shalat dan kedua, penentuan arah kiblat tidaklah
mutlak melainkan dapat dilakukan dengan cara apa saja
selama itu merupakan sebuah Ijtihad dan masih sesuai
dengan arah kiblat yang seharusnya.
Salah satu riwayat hadits yang lain adalah hadits
dari Annas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim46
menunjukkan bahwa menghadap kiblat merupakan
syarat ibadah semenjak nabi-nabi terdahulu.

ُ َحدَّ َثنَا َأ ُب ْو َب ْك ِر ْب ِن َش ْي َب َة َحدَّ َثنَا َع َّف
اد ْب ُن
ُ ح
ََّان َحدَّ َثنَا م
Muhammad bin Ismail ash-San’ani, Subulus Salam j.1
(Bandung: Dahlan, t.t.) h. 134 185 atau lihat juga di Arwin Juli
Rakhmadi Butar-Butar, Ka’bah dan Problematika Arah Kiblat.. h. 80
46
Muslim, Shahih Muslim, Juz. I, Beirut : Darul Kutubil ‘Ilmiyyah,
t.t., hlm. 214.
45
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ُ ول اهللِ َص ىَّل
ِ اهلل َع َل
ٍ َِس َل َم َة َع ْن َثا ب
َ س َأ َّن َر ُس
ٍ ت َع ْن َأ َن
يه
ِ ان ُي َص يِّل َن ْح َو َب ْي
َ َو َس َّل َم َك
ِ ت ا ملَ ْق ِد
س َفنَزَ َل ْت “ َقدْ َنرى

ضها َف َو ّل
َ الس اَم ِء َف َلن َُو لِ َي َّن َك ِق ْب َل ًة َت ْر
َّ َت َق ُّل َب َو ْج ِه َك يِف
َ َْو ْج َه َك َش ْط َر مْالَ ْس ِج ِد ح
ال َر ا ِم ” َف َم َّر َر ُج ٌل ِم ْن َبنِي َس َل َم َة
َ وع يِف َصلاَ ِة ال َف ْج ِر َو َقدْ َص ُّلوا َر ْك َع ًة َفنَا َد ى َأ
ال
ٌ َو ُه ْم ُر ُك

ِ الق ْب َل َة َقدْ ُح ِّو َل ْت َف اَم ُلوا َك اَم ُه ْم َن ْح َو
ِ إِ َّن
 (رواه. الق ْب َل ْة
) مسلم
“Bercerita Abu Bakar bin Abi Syaibah, bercerita ’Affan, bercerita
Hammad bin Salamah, dari Tsabit dari Anas, sesungguhnya
Rasulullah saw. Pernah shalat menghadap ke jurusan Baitul
Maqdis, lalu turunlah ayat : “sungguh kami mengetahui
berbolak-baliknya mukamu ke langit, oleh karena itu-sekarangkami memalingkan kamu ke satu kiblat yang pasti kamu rela,
maka hadapkanlah mukamu ke jurusan Masjidil Haram”.
Kemudian seorang laki-laki dari Bani Salamah berjalan –
sedang mereka semua dalam keadaan ruku’ dalam shalat
shubuh- dan mereka shalat satu rakaat. Lalu ia menyeru :
ketahuilah, sesungguhnya kiblat telah dipindahkan. Lalu
mereka berpaling sebagaimana keadaan mereka ke jurusan
kiblat”. (HR. Muslim)

3.

Fatwa – Fatwa Arah Kiblat

Fatwa secara bahasa adalah jawaban mengenai
suatu kejadian atau peristiwa. Secara singkat fatwa dapat
diartikan sebagai ketentuan hukum syar’i yang ditetapkan
melalui penelusuran yang panjang terkait dengan dalildalil syar’i oleh seorang Faqih. Fatwa juga memiliki arti
50
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jawaban atas suatu persoalan syar’i yang ditanyakan oleh
seseorang atapun sekelompok orang. Sehingga yang
dimaksud dengan fatwa arah kiblat adalah ketetapan
hukum syar’i yang dikeluarkan oleh para ulama terkait
permasalahan arah kiblat.
Beberapa fatwa ulama yang tercatat terkait arah
kiblat antara lain47 :
a.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
Berpaling sedikit dari kiblat bukanlah sebuah
keasalahan yang membahayakan, namun ini
hanya berlaku bagi orang yang berada jauh dari
Masjidil Haram (tidak melihat Masjidil Haram).
Artinya setiap orang yang sholat didalam ataupun
disekitaran Masjidil Haram wajib hukumnya
menghadapkan seluruh tubunya ke Ka’bah atau ke
Masjidil Haram. Jika ia tidak melakukannya maka ia
harus mengulang shalatnya karean shalatnya tidak
sah. Namun berbeda jika orang yang berada jauh
dr Ka’bah dan tidak dapat menyaksikan Masjidil
Haram, maka cukuplah ia menghadap ke arahnya
saja.

b.

Syekh Shalih bin Fauzan
Orang yang tempat tinggalnya dekat dengan Ka’bah
dan ia dapat melihatnya maka diwajibkan untuk
menghadapkan seluruh badannya ke Ka;bah secara

A. Kadir, Fiqh Qiblat : Cara Sederhana Menentukan Arah Shalat
Agar Sesuai Syari’at, (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang), h.
127
47
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lansung, sebab ia termasuk golongan orang yang
sanggup menghadap kiblat. sementara bagi yang
jauh dari Ka’bah atau tidak dapat melihat Ka’bah
secara lansung , maka ia harus berijtihad untuk
menentukan posisi yang tepat mengarah ke Ka;bah
dan harus menghadapkan badannya kearah yang
diyakininya tersebut.
c.

Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardhawi
Menghadap kiblat dalam shalat merupakan salah
satu fardhu dari banyak fardhu lain dalam ibadah
shalat. Sejak lama arah kiblat telah menjadi
perhatian umat Islam, sebab merupakan hal dasar.
Umat islam akan memberikan tanda atau simbol
untuk penentuan arah kiblat dan hasilnya. Pada
saat ini juga telah ditemukan beberpa alat csnggih
untuk penentuan arah kiblat, maka tidak boleh
menyamping dan menyimpang arahnya.

d.

Fatwa MUI Indonesia
Bagi MUI (Majelis Ulama Indonesia), ada beberapa
point yang berkaitan dengan arah kiblat diantaranya:
(a) Kiblat bagi orang yang dapat melihat Ka’bah
secara lansung maka kiblatnya adalah Ka’bah; (b)
kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat ke arah
Ka’bah secara lansung, maka cukup mengarahkan
kepada arahnya saja; (c) Letak geografis Indonesia
yang berada di bagian Timur dari posisi ka’bah
maka umat Islam Indonesia arah kiblatnya adalah
ke arah Barat. Keteapan ini termjuat didalam fatwa
Nomor: 03 Tahun 2010 tentang Kiblat.
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e.

Namun fatwa ini tak bertahan lama, sebab kritikan
mulai muncul dari fatwa yang ditetapkan oleh MUI
terutama di point 3 yaitu “Letak geografis Indonesia
yang berada di bagian Timur dari posisi ka’bah maka
umat Islam Indonesia arah kiblatnya adalah ke arah
Barat”. Point mendapat kritikan tajam dari pegiat
ilmu falak, sebab berdasarkan ilmu falak arah kiblat
untuk Indonesia adalah Barat Laut. Sehingga MUI
memperbaharui fatwanya tentang arah kiblat
terutama di point ke 3 menjadi “Letak geografis
Indonesia yang berada di bagian Timur dari posisi
ka’bah maka umat Islam Indonesia arah kiblatnya
adalah ke arah Barat laut”. Sementara itu bagi masjid
atau mushola yang arah kiblat nya sudha terlanjur
menghadap Barat, maka hanay perlu merubah shaf
bukan bangunannya.

Dari seluruh penjelasan mengenai syariat kiblat
yang dimulai dari dalil-dalil Al-Qur’an, Hadits dan
fatwa maka dapat disimpulkan bahwa menghadap ke
kiblat merupakan sebuah keharusan. Namun hukum
menghadap kiblat paling tidak dapat kita kategorikan
menjadi empat, yaitu :
!.

Wajib

Hukum wajib menghadap kiblat berlaku untuk
beberapa rutinitas minsalnya dalam melaksanakan
shalat fardhu maupun shalat sunah yang merupakan
salah satu syarat sahnya shalat; ketika melakukan thawaf
di Baitullah, yaitu menjadikan Ka’bah di sebelah kiri
anggota badan muthawwif (orang yang melaksanakan
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tawaf ); dan ketika menguburkan jenazah, maka sang
mayit harus diletakan pada posisi miring dengan bahu
kanan menyentuh tanah sedangkan wajahnya ke arah
kiblat.
2.

Mandub

Hukum mandub menghadap kiblat berlaku untuk
beberapa rutinitas lainnya misalnya ketika membaca
al-Qur’an; ketika berzikir atau berdoa; dan ketika tidur
dengan posisi bahu kanan di bawah.
3.

Makruh

Hukum makruh ketika menghadap kea rah kiblat
diperumtukan pada beberapa rutinitas yang tidak
seharusnya menghadap ke arah kiblat karena sifat
perbuatan tersebut, minsalnya ketika sedang membuang
air besar dan kecil baik dalam posisi menghadap maupun
membelakangi Ka’bah dalam ruang berdinding dan
tidur terlentang dengan posisi kaki selonjor mengarah
ke kiblat.
3.

Haram

Haram hukumnya menghadap ke arah kiblat
minsalnya ketika membuang air besar atau kecil di tanah
lapang atau terbuka tanpa ada dinding penghalang.
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B A B

I I I

DIALEKTIKA FIQH, SAINS
DAN TRADISI
TERHADAP ARAH KIBLAT

A.

Arah kiblat Perspektif Fiqh
mpat Imam (Abu Hanifah, Malik, Syafi’I, dan
Ahmad) sepakat bahwa menghadap ke kiblat
merupakan syarat sah shalat, kecuali jika
ada halangan, yaitu karena sangat takut dalam suatu
pertempuran. Bagi musaffir yang shalat sunnah diatas
kendaraan, ia boleh tidak menghadap kiblat karena
darurat, asal di waktu takbiratul ihram ia menghadap kiblat.
Kemudian jika, orang shalat itu berada di sekitaran ka’bah,
maka ia wajib menghadapkan wajahnya ke Ka’bah. Jika
ia dekat Ka’bah, ia harus dengan yakin bahwa ia sudah
tepat menghadapnya. Jika jauh daripadanya, boleh
berpegang kepada ijtihad, kabar, atau mengikuti orang
lain dalam menentukan arah kiblat.48

E

Orang yang tidak tahu arah Ka’bah, wajib
mengikuti orang yang tahu tentang letak arah Ka’bah
yang benar. Sebab, orang yang berada tidak di tempat
kiblat, tidak memiliki cara lain untuk mengetahui
Muhammad Abdurrahman Asy-Syafi’I Ad Damsyiqy, Rahmat
al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A’immah, hal. 70
48
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letak kiblat terkecuali melalui kabar berita orang yang
mengetahui arah kiblat selain dengan cara tersebut.49
Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat
“Apabila seseorang shalat dan berdasarkan ijtihadnya ia
telah menghadap kiblat, tapi ternyata salah (tidak tepat),
maka ia tidak diharuskan mengulang shalatnya. Berbeda
dengan pendapat Asy-Syafi’I, beliau mengharuskannya
mengulang shalatnya kembali. Beliau Berkata:

ال جيزيه الن القبلة رشط من رشوط الصالة

Artinya : “Shalatnya tidak diperkenankan. Karena,
menghadap kiblat merupakan suatu syarat di antara
syarat-syarat (Sah) nya Shalat.”50

Syaikh Hasan Ayyub menulis:“Barangsiapa yang
bisa menyaksikan kiblat, atau ia sanggup melayangkan
pandangan matanya kesana, maka hal itu wajib baginya.
Tetapi jika tidak mampu, ia cukup menghadap ke arah
nya saja”.51 Sementara itu, ‘Allamah Sayyid Muhammad
Rasyid Ridha, dalam Tafsir Al-Qur’an al-Hakim yang po
pular dengan Tafsir Al-Manar, juga menegaskan: “Wajib
menghadap jihatul Ka’bah dalam keadaan jauh darinya dan
tidak bisa melihatnya, dan tidaklah wajib menghadap ke
‘ain al-Ka’bah, kecuali bagi orang yang melihatnya dengan
Ibid.
Wahbah Az-Zuhaily, At-Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah Wa asySyari’ah Wa al-Manhaj, Juz 1 Cet. Ke-1, Damaskus: Darul Fikr, 1991,
hlm. 283.
51
Hasan Ayyub, Fiqh al-Ibadati bi Adillatiha fi al-Islam, terj. Abdul
Rasyad Siddiq, Fikih Ibadah, Cet. Ke-3, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
2006, hlm. 211.
49
50
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mata kepala sendiri atau menyentuhnya dengan tangan
dan atau badannya.”52 Masih menurut Hasan Ayyub,
“Barangsiapa yang tidak tahu arah kiblat, dan juga tidak
mampu membuat pedoman lewat matahari, bulan, atau
bintang-bintang, ia wajib bertanya kepada orang yang
bisa menunjukkannya. Dan jika ia tidak mendapati orang
seperti itu, ia wajib berijtihad dan melakukan shalat
sesuai dengan hasil ijtihadnya. Jika di tengah-tengah
shalat merasa yakin keliru arah, ia harus berputas kea
rah yang dinyakininya benar. Tetapi jika ia mengetahui
kesalahannya tersebut setelah selesai shalat, maka ia
tidak wajib mengulangi dan shalatnya tetap sah”.53
Menurut Ibnu Hazm: “orang yang shalatnya tidak
menghadap kiblat secara sengaja ataupun lupa, sementara
ia tergolong orang yang mampu mengetahui arah kiblat,
maka shalat yang dilakukannya batal. Ia mesti mengulangi
shalatnya di dalam waktunya bila berpaling dari kiblat itu
dilakukan dengan sengaja. Dan ia pun harus mengulangi
shalatnya kapan saja (tidak harus di dalam waktu shalat
itu), bila berpaling dari kiblat ternyata dilakukan tanpa
sengaja (lupa). Dalilnya, orang yang sengaja atau lupa
tidak menghadap arah kiblat tadi telah diperintah Allah
Ta’ala untuk menghadapkan wajah dan segenap anggota
tubuhnya ke Masjidil Haram saat melaksanakan shalat.
Tetapi mereka melakukan shalat tidak sesuai dengan
perintah Allah Ta’ala, maka otomatis shalatnya batal.
Sebab, perbuatan yang dilarang Allah Ta’ala (menghadap
Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Qur’an al-Hakim (AlManar), Beirut: Darul Fikri, 1993, hlm. 15.
53
Hasan Ayyub, Fiqh…, hlm. 212.
52
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ke luar kiblat saat melakukan shalat) tidak akan bisa
menggantikan sesuatu yang diperintahkan-Nya.”54 Oleh
sebab itu, untuk mengarah ke Ka’bah, tidak boleh asal
menghadap, dalam artian diperlukan suatu perhitungan
untuk mengarah ke Ka’bah. Apalagi dengan adanya
keilmuan dan teknologi yang ada sekarang, perhitungan
untuk mengarah ke titik Ka’bah menjadi lebih mudah
dengan akurasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
Bila demikian, keilmuan dan teknologi tentu dapat ikut
berperan dalam menyempurnakan ibadah umat Islam
yaitu menghadap kiblat lebih tepat untuk keabsahan
ibadah Shalat.
Dalam persoalan menghadap ke ka’bah semua
ulama empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i dan
Hambali telah bersepakat bahwa menghadap kiblat
salah satu merupakan syarat sahnya shalat. Namun para
ulama berbeda pendapat mengenai orang yang jauh dari
Ka’bah dan tidak dapat melihatnya.
Pertama, Imam Hanafi dalam kitabnya Bada’i Sana’i
fi Tartib al-Syara’i menetapkan bahwa orang shalat
tidak lepas dari dua keadaan, yaitu melakukan shalat
dalam keadaan mampu menghadap kiblat dan
melaksanakan shalat dalam keadaan tidak mampu
menghadap kiblat. Jika sesseorang yang mampu
melakukan untuk mampu menghadap kiblat, atau
mampu melihat Ka’bah maka wajiab baginya untuk
menghadap kea in Ka’bah ( bangunan Ka’bah),
Abi Muhammad Aly Bin Ahmad Bin Sa’id Bin Hazm, AnNasikh Wa al-Mansukh Fi al-Qur’an al-Karim, Cet. Ke-1, Beirut: Darul
Kutubul Ilmiyah, 1986, hlm. 21.
54
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apabila tidak melakukannya maka shalatnya tidak
sah. Sedangkan bagi orang shalat dalam keadaan
tidak mampu menghadap dan melihat Ka’bah,
maka wajib ia mengarahkan hadapannya kea rah
Ka’bah (jihadul Ka’bah), yaitu tanda-tanda yang
menunjukan ke arah Ka’bah. Akan tetapi selama ada
kemampuan untuk memalingkan wajahnya ke arah
bangunan Ka’bah, maka ia wajib melakukannya.
Lebih lamjut mazhab Hanafi berpendapat bahwa
apabila seseorang berada di luar negri dan ia
tidak mengetahui arah kiblat maka ada beberapa
kriteria:
1.

Apabila di negara tersebut terdapat mihrab
masjid yang tergolong kuno yang dibuat para
sahabat, tabi’in dan sebagainya, maka wajib
mengikuti arah mihrob masjid tersebut

2.

Apabila tidak ada maka bertanya denga tiga
syarat:
- Ia tidak bertanya kepada orang tuli (tidak
dapat mendengar) dan orang buta (tidak dapat
melihat)
- Orang tidak mengarah ke arah kiblat
- Orang tidak bisa diterima kesaksiannya

3.

Apabila tidak mendapat jawaban, maka wajib
mengadakan penelitian atau menurut ijtihad
yang semaksimal mungkin.

Kedua, Mazhab Maliki berpendapat bahwa
seandainya menghadap ke bangunan Ka’bah adalah
(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)
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suatu kewajiban maka tentu akan menyulitkan,
padahal Allah tidak pernah mempersulit hambanya
dalam beragama sebagaimana firman-Nya didalam
Qur’an Surat Al-Hajj: 78.

ِ َو ٰج ِهدُ و ْا يِف ا للهَّ ِ َحقَّ ِج َه
اد ِه ُه َو اج َت َب ٰى ُكم َو َما َج َع َل
ُ ِين ِمن َح َر ج ِّم َّل َة َأ ب
ُ َع َل
ِ ِّيكم يِف الد
يم
َ يكم إِ ٰبر ِه

Artinya : Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan
jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu
dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam
agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu
Ibrahim.

Sehingga bagi yang berada jauh dari Ka’bah, maka
seseorang hanya wajib mengarahkan hadapan
shalatnya ke arah Ka’bah, bukan bangunan
Ka’bah.
Ketiga, Mazhab Syafi’i mengatakan bahwa
menghadap kiblat bagi orang yang mampu melihat
Ka’bah, baik yang berada dekat dengan Ka’bah,
di rumah, di gunung, maka tidak cukup baginya
shalat sebelum dia benar-benar menghadap ke
Ka’bah karena dia mampu menghadap ke arah
Ka’bah secara nyata. Secara rinci mazhab Syafi’i
menggolongkan kewajiban menghadap kiblat
menjadi tiga kriteria:
-
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untuk mengetahui kiblat, maka ia tidak boleh
bertanya.
-

Seseorang dapat bertanya kepada orang yang
terpercaya dan mengetahui arah kiblat, baik
dengan menggunakan kompas, kutub, mihrab
(baik yang kuno maupun yang kebanyakan
dipakai orang shalat), akan tetapi mihrab
yang terdapat di mushala kecil hanya dapat
digumakan oleh sebagian orang saja

-

Berijtihad apabila tidak ada yang dapat
dipercaya untuk ditanya atau menggunakan
alat-alat seadanya untuk menjadi pedoman
menetukan arah kiblat.

Keempat, Mazhab Hambali berpendapat bahwa
keadaan orang dalam menghadap Ka’bah terbagi
menjadi empat.
-

Pertama, orang yang sangat yakin yaitu orang
yang mampu melihat bangunan Ka’bah
secara lansung atau merupakan warga sekitar
sehingga yakin menghadap Ka’bah meski
tertutup pagar ataupun dinding, kelompok ini
wajib hukumnya menghadap tepat ke arah ke
bangunan Ka’bah.

-

Kedua orang yang mungkin berada di dekat
Ka’bah tapi tidak melihat Ka’bah dan tidak
mengetahui arah bangunan Ka’bah minsalnya
mungkin dia orang asing tapi dia tidak
mendapat kabar dari orang lain tentang arah
kibalat. Bagiu orang ini wajib mengikuti kabar
(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)
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tersebut karena memang dia tidak tahu.
-

Ketiga, orang yang harus berijtihad dalam
menentukan arah kiblat dimana dia tidak
dalam dua kondisi sebelumnya tersebut
serta dia tidak memiliki tanda-tanda untuk
mengtahui kiblat, maka dia wajib berijtihad.

-

Keempat, orang yang buta atau orang yang
tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad
menentukan kiblat tapi berbeda kondisi
dengan dua kondisi yang pertama dan kedua,
maka wajib baginya taklid kepada para
mujtahid.

Secara umum para ulama membagi pembahasan
kewajiban menghadap kiblat dalam dua hal, yaitu
kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang dapat
melihat Ka’bah secara langsung dan kewajiban
menghadap kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat
Ka’bah secara langsung.
1.

Arah Kiblat Bagi Orang Yang Melihat Ka’bah
Secara Langsung
Dalam membahas arah kiblat bagi orang yang
berada di depan Ka’bah dan mampu melihat Ka’bah
secara langsung, para ulama telah bersepakat
bahwa bagi mereka wajib menghadap ke bangunan
Ka’bah (‘ain al-Ka’bah) dan mereka tidak boleh
berijtihad untuk menghadap ke arah yang lain. Bila
mereka tidak menghadap ke bangunan Ka’bah dan
melenceng dari arah bangunan Ka’bah walaupun
sedikit, maka salatnya tidak sah. Baik Imam Hanafi,
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Maliki, Syafi’I, maupun Hambali bersepakat tentang
kiblat bagi orang yang dapat melihat Ka’bah secara
langsung yaitu ‘ain al-Ka’bah.55
Al-Jaziry menyebutkan bahwa barang siapa
yang bermukim di Mekkah atau dekat dengan Ka’bah,
maka salatnya tidak sah kecuali ia menghadap ‘ain
al-Ka’bah dengan yakin selagi itu memungkinkan.
Namun, apabila tidak memungkinkan maka ia
wajib berijtihad untuk mengetahui arah menghadap
ke ‘ain al-Ka’bah. Karena selagi ia berada di Mekah,
maka tidak cukup baginya hanya menghadap ke
arah Ka’bah (jihat al-Ka’bah). Namun, apabila ada
seseorang di Mekkah berada di gunung yang lebih
tinggi dari Ka’bah, atau berada di sebuah bangunan
yang tinggi dan tidak mudah baginya menghadap
‘ain al-Ka’bah, maka sah baginya dengan cukup ke
arah yang menunjukkan letak Ka’bah kepadanya.
Demikian pula bila ia berada di daerah yang lebih
rendah dari Ka’bah.56
Namun Imam malik memberikan keterangan
lebih lanjut tentang arah kiblat bagi orang yang
berada di Mekkah. Menurut pendapat Imam Malik,
bagi orang yang berada di Mekkah atau dekat
dari Ka’bah, ia wajib menghadap kiblat tepatnya
bangunan Ka’bah itu sendiri. Seluruh anggota badan
ketika salat harus mengahadap ke bangunan Ka’bah
Ahmad Izzuddin, Kajian Terhadap Metode-metode Penentuan
Arah Kiblat dan Akurasinya, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012,
hlm. 38.
56
Abdurrahman Al-Jazari, Madzahib ar-Ba’ah, hlm. 202.
55
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baik ketika berdiri, ruku’, I’tidal, sujud, duduk, dan
sebagainya. Tidak cukup baginya hanya menghadap
ke petunjuk Ka’bah.57 Dalam pendapat para fuqaha’
yang lain, sebagaimana Sayyid Abu Bakr bin Sayyid
Muhammad Syatha ad-Dimyathi berpendapat
bahwa wajib menghadap kiblat (Ka’bah) dengan
yakin dalam jarak dekat dan dengan perkiraan
dalam jarak jauh.58 Namun ada beberapa kriteria
yang disebutkan oleh ad-Dimyathi. Pertama, umat
Islam tetap diwajibkan menghadap kiblat baik ia
dekat dengan Ka’bah atau jauh dari Ka’bah. Kedua,
jika dekat dan tidak terhalang sesuatu, maka ia
diwajibkan menghadapkan diri (khususnya dada)
ke arah Ka’bah dengan penuh keyakinan (bukan
perkiraan). Ketiga, jika jauh (atau relatif dekat tapi
terhalang sesuatu) maka yang diwajibkan adalah
menghadap Ka’bah dengan perkiraan.59
Dalam penjelasan selanjutnya, ad-Dimyathi
lebih detail menjelaskan bahwa bagi orang yang
dapat dengan mudah melihat Ka’bah, ia harus
berijtihad dan tidak boleh mengikuti pendapat
orang lain meskipun jumlahnya banyak. Termasuk
orang buta yang sudah sangat mengenal Ka’bah atau
masjid yang digunakan salat (mengenal dalam arti
dapat membedakan antara tembok serambi dengan
Ahmad Munif, Analisis Kontroversi Dalam penetapan Arah Kiblat
Masjid Agung Demak, Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013, hlm. 29.
58
Sayyid Abu Bakr bin Sayyid Muhammad Syatha ad-Dimyathi,
I’anutut Tholibin, juz 4, t.t. hlm. 251.
59
Ibid
57
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tembok mihrab atau pengimaman). Sebaliknya bagi
orang yang sangat sulit atau bahkan tidak mungkin
mengetahui arah kiblat yang benar, maka ia wajib
mengikuti petunjuk orang yang ahli dalam hal itu
dan dia tidak boleh berijtihad selagi ada petunjuk
dari orang tersebut. Adapun untuk tempat-tempat
yang arah kiblatnya sudah ditentukan Nabi, maka
tidak boleh diubah baik bangunannya maupun
safnya.60
2.

Arah Kiblat Bagi Orang yang Tidak Melihat
Ka’bah Secara Langsung
Adapun terhadap arah kiblat bagi orang yang tidak
melihat Ka’bah secara langsung karena berada
jauh dari Mekkah, para ulama berbeda pendapat.
Mereka mempersilahkan apakah orang yang tidak
melihat Ka’bah secara langsung, wajib menghadap
langsung ke Ka’bah ataukah menghadap ke arah
nya saja. Pendapat mayoritas Ulama dari kalangan
Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah tentang kiblat
bagi bagi orang yang berada jauh dari Mekah
cukup dengan menghadap ke arah Ka’bah dan yang
demikian itu cukup dengan persangkaan kuatnya.
Adapun pendapat Imam Syafi’I menyatakan bagi
mereka wajib berijtihad untuk dapat menghadap
ke bangunan Ka’bah (‘ain al-Ka’bah).

60

Ibid.
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a.

Argumentasi Mazhab jihat al-Kiblah dan metode
istinbath hukumnya
Kelompok ini menyatakan bahwa didalam Surat Albaqarah 150 yang diminta hanyalah arah, sehingga
yang wajib hanyalah arah. Hal ini berangkat dari
sabda Nabi saw :61

ِ ش ِق َو مْالَغْ ِر
ِ َْما َبينْ َ مْالَ ر
ب ِق ْب َل ٌة

Artinya : “Antara timur dan barat itu ada kiblat” (HR.
Ibnu Majah).

Demikian pula kesepakatan kaum muslimin
tentnag shaf panjang di luar Ka’bah, dimana
menunjukkan bahwa yang wajib bukan mengha
dap Ka’bah itu sendiri meliankan arahnya.
Menurut Ibnu Rusyd, “Seandainya yang wajib
itu adalah menghadap Ka’bah itu sendiri maka
akan menjadi sebuah kesulitan.
Sesungguhnya menghadap Ka’bah itu sendiri
tidak bisa dicapai kecuali dengan bantuan ilmu
ukur dan teropong, tidak mungkin hanya dengan
menggunakan ijtihad, padahal kita tidak dibebankan
menggunakan ilmu ukur atau teropong jika
berijtihad dengan mengukur panjang dan lebarnya
suatu negeri.62 Hal senada juga dikatakan oleh
Imam Nawawi, mereka yang berpendapat bahwa
Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihaya Al-Muqtashid, terj.
Beni Sarbeni, Abdul Hadi, dkk., Bidayatul Mujtahid, Jakarta: Pustaka
Azzam, 2006, hal. 227-231.
62
Ibid
61
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yang wajib adalah menghadap arah Ka’bah (jihat alKa’bah) berargumentasi dengan hadis Abu Hurairah
ra. Bahwa Nabi saw bersabda: “Arah antara Timur dan
Barat adalah kiblat”. (HR. al-Tirmidzi, dan menurut
Malik hadis ini hasan Sahih). Hadis ini diriwayatkan
secara Sahih dari Umar bin al-Khattab ra. Dengan
status mauquf (disandarkan kepadanya).63
Kesukaran dalam mengahadap secara tepat
ke bangunan Ka’bah menjadi salah satu alasan
menggunakan Jihat al-Kiblah. Dalam pendekatan
kaidah fiqh diterangkan:

املشقة جتلب التيسري

«Kesulitan mendatangkan Kemudahan”

Makna kaidah tersebut adalah kesulitan
menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya
adalah bahwa hukum-hukum yang dalam
penerapannya menimbulkan kesulitan dan
kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum), maka
syari’ah meringankannya sehingga mukallaf
mampu melaksanaknnya tanpa kesulitan dan
kesukaran.64
Dalam permasalahan penentuan arah kiblat
ketika diinginkan tepat ke bangunan Ka’bah bagi
orang yang berada di luar Mekkah menjadi sebuah
Imam An-Nawawi, al-Minhaj Syarah Shahih Muslim, Juz 2, t.t:
hlm. 203.
64
A. Dzazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Jakarta: Kencana, 2007, hlm.
55.
63
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kesukaran yang mana arah tersebut bersifat relatif
dan tidak ada jaminan bahwa arah yang dituju itu
sudah benar-benar mengarah tepat ke bangunan
Ka’bah. Sehingga, dalam permasalahan ini kesuli
tan dalam menghadap kiblat tersebut dapat diatasi
dengan cukup menghadap kepada arah Ka’bahnya
saja. Kelompok dari madzhab jihat al-Ka’bah
yaitu :
- Madzhab Hanafi
Menurut Imam Hanafi, bagi orang yang jauh dari
Ka’bah maka cukup menghadap jihat al-Ka’bah
saja. Apabila seseorang sudah menghadap salah
satu sisi Ka’bah dengan yakin, maka ia sudah
termasuk menghadap Ka’bah.65 Pendapat Imam
Hanafi ini juga diikuti oleh pengikutnya. Mayoritas
ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang
yang tidak melihat Ka’bah secara langsung, wajib
menghadap kea rah Ka’bah (jihat al-Ka’bah), yaitu
menghadap ke dinding-dinding mirab (tempat
salatnya) yang dibangun dengan tanda-tanda yang
menunjuk pada arah Ka’bah, bukan menghadap
bangunan Ka’bah (‘ain al-Ka’bah).66
Argumentasi yang digunakan oleh mayoritas
ulama Hanafiyah ini berangkat dari kemampuan
manusia untuk dapat menghadap. Menurut mereka,
yang sebenarnya diwajibkan adalah menghadap
Imam Al-Kasani, Bada’I al-Shana’I Fi Tartib al-Syara’I, Beirut:
Dar al-Fikr, t.t:, hlm. 176-177.
66
Ibid
65
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kepada sesuatu yang mampu dilakukan (al-maqdur
‘alaih). Sedangkan menghadap kepada bangunan
Ka’bah (‘ain al-Ka’bah) merupakan sesuatu yang
tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, tidak
diwajibkan untuk menghadap kepadanya. Yang
diwajibkan hanya menghadap ke arahnya saja.67
Sedangkan sebagian ulama Hanafiyah lainnya
bependapat bahwa yang wajib adalah menghadap
bangunan Ka’bah (‘ain al-Ka’bah) dengan cara
berijtihad dan menelitinya. Ini adalah pendapat
Ibnu Abdillah al-Basri. Mereka yang berpendapat
demikian ini bahkan mengatakan bahwa niat
menghadap bangunan Ka’bah adalah salah satu
syarat sahnya salat.68
- Mazhab Maliki
Imam maliki berpendapat bahwa bagi orang yang
jauh dari Ka’bah dan tidak mengetahui arah kiblat
secara pasti, maka ia cukup menghadap kea rah
Ka’bah secara zhan (perkiraan). Namun bagi orang
yang jauh dari Ka’bah dan ia mampu mengetahui
arah kiblat secara pasti dan yakin, maka ia harus
menghadap ke arahnya.69
Demikian pula pendapat mayoritas ulama
Madzhab Maliki menyatakan bahwa bagi orang yang
tidak dapat melihat Ka’bah, maka dalam salatnya ia
Ibid
Ibid
69
Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah
Juz 1, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003, hlm. 177-186.
67
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wajib menghadap kea rah Ka’bah (jihat al-Ka’bah).
Hal ini dilihat dari beberapa pendapat mayoritas
ulama Madzhab Maliki, seperti Ibnu Arabi, Imam
al-Qurthubi, dan Ibnu Rusyd.70 Pendapat yang
mengatakan cukup menghadap ke arah Ka’bah,
menurut al-Qurthubi didasari oleh beberapa
alasan. Pertama, menghadap kea rah Ka’bah adalah
perintah (taklif) yang dapat dilaksanakan. Kedua,
hal ini merupakan implementasi dari perintah yang
tercantum dalam Alquran, surat al-Baqarah ayat
144, “Maka palingkanlah wajahmu kea rah Masjidil
Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada,
maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Ketiga,
para ulama berargumentasi dengan sahnya saf
yang memanjang (dalam salat berjama’ah), yang
dipastikan melebihi beberapa kali lipat dari lebar
Ka’bah.71
- Mazhab Hambali
Ulama’-ulama’ Madzhab Hanbali berpendapat
bahwa yang diwajibkan adalah menghadap arah
Ka’bah (jihat al-Ka’bah) bukan menghadap ke
bangunan Ka’bah (‘ain al-Ka’bah). Hanya orang
yang mampu melihat Ka’bah secara langsung saja
yang diwajibkan untuk menghadap bangunan
Ka’bah.72
Ibid
Muhammad bin Ahmad Al-Qurthuby, Tafsir al-Qurthuby aljami’ li ahkam al-Qur’an, Juz 1, t.t: 563.
72
Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh…, hlm. 180.
70
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Menurut pendapat Imam Ibnu Qudamah
al-Maqdisi keadaan orang yang menghadap
kiblat dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) Orang yang
sangat yakin, orang yang dapat melihat langsung
bangunan Ka’bah atau orang yang termasuk
penduduk Mekkah, maka ia wajib menghadap ke
bangunan Ka’bah tersebut dengan yakin, (2) orang
yang tidak mengetahui Ka’bah, akan tetapi ia
memeiliki beberapa tanda untuk mengetahui arah
kiblat. Maka ia wajib berijtihad untuk mengetahui
arah kiblat, (3) orang yang tidak dapat mengetahui
Ka’bah karena buta dan tidak memiliki tanda-tanda
untuk mengetahui arah Ka’bah, maka ia wajib
bertaklid.73
b.

Argumentasi Mazhab ‘ain al-Kiblah dan metode
istinbath hukumnya

Menurut Arwani Faishol memaknai hadis nabi posisi
kiblat adalah antara masyriq (Timur) dan maghrib (Barat)
merupakan usaha penetapan arah kiblat untuk menjadi
petunjuk dan wajib diikuti. Sebagaimana disebutkan
dalam Alquran QS. Al-An’am ayat 97:

ِ وم لِتَه َتدُ و ْا هِ َبا يِف ُظ ُل ٰم
ت
َ َو ُه َو ا َّل ِذ ي َج َع َل َل ُك ُم ال ُّن ُج
ٓ ا لبرَ ِّ َو ال َبح ِر َقد َف َّصلنَا
ِ األ ٰي
َ ت لِ َقوم َيع َل ُم
ون

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang
bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam

Ibnu Qudama al-Maqdisi, Fiqh Imam Ahmad, Juz 2, Beirut:
Darul Kutub ‘Ilmiyyah, 1997, hlm. 100-102.
73
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kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah
menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orangorang yang mengetahui”.

Kelompok yang menganut paham ‘ain al-Ka’bah ada
lah madzhab Syafi’i. Ada dua pendapat dalam Madzhab
Syafi’I yang terkait dengan kewajiban menghadap kiblat
bagi orang yang tidak dapat melihat Ka’bah. Pertama,
wajib menghadap ke bangunan Ka’bah (‘ain al-Ka’bah),
dan kedua, wajib menghadap kea rah Ka’bah (jihat alKa’bah).74 Imam Syafi’I dalam kitab al-Umm mengatakan
bahwa “yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap
secara tepat ke bangunan Ka’bah (‘ain al-Ka’bah). Menurut
Imam Syafi’I, orang yang diwajibkan untuk menghadap
kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan Ka’bah, seperti
halnya orang Mekah.75
Sedangkan Imam Al-Syirazi lebih melihat pada
kondisi seseorang. Bila orang tersebut tidak memiliki
petunjuk apapun, namun ia mampu mengetahui tandatanda atau petunjuk untuk menghadap kiblat, maka
meskipun ia tidak dapat melihat Ka’bah, ia tetap harus
berijtihad untuk mengetahui kiblat. Sehingga jika sese
orang memiliki cara untuk mengetahui arah kiblat
melalui keberadaan Matahari, Bulan, gunung dan angin,
maka ia wajib berijtihad (dalam menentukan letak
Ka’bah) seperti orang yang paham tentang fenomena
alam.
Imam Nawawi memberikan penjelasan mengenai
74
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dalil kedua pendapat yang berbeda tersebut. Menurut
nya, para ulama yang mengatakan bahwa kiblat bagi
orang yang tidak dapat melihat Ka’bah adalah bangunan
Ka’bah (‘ain al-Ka’bah) mendasarkan pada Hadis Ibnu
Abbas ra, yaitu: “Sesungguhnya Rasulullah saw setelah
memasuki Ka’bah, Nabi keluar lalu melakukan salat
dengan menghadapnya. Kemudian Nabi bersabda:
“Inilah kiblat.”76 Sementara mereka yang berpendapat
bahwa yang wajib adalah menghadap arah Ka’bah (jihat
al-Ka’bah) berargumentasi dengan hadis Abu Hurairah
ra. Bahwa Nabi saw bersabda: “Arah antara Timur dan
Barat adalah kiblat”. (HR. al-Tirmidzi, dan menurut
Malik hadis ini hasan Sahih). Hadis ini diriwayatkan
secara Sahih dari Umar bin al-Khattab ra. Dengan status
mauquf (disandarkan kepadanya).77
Setelah Imam an-Nawawi melakukan tarjih (meni
lai yang lebih kuat) salah satu dari dua pendapat di atas, ia
memilih pendapat yang pertama bahwa yang diwajibkan
adalah menghadap ke bangunan Ka’bah (‘ain al-Ka’bah).78
Asy-Syaukani memberikan penjabaran dalam kitabnya
Nailul Autor tentang Sabda Rasulullah SAW yang diri
wayatkan oleh Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, “Arah antara
Timur dan Barat adalah qiblat”. Menurut Asy-Syaukani,
hadis ini ditujukan kepada penduduk Madinah dan
sekitarnya yang berada di Utara Ka’bah atau yang berada
di Selatan Ka’bah. Arah yang berada antara Timur dan
Barat adalah Kiblat. Sedangkan yang berada di sebelah
Imam An-Nawawi, al-Minhaj…, hlm. 203.
Ibid
78
Ibid
76
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Barat atau Timur Ka’bah, maka kiblatnya adalah antara
Utara dan Selatan.79
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa para
ulama berbeda pendapat mengenai arah kiblat bagi
orang yang tidak dapat melihat Ka’bah. Apakah harus
menghadap ‘ain al-Ka’bah (bangunan Ka’bah) ataukah
cukup hanya menghadap jihat al-Ka’bah (arah Ka’bah)
saja.
B.

Arah Kiblat Perspektif Sains
Melalui penelitian para ahli ditemukan Ka’bah
memiliki keistimewaan secara alamiah, diantaranya
sebagai pusat (poros) bumi. Jarak antara Ka’bah
dengan kota-kota utama di dunia berkisar 8000 KM s.d
13000 KM, dimana Ka’bah berada di tengah kota-kota
tersebut. Posisi tengah ini seirama dengan isyarat Q.S
Al-Baqarah:143 yang memposisikan Mekah atau Ka’bah
serta orang-orang beribadah menghadapnya sebagai
umat yang wasatan (moderat)80.

ِ َو َك ٰذ لِ َك َج َعل ٰن ُكم ُأ َّمة َو َسطا ِّلت َُكو ُنو ْا ُش َهدَ ٓا َء َع ىَل ال َّن
اس
ِ يكم َش ِهيدا َو َما َج َعلنَا
ُ ول َع َل
ُ الر ُس
َ َو َي ُك
القب َل َة ا َّلتِي
َّ ون

َ الر ُس
ول ممَِّن َين َق ِل ُب
َ ُك
َّ نت َع َل َيهٓا إِ اَّل لِنَع َل َم َمن َي َّتبِ ُع
ِ ل َع ِق َب
ٰ ََع ى
ين َهدَ ى الـ َّل ُه
َ ري ًة إِ اَّل َع ىَل ا َّل ِذ
َ ِيه َو إِن َكا َنت َل َكب
Asy-Syaukani, Nailul Author juz 3, t.t: hlm. 253.
Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Ka’bah dan Problematika
Arah Kiblat.. h. 37
79
80

74

•

A R A H K I B L AT

ٌ اس َل َر ُء
َ َو َما َك
ِ يمن َُكم إِ َّن الـ َّل َه بِال َّن
وف
َ ان الـ َّل ُه لِ ُي ِض
ٰ ِيع إ
يم
ٌ َّر ِح

Artinya : “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan
kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar
kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar
Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan)
kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi
kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui
(supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa
yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu
terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah
diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyianyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang kepada manusia”.

Di samping itu, empat pojok atau rukun bangunan
Ka’bah menunjukan arah yang strategis. Rukun Iraqi
diketahui sebagai arah sejati sebagaiman halnya bukit
Safa dan Marwa. Rukun Iraqi ini juga mengarah ke
Eropa. Rukun Syami mengarah ke benua Amerika,
rukun Yamani mengarah ke benua Afrika, dan rukun
Hajar Aswad mengarah ke benua Asia.81
Bila diukur menggunakan perangkat modern,
seperti dilakukan Husain Kamaluddin, terbukti bahwa
kota Mekah yang di dalamnya terdapat bangunan
Ka’bahmerupakan pusat dunia (qalb dairah) yang
Prof. Dr. Musallam Syaltut, Al-Ka’bah al-Musyarrafah wa
al-Ittijahat al-Arba’ al-Jughrafiyyah al-Ashliyyah wa Dilalatuha alFalakiyyah, dalam Majalah “ ‘I’jaz al-‘Ilmy” edisi 22, Ramadhan 1426
H.
81
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dikelilingi berbagai benua. Hal yang sama dikemukakan
oleh Musallam Syaltut (Peneliti Astronomi senior asal
Mesir) dalam artikelnya yang berjudul “Al-Ka’bah alMusyarrafah wa al-Ittijahat al-Arba’ al-Jughrafiyyah
al-Ashliyyah wa Dilalatuha al-Falakiyyah” (Ka’bah
Mulia dan Empat Arah Dasar Geografis dan Nuansa
Astronomis).82 Posisi tengah (tawassuth) ini sudah sudah
di buktikan dengan melalui penelitian terkini terhadap
jarak beberapa kota-kota utama di dunia kuno (al-alam
al-qadim) dari kota Mekah.83 Dari penelitian ini diketahui
jarak busur (the arch distance) antara kota-kota ini dengan
Mekah berkisar 8039 KM, dimana kota Mekah berada
pada pertengahan (markaz dairah) yang dikelilingi tiga
benua: Asia, Afrika, dan Eropa.
Sementara itu emlalui penelitian jarak kota Mekah
(Ka’bah) dengan kota-kota dunia modern (al-alam aljadid)84 diketahui jarakanya berkisar 13040 KM, antara lain
dihitung dari salah satu kota di New Zeland (sebelah utara
benua Australia). Berikutnya lagi dari arah utara Alaska
yang merupakan titik (lokasi) terjauh dari Amerika Utara
berjarak sekitar 13600 KM dari kota Mekah (Ka’bah).
Dengan demikian rata-rata titik (jarak) kota-kota di
dunia modern ini membuktikan bahwa kota Mekah,
terkhusus Ka’bah, terletak pada pusat dunia (markaz
Ibid.
Kota-kota utama dunia kuno (al-alam al-qadim) dimaksud
disini adalah sebelum ditemukannya Amerika Utara dan Amerika
Selatan (benua Amerika)
84
Yaitu setelah ditemukannya benua Amerika oleh para pelaut
Arab Andalusia.
82
83
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dairah). Hikmah geografis ini bagi umat Islam adalah
memudahkan dalam menunaikan ibadah haji dan umrah
dari berbagai penjuru dunia. Oleh sebab keunikan Mekah
(Ka’bah) ini, orientalis Arnold Keysrling mengusulkan
koordinat Ka’bah yang bernilai 39o 50o BT sebagai garis
bujur astronomis internasional sebagai ganti garis bujur
0o atau 180o (Greenwich Mean Time) yang terletak di kota
London-Inggris.85 Ide ini juga, dengan tidak terlalu tegas,
diusulkan oleh KH. Abdul Salam Nawawi (Ketua Lajnah
Falakiyah Nahdatul Ulama Jawa Timur) dalam artikel
singkatnya yang berjudul “Ka’bah Mean Time”.86
Dalam faktanya, Ka’bah yang berada pada posisi
geografis 21o 25’ LU dan 39o 50’ BT secara astronomis
terjadi dalam bentuk lingkaran (madar usthuwani)
pada titik peredaran rasi Cancer (as-Sarathan) dan
Capricorn (al-Jadyu). Rasi Cancer dan Carpicorn dalam
studi astronomi merupakan rasi penting, merupakan
titik acuan (peredaran) terjadinya fenomena matahari
melintasi Ka’bah dua kali dalam setahun.87
Di zaman Nabi Muhammad Saw, al-Haram
(Kalbah) di Mekah tersusun dari bangunan kecil
memanjang yang tidak memilik atap, terdiri empat
Lihat dalam: Dr. Ir. Yahya Waziri, Al-Ka’bah al-Musarrafah
I’jaz al-Mawqi’ wal Maudhi Wa An-Nisab al-Handasiyyah, h. 6 (dalam
file Microsoft power point).
86
Lihat: KH Abdul Salam Nawawi, Ka’bah Mean TimeI, dalam
www.nu.or.id. [akses 2010]
87
Hasan bin Muhammad Bashurah, Tahdid al-Kiblah Wasithah
asy-Syams dalam majalah “al-I’jaz al-Ilmy”, edisi 11 (1422 H) Hai’ah
al-I’jaz al-‘Ilmi fi al-Qur’an wa as-Sunnah, Jeddah.
85
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dinding yang ukurannya sedikit lebih tinggi dari ukuran
manusia (menurut riwayat Ibnu Hisyam), atau sekitar
Sembilan hasta (zira’) atau 4,5 meter (menurut riwayat
al-Azraqy) bangunan Ka’bah terdiri dari bangunan biasa,
sementara panjangnya, sesuai riwayat al-Azraqy (abad
3/9), masing-masing: 32 hasta (bagian utara-timur), 22
hasta (bagian utara-barat), 31 hasta (bagian selatan-barat),
dan 20 hasta (bagian selatan-timur). Bentuk geometris
(asy-syakil al-handasy) bangunan Ka’bah sejak dibangun
Nabi Ibrahim hingga kini tidak ada perubahan.
Al-azraqy dalam karyanya “Akhbar Makkah wa
Ma Ja’afiha min al_-Atsar” menginformasikan ukuran
sisi-sisi Ka’bah sebagai berikut: sisi utara-timur 32 hasta,
sisi utara-barat 22 hasta, sisi selatan-barat 31 hasta,
dan sisi selatan-timur 20 hasta. Dari keterangan alAzraqy ini diketahui sisi-sisi Ka’bah antara satu dengan
yang lainnnya tidak sama, hal ini dalam studi geografi
disebut kontruksi trapesium atau sisi tidak sama panjang
dimana merupakan kontruksi yang jarang digunakan
namunmemiliki keunggulan.
Berdasarkan telaah geometri, ukuran Ka’bah sejak
dibangun Nabi Ibrahim adalah sebagai berikut88:
1.

Skala antara lebar dan panjang adalah senilai tiga
banding dua, yang merupakan skala geometri yang
cukup rinci.

2.

Skala antara lebar dengan panjang tiang bagian
selatan (rukun Hajar Aswad dengan rukun Yamani)

Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Ka’bah dan Problematika
Arah Kiblat.. h. 40
88
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dan panjangnya hingga Hijir Ismail adalah dua
banding satu yang juga merupakan skala geometeri
yang cukup rinci.
3.

Skala hakiki antara tiang Ka’bah, rurkun Hajar
Aswad, rukun Yamani hingga rukun Hajar Aswad
dan rukun Iraqi senilai 1,60:1 yang disebut dengan
rasio emas (nisbah zahabiyyah) yang dipopulerkan
oleh pytagoras di era Yunani kuno.89

4.

pengukuran sudut kemiringan bangunan Ka’bah
yang diukur dari rukun Iraqi dan rukun Yamani
yang melewati pusat Ka’bah mengarah ke timurmagnetis, ditemukan sudut kemiringam Ka’bah
adalah sebesar 3,50 drajat.90 Selain itu dengan
bantuan Google Earth dan dengan perbandingan arah
dataran atas Ka’bah dengan garis bujurnya terlihat
bahwa semi diameter Ka’bah yang terhubung antara
rukun Yamani dengan rukun Iraqi miring sejauh
tujuh drajat ke arah timur, yang berate mengarah
sempurna ke arah utara hakiki.

Arah kiblat dalam prespektif Sains yang dimaksud
ini adalah arah kiblat yang diukur menggunakan datadata sains berupa data titik koordinat maupun data
astronomis. Sehingga arah kiblat dalam kajian atau
perspektif sains merupakan usaha mencari arah kiblat
dengan akurat pada bangunan Ka’bah atau ainul
ka’bah dalam istilah fiqhnya. Hal ini berkaitan dengan
Lihat: Dr. Ir. Yahya Waziri, op.cit, h. 18.
Ahmad as-Sayyid Darraj, Al-Ka’bah al-Musyarrafah Sirrah alArdh wa Wasth ad-Dunya [Kairo: 1999], h, 231.
89
90
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perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini
sehingga menyempurnakan keyakinan terhadap ihbadah
sholat. Beberapa alat bantu yang dapat digunakan dalam
membantu pengukuran arah kiblat sains ini antara lain,
Google Earth, GPS, Kompas, Thedolite, Istiwa’aini dan
Mizwala Qibla Finder.
C.

Arah Kiblat Perspektif Tradisi
Umat Islam memiliki kewajiban sehari semalam
untuk salat lima waktu, dan ketika menjalankan
kewajibannya tersebut, menghadap kiblat sudah menjadi
keharusan yang tak terbantahkan, karena menghadap
kiblat menjadi salah satu syarat sahnya salat. Kata alqiblah yang terulang sebanyak 4 kali dalam Alquran
menunjukkan bahwa masalah kiblat harus benarbenar diperhatikan91. Oleh karena itu menghadap arah
kiblat merupakan masalah yang penting dalam Islam.
Menghadap ke arah kiblat diartikan sebagai seluruh
tubuh atau badan seseorang menghadap ke arah Ka’bah
yang terletak di Makkah al-Mukaramah yang merupakan
pusat tumpuan umat Islam untuk menyempurnakan
ibadah-ibadah tertentu.
Menilik pada perjalanan sejarah Islam, diketahui
bahwa penentuan arah kiblat terus mengalami per
kembangan. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup,
para sahabat cukup menanyakan kepada Nabi perihal
arah kiblat. Karena Nabi dianggap sebagai orang yang
Susiknan Azhari, Ilmu Falak ( Perjumpaan Khazanah Islam dan
Sains Modern), Yogyakarta : Suara Muhammadiyyah, cet. I 2004. h.
49.
91
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ma’sum dan apa yang dikatakan mendekati kebenaran,
para sahabat menerima dengan bulat ketetapan Nabi.
Persoalan arah kiblat mengemuka bersamaan dengan
wafatnya Nabi Muhammad SAW dan penyebaran agama
Islam di luar kota Mekah. Metode untuk menentukan
arah kiblat menjadi suatu permasalahan. Para sahabat
mulai memanfaatkan kedudukan bintang-bintang dan
Matahari sebagai petunjuk arah yang selanjutnya dapat di
gunakan untuk menentukan arah kiblat. Di Tanah Arab,
bintang utama yang dijadikan rujukan dalam penentuan
arah kiblat adalah bintang Qutbi/Polaris (Bintang Utara),
yaitu satu-satunya bintang yang menunjuk tepat ke arah
Utara Bumi92. Sedangkan pada zaman Abad Pertengahan,
penentuan arah kiblat pada umumnya melalui empat
pola pergerakan angin yang ada. Di samping itu juga
menggunakan penampakan arah munculnya bintang
Canopus (Najm Suhayl) yang kebanyakan terbit di bagian
belahan Bumi selatan. Ada juga yang melalui arah
terbitnya matahari pada solistice musim panas. Dua arah
ini membentuk sisi tegak lurus pada garis lintang Kota
Mekah. Cara ini dipakai umat Islam untuk menentukan
arah kiblat dalam kurun waktu seribu tahun lebih93.
Permasalahan arah kiblat mulai ramai dibicarakan
masyarakat di Indonesia, hal ini bermula dari hasil
penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli falak
terhadap masjid-masjid yang ada di Indonesia. Mereka
Ahmad izzuddin, Akurasi Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat,
Jakarta Kementrian Agama, 2012. h. 125.
93
Ahmad Izzuddin, Akurasi Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat,
h. 128-129.
92
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berkesimpulan bahwa kebanyakan masjid di Indonesia
tidak tepat arah kiblatnya. Namun terjadi pro dan kontra
di masyarakat mengenai hal ini. Sebagian masyarakat
yang kurang antusias mengatakan bahwa tidak mungkin
untuk dilakukan perubahan terhadap arah kiblat masjidmasjid yang sudah ada, karena menurut mereka masjid
merupakan warisan leluhur yang memiliki keramat
sehingga harus selalu dijaga dan dipelihara keasliannya.
Termasuk kepada masjid-masjid yang memilki nilai
sejarah dan historis yang tinggi. Tak terkecuali di
Lombok, paling tidak ada dua Masjid Kuno/bersejarah
yang hingga kini masih eksis dan digunakan dalam acaraacara adat dan ibadah. Beberapa diantaranya adalah :
a.

Masjid Kuno Bayan Beleq

Masjid Kuno Bayan Beleq adalah masjid tertua di
Pulau Lombok. Masjid ini terletak sekitar 80 Kilometer
dari Kota Mataram tepatnya di desa Bayan Lombok Utara.
Posisi Bayan yang jauh dari Tanjung, pusat pemerintahan
Lombok Utara, membuatnya jauh dari hiruk pikuk. Ini
merupakan faktor utama untuk mempertahankan adat
dan budaya yang kental di Bayan. Meski kental dengan
adat budaya yang diwariskan secara turun temurun,
Masyarakat Bayan bukanlah masyarakat yang tertutup
dari kehidupan modern. Tapi kekuatan mereka dalam
mempertahankan adat dan budaya tersebut justru
menjadi daya tarik tersendiri untuk dicermati.94
Masjid Kuno Bayan Beleq ini cukup unik, meski
https://ganaislamika.com/islam-di-lombok-7-masjid-kunobayan-beleq-1/ diakses diakses rabu, 2/ 10 /2017. Pukul 18:30 wita
94
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dinamakan masjid namun fungsi dari masjid tersebut
tidak seperti masjid pada umumnya. Masjid Kuno
Bayan hanya dipakai pada hari-hari besar atau hari-hari
keagamaan tertentu saja. Selain itu, tidak semua orang
dapat shalat di masjid ini, yang diperkenankan shalat di
masjid ini hanyalah para Kyai, di antaranya adalah Kyai
Pengulu, Kyai Ketip, Kyai Lebe, Kyai Modin, Kyai Raden
dan Kyai Santri.95 Adapun alasan kenapa tidak semua
orang diperbolehkan shalat di masjid ini adalah karena
dulunya masjid ini hanya satu-satunya masjid yang
berada di Lombok. Bagian dalam masjid hanya mampu
menampung sebanyak 40 orang, oleh karena itu hanya
pemuka-pemuka agama dari perwakilan tiap daerah
Lombok yang bisa salat di sini. Masyarakat biasa tidak
diizinkan untuk shalat di sini dan peraturan itu masih
berlaku hingga kini.

Gambar 3.1 Masjid Kuno Bayan Beleq

Hanani, “Masjid Kuno Bayan Beleq dan Masyarakat Adat”,
dari laman http://akumassa.org/id/masjid-kuno-bayan-beleq-danmasyarakat-adat/ diakses rabu, 2/ 10 /2017. Pukul 19:00 wita
95
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Masjid ini berbentuk persegi ukuran 9x9 meter,
dengan dinding dari anyaman bambu setinggi 1,25
Meter. Dibawahnya terdapat pondasi dari batu yang
ditata setinggi pinggang orang dewasa. Bagian atapnya
berbentuk limas dua tingkat, dibuat dari susunan bilah
bamboo yang disusun rapi atau dikenal dengan sebutan
atap santek oleh masyarakat Bayan. Di bagian puncak
disematkan hiasan seperti mahkota. Bentuk atapnya
yang seperti ini menandakan adanya pengaruh dari
Hindu Jawa sebelum masuknya Islam ke Lombok. Tepat
di depan pintu masjid terdapat sebuah gentong, yang di
letakkan dan diikat di bawah pohon Semboja. Gentong
ini merupakan tempat untuk menampung air wudhu.
Untuk masuk ke dalam Masjid Bayan Beleq, anda harus
membungkuk karena pintu masuknya cukup pendek.
Di bagian dalam, lantai masjid hanya berupa tanah
dan terdapat bedug tua yang diperkirakan sudah ada
sejak masjid iini berdiri. Selain itu terdapat empat pilar
di dalam masjid, keempat pilar tersebut merupakan
simbol dari empat desa yang turut membantu pendirian
masjid ini. Empat tiang utama ini juga dipergunakan
bagi para pemangku Masjid dimana masing-masing tiang
mempunyai fungsi yang berbeda yaitu : tiang sebelah
Tenggara difungsikan untuk Khatib, tiang di sebelah
Timur Laut untuk Lebai, tiang di sebelah Barat Laut
untuk Mangku Bayan Timur, sedangkan tiang sebelah
Barat Daya untuk Penghulu.
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Gambar 3.2 Bedug tua yang ada di dalam
Masjid Kuno Bayan Beleq

Sejarah dibangunnya masjid Kuno Bayan beleq ini
sampai saat ini belum memiliki titik terang atau dalam
arti memiliki versi yang berbeda-beda diantara para
penuturnya, diantara sejarah-sejarah tersebut adalah :
1.

Masjid ini diperkirakan dibangun sekitar 500 tahun
yang lalu atau abad ke 16 M. Masjid Kuno Bayan
Beleq ini dibangun oleh Sunan Giri dari Gresik
yang menyebarkan agama Islam ke Pulau Lombok.
Ketika sampai di Desa Bayan, Sunan diterima oleh
Raja Bayan yang bergelar Datu Bayan, kemudian
Sunan diberi sebidang tanah untuk mendirikan
masjid.

2.

Orang yang menyebarkan Islam di Lombok
pertama kali adalah Sunan Prapen (cucu Sunan
Giri), sehingga dugaannya bahwa yang membangun
Majid Kuno Bayan beleq bukanlah Sunan Giri tetapi
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cucunya yaitu Sunan Prapen.96
3.

Versi lain menyatakan bahwa yang membangun
masjid ini adalah Syeh Gaus Abdul Razak, salah
seorang penyebar agama Islam di Bayan, dia
membangunnya pada sekitar abad ke-16 M.97

Kompleksitas sejarah berdirinya Masjid Kuno
Bayan Beleq ini juga berdampak pada kaburnya sejarah
terkait metode pengukuran arah kiblat yang menjadi
fokus penelitian peniliti saat ini. Hal ini dikarenakan tidak
tersedianya data primer maupun skunder yang dapat
mendukung pengungkapan sejarah terkiat metode atau
cara dalam menetukan arah kiblat Masjid Kuno Bayan
Beleq ketika saat pertama kali akan dibangun. Berdasar
kan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ani Wafiroh98
dengan menggunakan instrument kompas terkait arah
kiblat Masjid Kuno Bayan Beleq, arah kiblatnya mengarah
80 39’ 37” ke Utara dari Arah Kiblat seharusnya. Sementara
pengukuran lain yang menggunakan isntrument
pengukur arah kiblat yang akurat yaitu istiwa’aini, arah
kiblat Masjid Kuno Bayan Beleq mengarah 60 0’ 0” ke
Utara dari Arah Kiblat seharusnya.
b.

Masjid Kuno Songak
Masjid kuno ini terletak di Desa Sakra Kecamatan

Hanani, “Masjid Kuno Bayan Beleq …… diakses rabu, 9/12
/2020. Pukul 19:00 wita
97
Masjid Bayan Beleq Lombok”, dari laman http://
id.lombokindonesia.org/masjid-bayan-beleq/, diakses 11/12/2020.
98
Wafiroh, Ani. «Akurasi Arah Kiblat Beberapa Masjid Kuno Di
Pulau Seribu Masjid.» Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat 18.2
(2018): 161-176.
96
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Sakra Kabupaten Lombok Timur atau tepatnya pada
Lintang dan Bujur Tempat -8o 39’ 42” Lintang Selatan
dan 116030’ 7” Bujur Timur. Masjid Kuno ini dijaga dan
dirawat oleh penjaga yang dikenal dengan nama Papuq
Bangak, beliau juga merupakan Imam dimasjid Songak.
Masjid dengan ukuran 9 x 9 meter persegi itu dibangun
secara sakral oleh Sangak Pati pada tahun 1.300 Masehi.
Tak berbeda jauh dengan masjid kuno Bayan Beleq
yang tidak memiliki kesejarahan kuat terkait waktu dan
siapa pendiri aseli bangunan masjid ini, namun terdapat
7 pendapat/teori yang membicarakan tentang kapan
dan siapa yang membangun yang pertama itu Masjid
Songak99 :
1.

Pendapat dari Dosen Unram yaitu Dr. fajri , beliau
mengatakan masjid ini bukan dibangun akan tetapi
masjid ini ditemukan pada tahun 30 tahun sebelum
meletusnya gunung Samalas, gunung Samalas
meletus pada tahun 1258, berati kalau 30 tahun
sebelum meletus gunung Samalas sudah ditemukan
masjid Songak ini berarti sudah diakui keberadaanya
pada tahun 1226 beliau juga mengatakan masjid ini
ditemukan oleh lebe selaparang beliau mengatakan
ada 9 masjid yang dibangun dilombok, masjid yang
ke 1 ada di gunung batua didesa medaen dan masjid
yang ke 2,3,4 sampai 8 tidak berani diceritakan dan
di ungkapkan dan yang ke 9 adalah masjid Songak,
Songak itu artinya 9 karena masjid ini yang ke 9

Tri Pangestu Utami, Arah Kiblat Masjid Kuno di Kabupaten
Lombok Timur, (Mataram: Uin Mataram), h. 23.
99
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karena itu dinamakan masjid Songak.
2.

Pendapat dari orang tua dulu yang berada di desa
Songak, saking tidak taunya orang-orang Songak
mengenai siapa yang membangun dan kapan
dibangun masjid Songak ini, mereka mengatakan
masjid ini tidak dibangun melainkan tumbuh
seperti jamur karena tidak tau untuk menjawab apa
pada orang-orang yang bertanya mengenai masjid
ini , orang-orang tua dulu mengatakan “masjid ne ye
tiwok marak tengkong”

3.

Pendapat dari luar, mengatakan bahwa masjid
Songak ini diterbangkan angin dari Selaparang,
katanya masjid Songak ini diterbangkan angin dari
Selaparang ke desa Songak, masjid Songak ini
diterbangkan angin karena tidak mau diinjak oleh
orang kafir akhirnya datang angin dan diterbangkan
ke desa Songak.

4.

Pendapat dari Papuk Bangak masjid ini dibangun
oleh 9 orang atau 9 wali masjid ini dibangun sebanyk
7 masjid dalam 1 waktu oleh 9 wali ini katanya
disana para wali sedang mempraktikkan ilmu
Hikmah atau Papuk Bangak mengatakan “kalau
orang belajar ilmu itukan namanya ilmu magribi betul
atau tidak ilmu ini diwujudkan” dan disanalah para
wali berdoa untuk dalam satu waktu membangun
7 masjid yang dihitung mulai dari Masjid Bayan,
Masjid Rambitan, Masjid Pujut, Masjid Sumbet,
Masjid Selaparang, Masjid Lenek, dan Masjid
Songak.
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5.

Pendapat selajutnya masjid songak ini dibangun
oleh Anak Agung (Hindu) pada abad 16 katanya, itu
semua Masjid tua yang berada di Lombok dibangun
oleh anak agung , untuk membelok semua syariat
Islam dan untuk membalik keyakinan orang
Lombok supaya mereka mempercayai tentang
agama Hindu. Dan Anak Agung juga mau merubah
akidah orang Lombok. Sehingga dibangunkanlah
masjid untuk orang Lombok, saking orang Lombok
tidak bisa terpengaruhi oleh ajaran Agama Hindu
akhirnya salah satu jalan orang hindu membangun
masjid-masjid tua yang ada di Lombok. Kata Papuk
Bangak “kalok kita ke masjid rembitan , kita lihat
masjid disana mehratnya rendah tidak bisa berdiri dan
kiri-kanan pasti ada sesajen, jadinya itu cocok dibangun
oleh orang Hindu, akan tetapi saya tidak jumpai hal-hal
seperti itu di masjid Songak ini”.

6.

Pendapat selanjutnya, pada tahun 2015 pernah
datang ke Masjid Songak peneliti sejarah yang datang
dari jawa yang dipimpin oleh imam Piteduh beliau
mengatakan bahwa masjid Songak ini dibangun
pada abad ke 7 berarti 100 tahun berdirinya islam di
Makkah artinya agama Islam sudah tersebar.

7.

Pendapat dari bale arkeologi Denpasar tidak berani
menegaskan dan tidak berani membuatkan SK pada
masjid Songak ini akan tetapi menurut peneliti
arkeologi mengatakan masjid Songak ini dibangun
tahu ke 70 sebelum masehi.

(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)

•

89

Gambar 3.3 Masjid Kuno Songak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Tri Pangestu Utami dengan menggunakan instrument
Istiwa’aini terkait arah kiblat Masjid Kuno Songak
Lombok Timur, arah kiblatnya cukup mengejutkan yaitu
269028’26.2”. Sementara arah kiblat lokasi tersebut adalah
293028’26,2”, sehigga kemelencengan arah kiblatnya
cukup tinggi yaitu 24o ke arah selatan dari Arah Kiblat
seharusnya.
Dua data masjid kuno diatas, maka dapat diambil
sebuah kesimpulan bahwa metode arah kiblat yang
digunakan pada masa lampau sangatlah berbeda dengan
yang digunakan saat ini. Ada beberapa faktor utama
yang menyebabkan perbedaan tersebut diantaranya
yaitu perkembangan informasi, perkembangan ilmu
pengetahuan, keterbatasan teknologi dan keyakinan
pada seorang tokoh agama yang begitu tinggi. Faktorfaktor ini yang menyebabkan terjadinya kemelencengan
arah kiblat pada masjd-masjid kuno tersebut berdasarkan
uji akurasi saat ini. Kemelencengan arah kiblat pada dua
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masjid kuno yang ada di Lombok ini kemungkinan besar
disebabkan pengukuran arah kiblatnya dilakukan dengan
cara ijtihad Ulama / Waliullah / Kiyai yang pada saat
itu sedang bertugas untuk menyebarkan Islam di Gumi
Lombok.
Pengukuran arah kiblat Masjid Kuno tersebut
bukan dilakukan dengan algoritma hisab arah kiblat
ataupun menggunakan alat pengukur arah kiblat.
Keyakina akan kesakralan masjid kuno juga menjadi
salah satu faktor utama bahwa arah kiblat masjid kuno
yang ada saat ini tidak bisa dirubah atau dianggap
sudah pas oleh masyarakatnya. Pandangan masyarakat
tradisi terkait arah kiblat bukanlah yang utama, sebab
yang utama adalah penjagaan terhadap warisan leluhur
daripada sekedar mengusik akurasi arah kiblat masjid
tersebut. Hal inipun berlaku pada masjid-masjid kuno
yang ada dilombok terumata dua masjid kuno yang telah
disebutkan diatas. Masyarakat tradisi meyakini keilmuan
para ulama/wali yang mendirikan masjid tersebut
sangatlah tinggi sehingga arah dan bangunan masjid yang
ada saat ini sudah sesuai dengan ilmu para wali tersebut.
Salah satu metode yang paling mashur dikalangan
masyarakat tradisi lombok terkait arah kiblat yaitu
“andang bat”. Andang Bat sendiri jika diartikan adalah
menghadap ke Barat, dimana masyarakat sasak ketika
ditanya kemana arah kiblatnya mereka dengan spontan
akan menjawab “andang bat” atau hadap ke barat.
Pemahaman ini dimungkinkan merupakan oemahaman
yang diturunkan atau diwariskan dari para wali yang
mengajarkan Islam di lombok saat itu, sehingga
(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)
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masyarakat memegang teguh keyakinan berkaitan
dengan arah kiblat tersebut. Andang Bat secara ilmu
astronomi atau ilmu falak sangat memungkinkan terjadi,
sebab secara teori matahari tidak selalu terbenam di arah
barat sejati (270o UTSB). Pergerakan semu matahari
tahunan mengarahkan matahari pada waktu tertentu
tenggelam diwilayah utara dan dilain waktu tenggelam
di wilayah selatan. Maka tidak menutup kemungkinan
bahwa yang dimaksud andang bat oleh para wali saat itu
adalah posisi tenggelamnya matahari disaat memiliki
azimut yang dekat dengan azimut ka’bah/kota Makkah.
Namun dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait hal
tersebut, tetapi metodelogi penentuan arah kiblat dengan
andang bat merupakan metode tradisi yang masih hidup
didalam masyarakat tradisi sasak hingga saat ini.
D.

Dialektika Fiqh, Sains dan Tradisi
Membicarakan arah kiblat seharusnya kita juga
membicarakan sudut pandang arah kiblat. sudut pandang
yang dimaksud adalah tinjauan fiqh, sains dan tradisi
dalam memahmi makna arah kiblat itu sendiri. Ketiga
sudut pandang ini menarik dibicarakan sebab ketiganya
memiliki pandangan sendiri dalam memahami arti arah
kiblat. fiqh yang merupakan alat bantu penjelasan atas
perimtah syariat, mengartikan dan menafsirkan arah
kiblat menjadi beberapa kategori. Diantara kategori fiqh
yaitu arah kiblat bagi orang yang melihat dan orang yang
tidak melihat Ka’bah, arah kiblat berupa arah pasti ke
bangunan Ka’bah (ainul ka’bah) dan arah kiblat cukup
sebagai arah ke Ka’bah / Masjidil Haram (jihadul ka’bah)
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dan terakhir yaitu kategori arah kiblat bagi orang
yang mukim dan orang yang musafir. Semua kategori
itu memiliki pandangan yang dinamis terkait arah
kiblat dalam ranah fiqh, seperti yang sudah dijelaskan
sebelumnya.
Sementara itu ketika kita membicarakan arah
kiblat dalam pandangan sains, maka kita akan berbicara
titik koordinat, data data geografis, sekumpulan data
astronomis dan hal-hal lain berbau sains murni. Hal ini
berkaitan dengan perkembangan dan singgungan arah
kiblat dengan ilmu sains seperti geografi dan astronomi.
Kedua ilmu itu memiliki irisan yang cukup erat dengan
arah kiblat sebab untuk menetukan arah kiblat secara
sains, maka dibutuhkan data-data dari kedua keilmuan
tersebut. Hingga saat inipun telah ditemukan rumus arah
kiblat yang menggunakan rumus segitiga bola dengan
memanfaatkan data titik koordinat sebagai data utama
pengukuran arah kiblat. Hal ini menunjukkan bahwa
ketika membicarakan arah kiblat dalam ranah sains,
maka kita bicara tentang akurasi arah kiblat dari satu
titik koordinat dimuka bumi ini dengan titik koordinat
Ka’bah. Sehingga jika dikaitkan dengan ilmu fiqh, maka
arah kiblat yang di usung dalam sudut pandang sains
adalah arah kiblat yang masuk kategori Ainul Ka’bah.
Sudaut pandang ketiga tentang arah kiblat yaitu
sudut pandang tradisi. Sudut pandang tradisi tak bisa
begitu saja diabaikan dalam membicarakan arah
kiblat , sebab banyak masjid-masjid kuno kita yang
masih mempertahankan arah kiblat semula walaupun
dalam pengukuran terbaru ternyata arah kiblatnya
(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)

•

93

melenceng. Arah kiblat tradisi merupakan arah kiblat
warisan yang sulit untuk dilakukan perubahan secara
sains, sebab ini berkaitan dengan warisan, kebudayaan
dan keyakinan. Keyakinan masyarakat akan keluruhan
sebuah peninggalan merupakan pondasi dasar yang sulit
untuk dikompromikan, karena masyarakat meyakini
apa yang sudah diberikan tidak boleh dirubah tapi
hanya untuk dijaga dan dirawat. Sehingga kemajuan
dan perkembangan ilmu pengetahuan dianggap sebagai
hal yang akan mengusik keluhuran dari penggilan yang
mereka jaga termasuk masjid-masjid kuno dengan arah
kiblatnya. Arah kiblat tradisi berfokus pada arah kiblat
yang mengacu pada arahnya saja tanpa perlu menghitung
dan mengukur secara pasti posisi arah kiblat (bangunan
Ka’bah). Arah kiblat tradisi sangat besar kemungkinan
ditentukan dengan metode keyakinan / ijtihad para
ulama/wali dengan keilmuan yang mereka miliki,
keterbatasan alat dan tekknologi juga dianggap sebagai
pemicu terdapatnya kemelncengan arah kiblat tersebut.
jika dimasukkan dalam kategorikan dan sudut pandang
fiqh, maka arah kiblat tardisi ini masuk dalam kategori
Jihadul Ka’bah.
Ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan
dalam menentukan arah kiblat. Namun ditinjau dalam
segi kuat dan tidaknya perasangka seseorang ketika
menghadap kiblat, dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
1.

Menghadap kiblat yakin ( qiblat yakin)
Yaitu seseorang yang berada di dalam Masjidil
Haram atau bagi yang berada di sekitar Masjidil
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Haram dan dapat melihat lansunhg Ka’bah, wajib
menghadap kiblat dengan penuh yakin, atau disebut
‘ainul Ka’bah. Sedangkan bagi orang buta adalah
dengan cara menyentuh dinding Ka’bah, atau bila
tidak memungkinkan dapat bertanya kepada orang
yang tahu dan terpercaya.
2.

Menghadap kiblat perkiraan (qiblat dzan)
Yaitu bagi seseorang yang berada jauh darin
Ka’bah, minsalnya berada di luar Masjidil Haram
atau di sekitar tanah suci Mekah sehingga tidak
dapat melihat bangunan Ka’bah, mereka wajib
menghadap ke Masjidil Haram sebagai maksud
menghadao kiblat secara dzan atau menghadap
ke jihadul Ka’bah. Untuk mengetahuinya. Dapat
dilakukan dengan bertanya kepada orang yang
mengetahui, seperti penduduk Mekah atau melihat
tanda-tanda kiblat atau shaf yang sudah dibuat di
tempat-tempat tersebut.

3.

Menghadap kiblat dengan ijtihad

Ijtihad arah kiblat digunakan oleh seseorang yang
di luar tanah suci mekah atau bahkan di luar Negara
Arab Saudi. Bagi yang tidak tahu arah dan ia tidak dapat
mengira kiblat atau dzan-nya, maka ia boleh menghadap
ke arah mana pun yang ia yakini sebagai arah kiblat.
Namun bagi yang dapat mengira maka ia wajib ijtihad
terhadap arah kiblatnya. Ijtihad dapat digunakan
untuk menentukan arah kiblat dari suatu tempat yang
terletak jauh dari Masjidil Haram. Seperti ijtihad dengan
menggunakan posisi rasi bintang, bayangan matahari,
(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)
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arah matahari terbenam dan perhitungan segitiga bola
maupun pengukuran menggunakan peralatan modern.
Bagi lokasi atau tempat yang jauh seperti Indonesia,
ijtihad arah kiblat dapat dilakukan melalui perhitugan
falak atau astroonomi serta dibantu pengukurannya
dengan peralatan modern seperti kompas, GPS (Global
positioning system), thedolit, mizwala, dan sebagainya.
Penggunaan alat-alat modern ini akan menjadikan arah
kiblat yang kita tuju semakin tepat dan akurat. Dengan
bantuan alat dan keyakinan yang lebih tinggi maka hukum
kiblat dzan akan semakin mendekati kiblat yakin.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik
sebuah kesimpulan bahwa arah kiblat bukan berarti
hanya sebagai ainul ka’bah (mengarah ke bangunan
Ka’bah). Artinya ada sudut pandang memhami arah
kiblat yang harus juga diakomodir sebagai khazanah
keilmuan dalam tema atrah kiblat jihadul ka’bah (usaha
mencari arah kiblat). Selian itu yang elbih penting adalah
usaha melakukan akurasi arah kiblat tidak harus terbatas
pada kata Akurat dan Tidak Akurat, melainkan usaha
pemahaman kepada masyarakat tradisi bahwa arah
kiblat merupakan syarat sah ibadah sholat, sehingga
tidak terjadinya benturan pemahaman antara ilmu sains
dan tradisi.
Mengubah arah kiblat yang sudah ada bukan
berarti mengrangi nilai keluruhan atau merendahkan
ilmu kewalian seorang ulama melainkan meneguhkan
keilmuan para wali tersebut. Dengan keilmuan yang
dimiliki dan keterbatasan teknologi para wali mampu
menetukan arah kiblat dengan baik, sehingga pengukuran
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dan perubahan ini merupakan usaha penyempurnaan
keilmuan para wali tersebut. Namun dilain sisi ketika
peneguhan atas apa yang sudah ada menjadi pilihan
oleh masyarakat tradisi dalam menjaga warisannya.
Maka kita dapat berdalih keabsahan arah kiblat tersebut
dengan dasar fiqh sebagai arah kiblat berkategori jiahdul
ka’bah. Seperti halnya Mbah Maemun Zubaer yang
mengembalikan arah kiblat masjid Agung Demak ke
posisi arah kiblat semula, walaupun arah kiblat Masjid
Agung Demak dinyatakan melenceng beberapa derajat
berdasarkan hasil perhitungan ilmu falak100.

Munif, A. (2013). Analisis Kontroversi dalam Penetapan Arah
Kiblat Masjid Agung Demak (Doctoral dissertation, IAIN Walisongo).
hal. 10
100
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B A B

I V

HISAB DAN ISNTRUMEN ARAH KIBLAT

A.

Hisab Arah Kiblat
enentukan arah Kiblat hanya masalah arah
yaitu ke arah Ka’bah (Baitullah) di kota
Mekah, yang dapat diketahui dari setiap titik
di permukaan bumi ini dengan berbagai cara yang nyaris
dapat dilakukan oleh setiap orang. Di sini penulis akan
menyampaikan cara mengetahui arah Kiblat yang praktis
dengan mengetahui hisabnya yang praktis pula.

M

1. Menentukan Azimut Kiblat
a. Rumus Tan
Azimuth Kiblat adalah arah atau garis yang
menunjukkan ke Kiblat (Ka’bah). Data yang
diperlukan :
1)

Lintang tempat (Ardhul Balad), yakni jarak dari
daerah yang dimaksud sampai khatulistiwa
diukur sepanjang garis bujur. Khatulistiwa
adalah lintang 0° dan titik kutub bumi adalah
lintang 90°. Di sebelah selatan Khatulistiwa
disebut Lintang Selatan (diberi tanda negatif
(-)), di selelah utara khatulistiwa disebut
lintang utara (diberi tanda positif (+)).

(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)

•

99

2)

Bujur tempat (Thulul Balad) yakni jarak dari
daerah yang dimaksud ke garis bujur yang
melalui kota Greenwich dekat London. Sebelah
barat kota Greenwich sampai 180° disebut
Bujur Barat (BB), dan sebelah timur kota
Greenwich sampai 180° disebut Bujur Timur
(BT).

Lintang Kota Mekkah 21° 25‘ 25” LU.
Bujur Kota Mekkah 39° 49‘ 39” BT.
Rumus
Tan Q = tan LM x cos LT x cosec SBMD – sin LT x cotg SBMD

Keterangan :
LM 		

: Lintang Mekkah

LT 		

: Lintang Tempat

SBMD 		

: Selisih Bujur Mekkah – Daerah

Contoh Masjid Hubbul Wathan (Islamic Center)
Lintang Tempat

: -8° 34’ 50” LS

Bujur Tempat

: 116° 06’ 06” BT

Langkah
Cari SBMD : 116° 06’ 06”– 39° 49’ 39” = 76° 16’ 32”
Cara pejet

: 116° 06’ 06”– 39° 49‘ 39” = Shift °

Langkah berikutnya masukkan ke rumus :
Tan Q = Tan 21° 25’ 25” x Cos -8° 34’ 50” x Cosec 76°
16’ 32” – Sin -8° 34’ 50” x Cotg 76° 16’ 32”
Cara pejet kalkulator I
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21° 25’ 25” Tan x 6° 59’ 15” +/- Cos x 70° 34’ 36”
Sin Shift 1/x – 6° 59’ 15” +/- Sin x 70° 34’ 36” Tan
Shift 1/x = Shift Tan Shift ° = 24° 30’ 22.15”
Cara pejet kalkulator II
Shift Tan (Tan 21° 25’ 25” x Cos (-) 6° 59’ 15” x (Sin
70° 34’ 36”) x-1 – Sin (-) 6° 59’ 15” x ( Tan 70° 34’
36”)x-1 = Shift° = 24° 30’ 22.15”
Kalkulator 4500P
Shift Tan (Tan 21° 25’ 25” x Cos (-) 6° 59’ 15” x (Sin
70° 34’ 36”) shift x-1 – Sin (-) 6° 59’ 15” x ( Tan 70°
34’ 36”) shift x-1 = Shift° = 24° 30’ 22.15”
Jadi Azimuth Kiblat untuk Masjid Hubbul
Wathan (Islamic Center) adalah 23° 32’ 50” dari
titik Barat ke Utara atau 66° 27‘ 9” dari titik Utara
ke Barat atau 293° 32’ 50.9” UTSB.
Untuk mengfungsikan hasil hisab tersebut
dalam penentuan arah Kiblat maka langkah yang
dapat dilakukan adalah mengetahui arah Utara
sebenarnya ( True North ) terlebih dahulu dapat
dengan kompas atau tongkat istiwa’ dengan bantuan
posisi matahari. Di antara cara-cara tersebut di atas
yang paling mudah, murah dan memperoleh hasil
yang teliti adalah dengan mempergunakan tongkat
istiwa’ yang dilakukan pada siang hari. Dengan
langkah :
Tancapkan sebuah tongkat lurus pada sebuah
pelataran datar yang berwarna putih cerah. Panjang
tongkat 30 cm diameter 1 cm (misal). Ukurlah
(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)
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dengan lot dan atau waterpass sehingga pelataran
ditemukan benar-benar datar dan tongkat betulbetul tegak lurus terhadap pelataran.
Lukislah sebuah lingkaran berjari-jari sekitar
20 cm berpusat pada pangkal tongkat.
Amati dengan teliti bayang-bayang tongkat
beberapa jam sebelum tengah hari sampai
sesudahnya. Semula tongkat akan mempunyai
bayang-bayang panjang menunjuk ke arah barat.
Semakin siang, bayang-bayang semakin pendek lalu
berubah arah sejak tengah hari. Kemudian semakin
lama bayang-bayang akan semakin panjang lagi
menunjuk arah timur. Dalam perjalanan seperti
itu, ujung bayang-bayang tongkat akan menyentuh
lingkaran 2 kali pada 2 tempat, yaitu sebelum
tengah hari dan sesudahnya. Keduanya sentuhan
itu kita beri tanda, lalu dihubungkan satu sama lain
dengan garis lurus. Garis tersebut merupakan garis
arah Barat Timur secara tepat.
Lukislah garis tegak lurus (90 derajat) pada
garis barat timur tersebut, maka akan memperoleh
garis utara selatan yang persis menunjuk titik utara
sejati.
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Gambar 4.1 Ilustrasi Tongkat Istiwa

b.

Rumus CoTan
Arah kiblat yang di maksud di sini adalah arah kiblat
dihitung dari titik utara (U) atau dari titik selatan
(S) melalui ufuk baik kearah barat ataupun kearah
timur yang biasanya diberi lambang dengan huruf
B.

Rumus : Cotg B = cotg b sin a : sin C – cos a cotg C.
Keterangan:
B = adalah arah kiblat dihitung dari titik utara atau
selatan, jika hasil hitungan positif arah kiblat
dihitung dari titik Utara (U), dan jika hasil
perhitungan negative arah kiblat dihitung dari
titik Selatan (S). B juga bisa disebut busur arah
kiblat atau sudut arah kiblat.
a = (dengan huruf kecil) adalah busuh atau jarak
yang dihitung dari kutub utara bumi sampai
dengan sampain dengan tempat atau kota
(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)
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yang diukur arah kiblatnya melalui lingkaran
garis bujur. a dapat diperoleh dengan rumus
(kaidah): a = 90o - ᶲx.( ᶲx = lintang tempat yang
akan diukur arah kiblatnya).

b = (dengan hurif kecil) adalah busur atau jarak
yang di hitung dari kutub utara bumi dsampai
dengan Ka’bah melalui lingkaran garis bujur.
b dapat diperoleh dengan rumus : b = 90o ᶲk. (ᶲk = lintang Ka’bah, yaitu 21o 25’ 21.04”.
(google Earth 2010).

C = adalah jarak bujur terdekat, dari Ka’bah
ketimur atau kebarat sampai dengan bujur
tempat yang akan diukur arah kiblatnya.
Untuk mendapatkan C dapat digunakan
rumus sebagai berikut:
1) BTx ň BTk ; C = BTx – BTk. maksudnya
yaitu jika BTx lebih besar dari BT Ka’bah,
maka untuk mendapatkan C adalah BTx – BT
Ka’bah (BT Ka’bah adalah 39o 49’ 34,33”).
2) BTx ă BTk ; C = BTk – BTx . maksudnya
yaitu, jika BTx lebih kecil dari BT Ka’bah, maka
untuk mendapatkan C adalah BT Ka’bah –
BTx.
3) BB 00 – BB 140O 10’ 25.67” ; C = BBx + BTk.
maksudnya yaitu jika X terletak pada bujur
barat antar BB 0o sampai dengan BB 140O 10’
25.67”, maka C = BTx + BT Ka’bah.
4) BB 140O 10’ 25.67” – BB 180o ; C = 360o - BBx
104
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- BTk. maksudnya yaitu jika X terletak pada
bujur barat antara BB 140O 10’ 25.67” sampai
dengan BB 180o, maka C = 360o – BBx – BT
Ka’bah.
2. Rasydul Kiblat Global
Rasyd Al Kiblat Global adalah petunjuk arah
kiblat yang diambil dari posisi matahari ketika sedang
berkulminasi (merpass) di titik zenith Ka’bah, yang terjadi
antara tanggal 27 Mei atau tanggal 28 Mei pk. 16.18 WIB
/ 17.18 WITA (pk. 09.18 GMT) dan 15 Juli atau 16 Juli
pk. 16.27 WIB / 17.27 WITA (pk. 09.27 GMT). langkahlangkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
a.

Mempersiapkan garis bujur da garis lintang Ka’bah,
garis bujur lokasi atau tempat yang akan diukur
arah kiblatnya serta garis bujur daerah atau garis
bujur local mean time (BTd atau BBd atau BTL atau
BBL) baik untuk Ka’bah atau tempat yang akan
diukur arah kiblatnya.

b.

Menghitung time zone tempat atau lokasi yang akan
diukur arah kiblatnya dari Ka’bah.

c.

Memperhatikan, mencermati, dan menghitung
kapan terjadi matahari zawal (mer pass) berimpi
dengan zenith Ka’bah (setidaknya terdekat dengan
titik senith Ka’bah), yaitu ketika zawal (mer pass)
deklinasi matahari (δm) sama dengan lintang Ka’bah
(Φk). Sedangkan lintang Ka’bah (Φk) adalah +21o
25’ 21.04”. Ketika matahari zawal (mer pass) di atas
Ka’bah, pada saat tersebut adalah merupakan rasyd
(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)
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al-kiblat global bagi daerah lain (separuh permukaan
bumi) yang dapat melihat matahari pada saat itu.
d.

Menghitung saat terjadinya rasyd al-kiblat global di
tempat yang akan diukur arah kiblatnya. Dalam hal
ini dapat dilakukan dengan mengubah waktu zawal
(mer pass) di atas Ka’bah ke waktu daerah setempat
(BTd) atau local mean time (LMT) dengan cara,
waktu (mer pass) di atas Ka’bah (Mekah) ditambah
atau dikurangi time zonenya antara Ka’bah dengan
tempat yang akan diukur arah kiblatnya. Waktu
zawal Ka’bah dapat dihitung dengan rumus:
Zawal = pk. 12 – e + (45o – 39o 49’ 34.33”) : 15

e.

Atau lansung berdasarkan waktu pertengahan
setempat atau local mean time(LMT) yang akan
diukur arah kiblatnya dengan menggunakan
rumus:
WD = WH – e + (BTd – BTx) : 15

f.

Mempersiapkan benda apapun yang berdiri tegak
lurus di tempat yang datar. Bayangan benda tersebut
pada saat rasyd al-kiblat global adalah arah kiblat
(arah menuju matahari pada saat tersebut adalah
arah kiblat)

g.

Mempersiapkan jam (waktu) yang tepat (akurat).
Untuk mendapatkan waktu yang tepat dapat
menggunakan global positioning system GPS), dapat
pula menggunakan waktu radio RRI, yaitu ketika
menjelang berita diselingi music khusus, kemudia
diakhiri dengan suara tit tit tit, suara tit terakhir adalah
tepat waktu awal berita (pk. 06.00 umpamanya),
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dapat juga menggunakan telpon duduk (Telkom)
dengan nomor 103, atau dapat juga menggunakan
internet (http:www.Greenwichmeantime.com).
B.

Instrument Arah Kiblat

1. Kompas
a. Definisi Kompas
Kata kompas berasal dari Bahasa Inggris yaitu
compass yang berarti pedoman. Karana kompas
digunakan sebagai pedoman untuk menunjukan
arah mata angina. Asal usul kompas bermula dari
penemuan biji magnet oleh seorang penambang
Cina. Biji magnet tersebut berupa batuan alam
bersifat mahnet alami yang bila diikatkan pada
sebuah tali akan selalu menunjukan arah utara.
Adapun kompas magnetik pertamakali
ditemukan sebagai perlengkapan untuk ramalan
pada awal dinasti Han di Tiongkok101 dan kemudian
alat ini diadopsi untuk membantu navigasi pada
dinasti Song. Pada era dinasti song orang Cina
telah mengembangkan kompas berupa jarum
yang mengambang dan berputar. pada tahun 1086
ditemukan kompas yang sudah berbentuk jarum
penunjuk keemapat arah yaitu utara, selatan, barat,
dan timur oleh Sahen Quo. Setelah itu alat penunjuk
arah ini dikenalkan keseluruh dunia melalui
William Lowrie, Fundamentals of Geophysics (London:
Cambridge University Press, 2007), hlm. 281.
101
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perdagangan dan disebarkan ke wilayah Arab dan
Eropa pada tahun 1127-an.102 Karna pesatnya jalur
perdagangan ke tiongkok ke tiongkok banyak
terjadi penemuan bentuk kompas. Salah satunya
pada zaman Dinasti Song Selatan bentuk kompas
Luo Pan menjadi San He Luo Pan. Pada kompas
ini, titik utara bumi yang ditunjukan oleh mahnet
dan matahari, dibedakan dan disatukan dalam satu
set Luo Pan.
Di Cina kompas Luo Pan digunakan sebagai
alat bantu ilmu tata bangunan yang dihubungkan
dengan keseimbangan alam kompas Luo Pan
dan kompas modern memiliki fungsi yang sama
sebagai penunjuk arah. Hanya saja jarum pada Luo
Pan selalu menunjuk pada arah selatan, sementara
kompas biasa (modern) menuju ke arah utara.
Keberadaan kompas biasa (modern) dimulai pada
abad ke-12 oleh penjelajah Eropa berhasil membuat
kompas dengan menggosokan sebatang jarum
pada biji magnet. Penemuan ini memicu penemuan
perkembangan kompas modern.103
b.

Komponen Kompas
-

Dial
Dial disebut juga dengan rumah kompas.
Dial atau rumah kompas ini berfungsi sebagai
pelindung dari semua komponen-komponen
penting kompas yang ada didalamnya
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-

Visir
Visir merupakan bagaian dari tutup dial
kompas. Visir ini merupakan lubang dengan
kawat halus pembidik sasaran. Kawat visir
berfungsi sebagai garis pemandu ketepatan
kearah objek yang dibidik.

-

Kaca Pembesar
Kaca pembesar berada pada sisi sebaliknya
dari sisi visir. Kaca pembesar ini berfungsi
untuk melihat drajat kompas. Yang membantu
membaca hasil bidikan.

-

Jarum Penunjuk
Jarum penunjuk merupakan jaru yang selalu
menunjukke utara magnet. Jarum penunjuk
ini selalu menunjuk ke arah utara-selatan
pada posisi bagaimanapun (dengan syarat
tidak dipengaruhi oleh medan magnet lain
dan jarum tidak terhambat perputarannya).

-

Tutup Dial
Pada tutup dial ini terdapat dua garis bersudut
450 yang dapat diputar.

-

Alat Penggantung
Alat penggantung ini merupakan tempat
meletakan ibu jari untuk menopang kompas
saat membidik sasaran.

(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)
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Gambar 4.2 Kompas

Berikut ini nilai Azimuth arah mata angin :
Arah
Utara (North)

Azimuth
(derajat)
0°

Timur Laut (North-East)

45°

Timur (East)

90°

Tenggara(South-East)

135°

Selatan (South)

180°

Barat Daya (South-West)

225°

Barat (West)

270°

Barat Laut(North-West)

315°

c.

Macam-Macam Kompas
-

Kompas Analog
Kompas analog yaitu kompas yang umum
digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan
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dalam penggunannya masih manual, yaitu
dengan meyelaraskan jarum kompas yang
terdapat pada kompas tersebut.
-

Kompas Digital
Kompas digital yaitu kompas yang bekerja
digital. Jenis ini biasanya disertakan sebagai
sisitem navigasi dalam dunia robotika atau
elektronik yang semakin canggih. Kompaskompas digital yang ada dipasaran banyak
macamnya, diantaranya, CMPS03 Magnetik
Compass buatan Devantech Ltd. CMPS03
yang berukuran 4x4 cm ini menggunakan
sensor medan magnet yang cukup sensitif
untuk mrndeteksi medan magnet bumi.

d.

Kompas Kiblat
Kompas Kiblat adalah kompas yang telah diproyek
sikan khusus untuk menetukan arah kiblat sesuai
dengan lintang – bujur tempat seseorang berada
dan tentunya dengan nilai-nilai serta angka-angka
tertentu. Secara umum teknik menentukan
arah dengan kompas saya golongkan menjadi 2
(dua) macam: Teknik Azimuth baik, digunakan
pada kompas peta dan Teknik Indeks Kota, baik
digunakan untuk kompas saku atau kompas kiblat.
-

Teknik Azimuth
Pertama Putar dial skala pada kompas sehigga
menurjukan azimuth yang dimaksud. Kedua,
Letakkan kompas di tangan anda. Kemudian
(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)
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putar kompas sehingga azimuth magnetik
yang dimaksud (tanda panah) searah dengan
pandangan lurus anda. Ketiga, Putar badan
bersama kompas di tangan, sedemikian rupa
hingga ujung jarum kompas yang berwarna
merah (utara) berhimpit dengan utara
skala kompas. Kelima, Sekarang anda telah
menghadap azimuth yang dimaksud.
-

Teknik Indeks Kota
Pertama, Pastikan indeks kota (tempat) dimana
anda tinggal. misalnya index kota Bandung
65. Kedua, Letakkan kompas di tangan
anda. Kemudian putar kompas sehigga arah
bertanda N (utara) kompas searah dengan
pandangan lurus anda. Ketiga, Putarlah badan
kita bersama kompas ditangan sehingga ujung
jarum kompas yang berwarna merah (utara)
menunjuk ke angka indeks kota. Misalnya
anda tinggal di Bandung Indeks kotanya 65.
Putarlah badan anda sampai Ujung jarum
kompas yang berwarna merah menunjuk
ke angka 65. Keempat, Sekarang anda telah
menghadap ke kiblat.
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Gambar 4.3 Kompas Kiblat (Produksi RHI)

2. Mizwala Qibla Finder104
a. Difinisi Mizwala Qibla Finder
Seiring berkembangnya teknologi dan informasi,
berkembang pula inovasi dalam memodifikasi instrument
astronomi yang telahada. Salah satu di antaranya adalah
memodifikasi sundial dan tgkat istiwa’. Sundial atau jam
matahari dengan berbagai bentuknya, pada awalnya hanya
dapat digunakan untuk menentukan waktu saja. Namun
lambat laun dikonstruksi lagi menjadi alat-alat lain
dengan fungsi yang lebih lengkap bahkan yang berbeda
dari sebelumnya. Di antaranya alat hasil modifikasi
sundial adalah Mizwala Qibla Finder dan Istiwaaini yang
digunakan untuk menentukan arah kiblat.
Siti Tamainul Qulub, 2017. Ilmu Falak: Dari Sejarah Ke Teori
dan Aplikasi, (Depok: Raja Grafindo). h. 153
104
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Mizwala Qibla Finder merupakan sebuah
instrument modifikasi dari sundial dan tongkat istiwa’
yang digunakan khusus untuk menentukan arah kiblat.
Dilihat dari nama yang diberikan oleh penemunya, kata
“mizwala” berasal dari Bahasa Arab dari kata zaalayazuulu-zaulan yang berarti pergi atau berlalu105. kata
mizwala sendiri merupakan isim alat (kata benda) yang
artinya jam dengan bayang-bayang sinar matahari106.
Sedangkan Qibla Finder berasal dari Bahasa Inggirs yang
artinya pencari kiblat.
Sebagaimana sundial, alat ini memiliki bidang dial
sebagai penampung cahaya matahari yang dihasilkan oleh
gnomon atau tongkat. Namun demikian, posisi gnomon
yang ada pada Mizwala Qibla Finder berdiri tegak lurus
terhadap bidang dial. Posisi gnomon ini seperti tongkat
istiwa’ pada umumnya.
Alat modifikasi ini merupakan penemuan Hendro
Setyanto pada tahun 2010. Ia adalah ahli astronomi
lulusan ITB yang saat ini ia aktif sebagai anggota Lajnah
Falakiyah Nahdatul Ulama dan telah membuat mobile
observatory yang disebut dengan Indonesia Mobile
Observatory (IMO). Ide penemuan mizwala qibla finder
dimulai ketika Hendro setyanto memberi pengarahan
hisab rukyat kepada peserta muktamar NU XXXII di
Makasar. Saat itu, para peserta kebingungan ketika
dijelasakan tentang teori penentuan arah kiblat dengan
A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia
Terlengkap (Surabaya: Pustaka Progeressif, 1997). hlm. 594
106
Adib Bisri dan Munawwir Al-Fattah, Kamus Indonesia-Arab al
Bisri (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1999). Hlm. 305.
105
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sundial, kemudian diputar dengan memberikan tanda
nilai sudut pada kertas. Dari sini kemudian ia memiliki
ide untuk merekonstruksi tongkat istiwa’ dan sundial
menjadi sebuah alat penentu arah kiblat yang diberi
nama dengan Mizwala Qibla Finder.
Mizwala Qibla Finder telah mengalami beberapa
kali modifikasi. Mizwala pertama yang dibuat dari kotak
yang dapat dibuka. Didalam kotak tersebut ditengahnya
dibentuk lubang sebesar Compact Disk (CD). Lubang
tersebut berfungsi untuk meletakan CD yang juga
difungsikan sebagai bidang dial dengan angka sudut dari
0 hingga 359 derajat dipinggirnya. Dalam CD tersebut
juga terdapat software mizwala qibla finder. Dibagian
tengah CD terdapat lubang untuk meletakan gnomon
yang panjangnya sekitar 2 cm. Sedangkan dipojok
kotak terdapat kompas untuk membantu mengarahkan
mizwala qibla finder. Pada sisi kotak terdapat kotak
berbentuk panah dengan tulisan arah kiblat. Setelah versi
pertama ini, mizwala qibla finder kemudian dimodifikasi
kembali dengan bentuk yang lebih besar dan bahan yang
lebih kuat.
Adapun dari segi penggunaannya, mizwala qibla
finder telah berkembang dengan dua versi. Versi pertama
menggunakan bayangan matahari dan azimut kiblat
secara langsung, bukan selisihnya. Sedangkan mizwala
qibla finder versi kedua mengguakan selisih antara
azimut bayangan matahari dan azimut kiblat.
Dari segi sistem kerjanya, secara tidak langsung
mizwala qibla finder menggunakan konsep kerja
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theodolit. Dengan kata lain, alat ini merupakan miniatur
atau tranformasi dari theodolite sebagai alat untuk
menentukan arah kiblat dengan akurasi yang tinggi.
Namun perbedaannya, bila theodolit menggunakan posisi
matahari dengan membidik matahari langsung dengan
lensanya, sedangkan mizwala qibla finder menggunakan
bayangan genomon yang dibentuk dari pancaran
sinar matahari untuk mengetahui kebalikan dari posisi
matahari. Dengan diketahuinya posisi matahari, dapat
diketahui pula arah utara selatan sejati yang kemudian
dapat digunakan untuk menentukan posisi kiblat.
Mizwala ini merupakan alat yang tergolong praktis
dan akurat serta mudah diaplikasikan. Hanya dengan
memasukan data lintang dan bujur serta jam pengukuran
pada program mizwala qibla finder, user sudah bisa
mendapatkan hasil perhitungannya tampa menggunakan
kalkulator. Dengan hasil perhitungan tersebut, user
sudah dapat mengaplikasikan pengukuran arah kiblat
sesuai dengan manual penggunaan mizwala qibla finder
yang juga sudah terdapat dalam paket mizwala qibla
finder. Namun demikian, mizwala qibla finder hanya
dapat digunakan pada siang hari ketika matahari sedang
terang (tidak mendung atau dapat membentuk bayangan
benda) karna penggunaannya menggunakan bantuan
sinar matahari sebagaimana sundial.
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Gambar 4.4 Mizwala Qibla Finder

b.

Komponen Mizwala Qibla Finder

-

Gnomon (miqyas)
Gnomon merupakan pembentuk bayang-bayang
yang diletakan ditengah lingkaran bidang dial putar.
Tingginya 10 cm dengan ujung yang megerucut
sehingga bayangannya tidak melebar dan hanya
membentuk titik. Panjang gnomon ini disesuikan
dengan jari-jari lingkaran bidang dial putar agar
bayangan yang dihasilkan tidak melebihi bidang
dialnya.

-

Bidang dial putar
Bidang ini berfungsi sebagai penerima bayangan
matahari yang dihasikan oleh gnomon dan dapat
diputar hingga 360o. Bidang dial putar ini berfungsi
(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)
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seperti bidang dial yang ada pada sundial, hanya
saja pada mizwala qibla finder bidang dialnya dapat
diputar. Fungsi putaran dial adalah menjadikan
pengukuran arah kiblat dapat dilakukan dalam
waktu yang singkat (kurang dari 5 menit). Bidang
ini memiliki luas yang lebih kecil dibandingkan
dengan bidang level dengan jari-jari sebesar 15 cm.
Pada bidang ini terdapat kurva yang terdiri dari
lingkaran-lingkaran konsentrik dan sekala azimut
dari 0-360 derajat dengan 15o. bidang dial putar ini
membedakan mizwala qibla finder dengan tongkat
istiwa’ umumnya.
-

Bidang level
Bidang level berfungsi sebagai penyangga dari
sundial. Bidang level ini merupakan komponen
tambahan dari bentuk sundial pada umumnya
yang hanya terdiri dari bidang dial gnomon dan
garis jam. Selain berfungsi sebagai penyangga,
bidang level ini juga memiliki fungsi pengatur
keseimbangan atau kedataran komponen yang
berada diatasnya. Bidang dial tidak akan berfungsi
dengan baik apabila tidak ada bidang level.
Pada bidang level ini juga dilengkapai dengan
tripod yang berfungsi memperkokoh dan mengatur
kedataran bidang level . tripod ini terdiri dari tiga
penyangga yang terbuat dari fiber dan dapat diatur
naik turun untuk menyesuaikan kedataran bidang
level. Keseimbangan dan kedataran bidang level
sangat berpengaruh terhadap hasil penentuan arah
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kiblatnya. Disamping dengan tripod, kedataran
bidang level juga diukur dengan bantuan waterpass
yang ada pada bidang level tersebut.
Pada bidang level juga terdapat kompas yang
dapat digunakan untuk membantu mengarahkan
mizwala qibla finder ke perkiraan arah yang
sebenarnya dan sebagai pembanting arah yang
dihasilkan oleh mizwala qibala finder.
-

Compact Disk Mizwala Qibla Finder
Pada mizwala qiba finder, inklud di dalamnya
software mizwala qibla finder yang diberi nama
dengan Mizwah.xls. Software ini berupa program
Microsoft Excel yang didalamnya berisi perhitungan
yang dapat dengan mudah digunkan oleh user
untuk menggunakan dan mengetahui hasil
arah kiblat dengan mizwala qibla finder tampa
melakkukan perhitungan sendiri secara manual.
Pengguna hanya memasukan data lintang tempat,
bujur tempat, tanggal dan waktu pengukuran pada
bagian input data. Kemudian akan keluar data
output diantaranya azimut kiblat, jam pengukuran,
right Ascension, Deklinasi, equation of time, irtifa’
(ketinggian matahari), as-Simtu (azimuth matahari),
dan Mizwah (azimuth bayangan matahari)
Beberapa file yang ada pada CD ini adalah
daftar koordinat, film documenter mizwah, software
pendukung dan tutorial penggunaannya. Daftar
koordinat berisi 222 koordinat kota-kota yang ada
diseluruh Indonesia disertai dengan sudut arah
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kiblatnya. Adapun film dokumenter berisi tentang
kumpulsn wawancara terhadap para tokoh terkait
dengan keutamaan mencari arah kiblat yang
tepat. Sedangkan software-software pendukung yang
inklud dalam CD ini adalah Accurate Time, Google
Earth, Mooncalculator, Stellarium 0.10.4, Microsoft
Word Wide Telescope Autumnal Beta, dan Qur’an word
versi 6.0.1.4
c.

Fungsi Mizwala Qibla Finder

-

Menentukan arah kiblat
Konsep yang digunakan mizwala qibla finder
dalam menentukan arah kiblat mengadopsi fungsi
theodolit. Yaitu menggunakan posisi matahari untuk
mengetahui arah utara sejati, yang selanjutnya
digunakan untuk menentukan arah kiblat, namun
yang membedakan dengan theodolit adalah
posisi matahari yang digunakan untuk penentuan
arah utara sejati adalah posisi kebalikannya yang
digambarkan melalui bayangan gnomon (miqyas)
mizwala qibla finder yang disebut dengan istilah
mizwah. Dengan keberadaan mizwah, akan
diketahui as-Simtu (azimuth matahari) yang
kemudian digunakan untuk megetahui arah utara
sejati dan arah kiblat (azimuth kiblat) yang sudah
dihitung melalui program Mizwah.xls.
Pada mizwala qibla finder arah kiblat suatu
tempat dapat ditentukan sewaktu-waktu, pada
jam dan hari apa pun asalkan pada waktu siang hari
terdapat cahaya matahari dan pengukuran tidak
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dilakukan pada saat matahari mendekati zenith/
kulminasi atas (menjelang atau pas setelah dzuhur).
Ketika matahari mendekati zenith, pergerakannya
akan cepat, sehingga pengukuran bayangan
matahari pada saat itu akan memberikan hasil
kurang akurat.
-

Menentukan utara sejati (true north)
Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa dengan
memanfaatkan bayangan gnomon yang akan
menghasilkan posisi azimuth matahari, maka
akan dihasilkan utara sejati. Dengan mengetahui
azimuth matahari pada jam pengukuran tertentu,
kemudian bidang dial putar sehingga bayangan
yang dibentuk oleh gnomon sesuai dengan azimuth
matahari, akan diketahui empat arah mata angina
sejati bumi. Sehingga titik 0o akan menunjukan
arah utara, titik 90o akan menunjukan arah timur,
titik 180o menunjukan arah selatan, dan titik 270o
menunjukan arah selatan, dan titik 270o menunju
kan arah barat.

3. Istiwa’aini
a. Difinisi Istiwaaini
Istiwaaini merupakan sebuah instrument karya
Selamet Hambali pada tahun 2014 dan merupakan
inovasi dari penelitiannya tentang arah kiblat yang
telah dibukukan dalam karya berjudul Ilmu Falak dan
Arah Kiblat Setiap Saat. Alat ini dinamakan istiwaaini
karna karna diantara komponen utamanya adalah
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dua tongkat istiwa’. Tongkat istiwa’ yang pertama
berada dilingkaran titik 0o, dan tongkat istiwa’ yang
kedua berada di titik pusat lingkaran. Alat ini didesain
untuk menentukan arah kiblat dan utara sejati
menggantikan posisi theodolite. Kata “istiwaaini”
merupakan tasniyah darai kata istiwa’yang artinya
keadaan lurus yaitu sebuah tongkat yang berdiri
tegak lurus. Sedangakan yang dimaksud istiwaaini
adalah sebauah alat sederhana yang terdiri dari dua
tongkat istiwa’, dimana satu tongkat berada dititik
pusat lingkaran dan satunya lagi berada dititik 0
lingkaran.107

Gambar 4.5 Istiwa’aini

b.

Komponen Istiwaaini

-

Dua tongkat istiwa’

Slamet Hambali, Menguji Keakuratan Hasil Pengukuran Arah
Kiblat Menggunakan Istiwaaini Karya Slamet Hambali, Laporan Hasil
Penelitian Individual, IAIN Walisongo Semarang, 2014, hlm, 58.
107
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Istiwaaini memiliki dua tongkat istiwa’ yang
masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Satu
tongkat ditempatkan di titik-titik pusat lingkaran
dan satu lagi ditempatkan dilingkaran pada titik 0
derajat. Tongkat istiwa’ pada titik 0 derajat berfungsi
sebagai kamera pendidik untuk mendapatkan
posisi matahari melalui bayangannya serta tempat
dimulainya pengukuran arah kiblat, utara sejati
dsb. Seangkan tongkat istiwa’ yang berada di titik
pusat lingkaran berfungsi sebagi acuan sudut dalam
lingkaran dan acuan benang sebagai petunjuk arah
kiblat, arah utara sejati dan sebagainya.
-

Lingkaran dasar tongkat istiwa’
Yaitu alas untuk tongkat istiwa’ yang berbentuk
lingkaran, bidang lingkaran ini berfungsi sebagai
penangkap bayang-bayang matahari yang
dihasilkan dari tongkat istiwa’. Pada titik pusat
lingkaran terdapat lubang untuk tempat tongkat
istiwa’ sebagai acuan sudut dan titik 0 derajat
dan ad amur untuk pemasangan tongkat istiwa’
pembidik matahari. Posisi lingkaran dasar tongkat
istiwa’ harus benar-benar datar (horizontal) yang
dapat diukur dengan waterpass. Bidang ini cukup
diputar saja jika menginginkan bayangan tongkat
istiwa’ satu garis lurus dengan bayangan tongkat
istiwa’ pada titik 0o tampa mengubah alatnya yang
berfungsi sebagai tripod.

-

Alas untuk lingkaran dasar tongkat istiwa’
Istiwaaini juga dilengkapi dengan tripod yang
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berada dibawah lingkaran dasar tongkat istiwa’.
Alat ini berbentuk alas yang ditumpangi lingkaran
dasar dan dibagian pinggirnya diberi 3 skrup (mur),
bagian ini berfungsi sebagai tripod yang dapat
diputar untuk menaikan atau menurunkan alas
juga lingkaran dasar, sehingga alas dan lingkaran
dasar dapat difungsikan bener-benar horizontal.
Ukuran alas ini sekitar 2,6 cm, alas lingkaran dasar
lebih lebar dibandingkan lingkaran dasar tongkat
istiwa’ dengan bentuk delapan persegi panjang.
-

Benang
Benang ini digunakan untuk menarik garis kiblat
yang ditarik dari tongkat istiwa’ yang braada dititik
pusat kea rah bilanagn atau angka beda azimuth
antara azimuth kiblat dengan azimuth matahari.

c.

Fungsi Istiwa’aini

-

Menentukan arah kiblat
Dalam menentukan arah kiblat, istiwaaini meng
gunakan konsep mengambil sudut kiblat dari
bayangan matahari. Istiwaiani membutuhkan
data azimuth kiblat dan data azimuth matahari
untuk menghitung sudut kiblat dari bayangan
matahari. Ketika dikeatahui azimuth matahari,
maka akan diketahui arah dari bayangan matahari
yang dibentuk oleh tongkat istiwa’ (yang dititik
pusat lingkaran) pada jam pengukuran tersebut.
Kemudian tinggal diambil sudut selisih dari
bayangan matahari tersebut ke azimuth kiblatnya
(dengan menggunakan tongkat istiwa’ pada titik 0
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lingkaran).
-

Menentukan utara sejati (true north)
Untuk menentukan utara sejati, yang diperlukan
adalah data azimuth matahari. Dengan mengetahui
azimuth matahari pada jam pengukuran. Dengan
memutar lingkaran dasar istiwa’ sesuai dengan
azimuth matahari maka akan diketahui empat arah
mata angin sejati bumi. Arah utara, timur, selatan,
dan barat.

-

Menghitung tinggi matahari
Dalam mengetahui tinggi matahari, diperlukan data
sudut waktu matahari yang diperoleh jika waktu
hakiki matahari diketahui. Dengan mengetahui
waktu hakiki, kemudian data deklinasi dan lintang
tempat, maka akan diketahui tinggi matahari
berdasarkan bayangan dari tongkat istiwa’.

-

Menentukan waktu
Satu fungsi ini hampir sama dengan fungsi pada
sundial. Karna pada dasarnya dimana bayangan
tongkat jatuh pada sebuah bidang, akan dapat
digunakan untuk mengetahui waktu.

d.

Pengoperasian Istiwa’aini

-

Persiapakan alat-alat yang diperlukan, yaitu :
istiwa’aini lengkap dengan benang, waterpass dan
GPS (jika ada)

-

Persiapakan data yang dibutuhkan, sebagai berikut :
a.

Lintang tempat, bujur tempat, tanggal
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dan waktu (jam) pengukuran, data ini bisa
didapatkan dari GPS. Bila tidak ada GPS,
data lintang dan bujur bisa didapatkan
melalui Google Earth. Sedangkan waktu (jam)
pengukuran yang tepat bisa melihat jam pada
website
http://wwp.greenwichmeantime.
co.uk/timezone/asia/indonesia/.
b.

Arah kiblat dan azimuth kiblat
Data ini didapatkan dari rumus arah kiblat
sebagai berikut :
Cotan AQ = tan LM x cos LT ÷ sin SBMD –
sin LT ÷ tan SBMD
Dimana AQ = arah kiblat, LM= lintang
Ka’bah, SBMD = selisih bujur anatara ka’bah
dan tempat yang diukur. Data lintang Ka’bah
dan bujur Ka’bah yang direkomendasikan oleh
penemu istiwaaini adalah 21o 25’ 20,99’’ LU
dan 39 o 49’ 34,36’’. Data ini diambil dari Google
Earth. Hasilnya adalah arah kiblat diukur dari
arah utarake barat. Untuk mendapatkan
azimuth kiblat, maka rumusnya :
Azimuth Kiblat = 360 o – AQ

c.

Arah matahari dan azimuth matahari
Data-data ini didapatkan dengan mengambil
data-data astronomis meliputi deklinasi dan
equation of time sesuai table alamanak nautika
atau ephemeris.
Rumus arah matahari :
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Cotan AM = tan dek x cos LT ÷ sin t – sin
LT ÷ tan t
Dimana : AM = Arah Matahari, dek =
Deklinasi, LT= lintang tempat, t = sudut
waktu matahari.
t didapatkan dari rumus ;
t = (WD + e- (BD-BT) ÷ 15 ) – 12 x 15
Di mana : WD = waktu daerah (waktu
pengukuran), e = equation of time, BD = bujur
daerah, BT = bujur tempat.
Dalam arah matahariini, terdapat ketentuan ,
dimana: jika deklinasi (+), maka arahnya utara
, jika deklinasi (-) maka arahnya selatan. Jika
pengukuran pagi, maka arahnya timur, jika
sore, maka barat. Adapun azimuth matahari
(AZo) ditentukan dengan rumus : jika arah
matahari utara-timur, Azo = arah mathari
Jika arah matahari selatan timur, Azo = 90 +
arah matahari.
Jika arah matahari selain-barat, Azo = 180 +
arah matahari.
Jika arah matahari utara-barat, Azo = 270 +
arah matahari
d.

Beda azimuth (ba) kiblat dan azimuth
matahari
Data ini diperoleh dengan mengurangkan
azimuth kiblat dengan azimuth matahari.
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Jika beda azimuth (ba) negative maka beda
azimuth harus ditambah 360o.
Beda Azimuth = Azimuth kiblat – Azimuth
matahari
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·

Setelah dihitung data-data tersebut, catat
waktu pengukuran, azimuth kiblat,
azimuth matahari, dan beda azimuth.

·

Letekan istiwaaini pada tempat yang datar
dan mendapatkan sinar matahari. Ketika
istiwaaini telah ditempatkan di tempat
yang datar, posisikan tongkat istiwa’
yang ditiitk pusat lingkaran agar benarbenar berada di titik pusat dan dalam
posisi tegak lurus (vertical). Sedangkan
tongkat istiwa’ yang berada di titik 0
harus benar-benar tegak lurus (vertical)
juga. Lingkaran yang dijadikan landasan
kedua tongkat istiwa’ harus benar-bener
barada pada posisi datar (horizontal).
Bisa diukur dengan waterpass.

·

Apabila istiwaaini telah terpasang
dengan baik, perhatikan jam samapi jam
pengukuran yang telah dihitung tiba.
Jam pengukuran ini harus sesuai dengan
GPS agar hasilnya akurat.

·

Ketika jam pengukuran yang sudah
dihitung telah tiba, putar bidang dial
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sampai bayangan istiwa’ pada titik 0
derajat (dipinggir lingkaran) mengarah
tepat ke tongkat utama yang berada
ditengah lingkaran. Dengan demikian
bayangan tongkat adalah kebalikan dari
azimuth matahari.
·

Tarik benang dari tengah lingkaran dan
posisikan benang pada nilai beda azimuth.
Arah yang ditunjukan oleh benang
tersebut adalah arah kiblat tersebut.

·

Tandai arah tersebut dengan benang atau
lakban sebagai arah kiblat.

·

Selesai
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B A B

V

PENUTUP

• Kesimpulan
enghadap ke arah Kiblat merupakan syarat
sahnya shalat. Sebagaimana diketahui setiap
muslim mendirikan shalat fardlu lima kali
setiap hari. Arah kiblat menjadi sangat penting bagi
umat Islam, sebab hal ini berkaitan dengan sah atau
tidaknya ibadah shalat itu dilakukan. Umat Islam sendiri
telah bersepakat bahwa menghadap kiblat dalam shalat
merupakan syarat sahnya shalat, Bagi orang-orang di
kota Mekkah dan sekitarnya suruhan demikian ini tidak
menjadi persoalan karena dengan mudah mereka dapat
melaksanakan suruhan itu, namun bagi orang-orang
yang jauh dari Mekkah tentunya timbul permasalahan
tersendiri. Menghadap kiblat menjadi sangat mudah bagi
mereka yang berada di sekitar kota Makkah. Meskipun
ada beberapa tekanan khusus dalam menghadap kiblat
bagi orang-orang yang berada di Makkah. Tekanan
khususnya adalah bagi yang bisa menyaksikan Ka’bah
secara langsung yakni seseorang yang berada di Masjidil
Haram, diwajibkan untuk menghadap ke ‘Ainul Ka’bah
(bangunan Ka’bah). Berbeda lagi dengan umat muslim
yang jauh dengan kota Makkah, kewajiban untuk
menghadap kiblat menjadi persoalan tersendiri dan dirasa

M
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sangat berat karena membutuhkan perhitungan dan
pengukuran secara teliti. Imam Hanafi, Imam Hambali,
Imam Maliki dan sebagian kelompok dari Imamiyah :
kiblatnya orang yang jauh adalah arah dimana letaknya
Ka’bah berada, bukan Ka’bah itu sendiri. Imam Syafi’i dan
sebagian kelompok dari Imamiyah : Wajib menghadap
Ka’bah itu sendiri , baik bagi orang yang dekat maupun
bagi orang yang jauh. Kalau dapat mengetahui arah
Ka’bah itu sendiri secara pasti (tepat), maka ia harus
menghadapinya kearah tersebut.
Dialektika arah kiblat menjadi menarik ketika
sains dan tradisi juga hadir serta memaknai arah kiblat
dengan sudut pandan tersendiri. Sains memandang arah
kiblat sebagai usaha untuk mencari arah kiblat agar pas
mencapai bangunan Ka’bah atau arah kiblat akurat.
Sementara itu arah kiblat dalam pandangan tradisi
merupakan sebuah warisan yang harus dijaga keluhuran
dan kemurniannya. Sebab apa yang mereka jaga dan
mereka terima saat ini merupakan hasil ilmu para ulama/
wali yang dihormati karena keilmuannya. Dialektika ini
memberikan sebuah pemahaman bahwa antara fiqh, sains
dan tradisi adalah sebuah kesatuan pemahaman, dimana
fiqh menjadi jalan tengah antara sains dan tradisi. Jika
berbicara arah kiblat dalm ranah sains maka sebenarnya
kita sedang membicarakn arah kiblat dg kategori ainul
ka’bah. Sementara jika kita berbicara arah kiblat dalam
sudut pandang tradisi, maka sebenarnya kita juga
berbicara fiqh arah kiblat dalam kategori jihadul ka’bah.
Sehingga bukanlah sebuah kontradiksi antara fiqh, sains
dan tradisi dalam memahami arah kiblat, hanya memang
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perlu memahi kemajuan tekhnologi dan perkmabngan
ilmu pengetahuan sebagai penyempurna dari keilmuan
sebelumnya.
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LAMPIRAN

Data Titik Koordinat Kota Indonesia
No

Nama Daerah

Bujur Tempat

1

ACEH BARAT

96o 11’ E

Lintang
Tempat
4o 27’ N

2

ACEH BARAT DAYA

96o 52’ E

3o 50’ N

3

ACEH BESAR

95o 28’ E

5o 24’ N

4

ACEH JAYA

95o 40’ E

4o 49’ N

5

ACEH SELATAN

97o 26’ E

3o 7’ N

6

ACEH SINGKIL

97o 44’ E

2o 20’ N

7

ACEH TAMIANG

97o 60’ E

4o 14’ N

8

ACEH TENGAH

96o 51’ E

4o 33’ N

9

ACEH TENGGARA

97o 39’ E

3o 21’ N

10

ACEH TIMUR

97o 38’ E

4o 40’N

11

ACEH UTARA

97o 10’ E

5o 0’ N

12

AGAM

100o 10’ E

0o 15’ S

13

ALOR

124o 31’ E

8o 19’ S

14

ASAHAN

99o 33’ E

2o 53’ N

15

ASMAT

138o 38’ E

5o 26’ S

16

BADUNG

115o 11’ E

8o 34’ S

17

BALANGAN

115o 35’ E

2o 19’ S

18

BANDUNG

107o 36’ E

7o 5’ S

19

BANDUNG BARAT

107o 26’ E

6o 54’ S

20

BANGGAI

122o 35’ E

0o 59’ S

21

BANGGAI KEPULAUAN

123o 12’ E

1o 24’ S
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22

BANGGAI LAUT

123o 32’ E

1o 55’ S

23

BANGKA

105o 53’ E

1o 56’ S

24

BANGKA BARAT

105o 28’ E

1o 51’ S

25

BANGKA SELATAN

106o 18’ E

2o 45’ S

26

BANGKA TENGAH

106o 15’ E

2o 28’ S

27

BANGKALAN

112o 55’ E

7o 3’ S

28

BANGLIO

115o 21’ E

8o 19’ S

29

BANJAR

115o 4’ E

3o 18’ S

30

BANJARNEGARA

109o 39’ E

7o 21’ S

31

BANTAENG

119o 59’ E

5o 29’ S

32

BANTUL

110o 22’ E

7o 54’ S

33

BANYUASIN

104o 44’ E

2o 27’ S

34

BANYUMAS

109o 10’ E

7o 27’ S

35

BANYUWANGI

114o 13’ E

8o 21’ S

36

BARITO SELATAN

114o 44’ E

1o 55’ S

37

BARITO TIMUR

115o 7’ E

1o 58’ S

38

BARITO UTARA

115o 8’ E

0o 51’ S

39

BARITOKUALA

114o 38’ E

3o 3’ S

40

BARRU

119o 42’ E

4o 26’ S

41

BATANG

109o 52’ E

7o 2’ S

42

BATANGHARI

103o 2’ E

1o 48’ S

43

BATUBARA

99o 30’ E

3o 14’ N

44

BEKASI

107o 6’ E

6o 13’ S

45

BELITUNG

107o 38’ E

2o 54’ S

46

BELITUNG TIMUR

108o 11’ E

3o 2’ S

47

BELU

124o 58’ E

9o 8’ S

48

BENER MERIAH

97o 0’ E

4o 46’ N

49

BENGKALIS

101o 51’ E

1o 27’ N
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50

BENGKAYANG

109o 34’ E

0o 57’ N

51

BENGKULU SELATAN

103o 2’ E

4o 21’ S

52

BENGKULU TENGAH

102o 24’ E

3o 40’ S

53

BENGKULU UTARA

101o 59’ E

3o 16’ S

54

BERAU

117o 28’ E

1o 51’ N

55

BIAKNUMFOR

135o 58’ E

1o 1’ S

56

BIMA

118o 35’ E

8o 27’ S

57

BINTAN

105o 19’ E

0o 56’ N

58

BIREUEN

96o 37’ E

5o 5’ N

59

BLITAR

112o 14’ E

8o 8’ S

60

BLORA

111o 23’ E

7o 6’ S

61

BOALEMO

122o 20’ E

0o 39’ N

62

BOGOR

106o 43’ E

6o 33’ S

63

BOJONEGORO

111o 48’ E

7o 14’ S

64

BOLAANGMONGONDOW

124o 2’ E

0o 43’ N

123o 58’ E

0o 25’ N

124o 31’ E

0o 43’ N

123o 27’ E

0o 46’ N

121o 51’ E

4o 51’ S

68

BOLAANGMONGONDOW
SELATAN
BOLAANGMONGONDOW
TIMUR
BOLAANGMONGONDOW
UTARA
BOMBANA

69

BONDOWOSO

113o 57’ E

7o 57’ S

70

BONE

120o 8’ E

4o 41’ S

71

BONEBOLANGO

123o 18’ E

0o 33’ N

72

BOVENDIGOEL

140o 23’ E

6o 7’ S

73

BOYOLALI

110o 42’ E

7o 24’ S

74

BREBES

108o 56’ E

7o 3’ S

75

BULELENG

114o 57’ E

8o 13’ S

76

BULUKUMBA

120o 14’ E

5o 28’ S

65
66
67
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77

BULUNGAN

117o 3’ E

2o 50’ N

78

BUNGO

101o 54’ E

1o 33’ S

79

BUOL

121o 27’ E

0o 59’ N

80

BURU

126o 39’ E

3o 42’ S

81

BURU SELATAN

126o 42’ E

3o 20’ S

82

BUTON

122o 39’ E

5o 41’ S

83

BUTON UTARA

123o 1’ E

4o 44’ S

84

CIAMIS

108o 26’ E

7o 22’ S

85

CIANJUR

107o 9’ E

7o 6’ S

86

CILACAP

108o 52’ E

7o 31’ S

87

CIREBON

108o 35’ E

6o 47’ S

88

DAIRI

98o 15’ E

2o 53’ N

89

DEIYAI

136o 19’ E

4o 9’ S

90

DELISERDANG

98o 41’ E

3o 29’ N

91

DEMAK

110o 38’ E

6o 55’ S

92

DHARMASRAYA

101o 32’ E

1o 11’ S

93

DOGIYAI

135o 54’ E

3o 51’ S

94

DOMPU

118o 11’ E

8o 29’ S

95

DONGGALA

119o 49’ E

0o 23’ S

96

EMPAT LAWANG

102o 57’ E

3o 49’ S

97

ENDE

121o 43’ E

8o 38’ S

98

ENREKANG

119o 53’ E

3o 31’ S

99

FAK-FAK

132o 52’ E

3o 9’ S

100

FLORES TIMUR

122o 57’ E

8o 18’ S

101

GARUT

107o 47’ E

7o 21’ S

102

GAYOLUES

97o 21’ E

3o 59’ N

103

GIANYAR

115o 18’ E

8o 29’ S

104

GORONTALO

122o 46’ E

0o 40’ N
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105

GORONTALO UTARA

122o 37’ E

0o 53’ N

106

GOWA

119o 43’ E

5o 19’ S

107

GRESIK

112o 34’ E

7o 8’ S

108

GROBOGAN

110o 54’ E

7o 7’ S

109

GUNUNGKIDUL

110o 36’ E

7o 60’ S

110

GUNUNGMAS

113o 34’ E

1o 0’ S

111

HALMAHERA BARAT

127o 33’ E

1o 18’ N

112

HALMAHERA SELATAN

127o 48’ E

0o 47’ S

113

HALMAHERA TENGAH

128o 20’ E

0o 28’ N

114

HALMAHERA TIMUR

128o 22’ E

0o 60’ N

115

HALMAHERA UTARA

127o 50’ E

1o 36’ N

116

HULUSUNGAI SELATAN

115o 13’ E

2o 43’ S

117

HULUSUNGAI TENGAH

115o 26’ E

2o 38’ S

118

HULUSUNGAI UTARA

115o 7’ E

2o 26’ S

119

HUMBANG
HASUNDUTAN

98o 35’ E

2o 15’ N

120

INDRAGIRI HILIR

103o 10’ E

0o 16’ S

121

INDRAGIRI HULU

102o 18’ E

0o 32’ S

122

INDRAMAYU

108o 11’ E

6o 22’ S

123

INTAN JAYA

136o 28’ E

3o 27’ S

124

JAYAPURA

139o 59’ E

3o 1’ S

125

JAYAWIJAYA

139o 7’ E

4o 3’ S

126

JEMBER

113o 39’ E

8o 15’ S

127

JEMBRANA

114o 41’ E

8o 19’ S

128

JENEPONTO

119o 41’ E

5o 36’ S

129

JEPARA

110o 47’ E

6o 35’ S

130

JOMBANG

112o 16’ E

7o 33’ S

131

KAIMANA

133o 60’ E

3o 33’ S

132

KAMPAR

101o 6’ E

0o 19’ N
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133

KAPUAS

114o 22’ E

1o 50’ S

134

KAPUAS HULU

112o 52’ E

0o 50’ N

135

KARANGANYAR

111o 0’ E

7o 37’ S

136

KARANGASEM

115o 32’ E

8o 22’ S

137

KARAWANG

107o 22’ E

6o 15’ S

138

KARIMUN

103o 35’ E

0o 50’ N

139

KARO

98o 16’ E

3o 7’ N

140

KATINGAN

113o 17’ E

1o 46’ S

141

KAUR

103o 25’ E

4o 36’ S

142

KAYONG UTARA

109o 43’ E

1o 6’ S

143

KEBUMEN

109o 37’ E

7o 39’ S

144

KEDIRI

112o 6’ E

7o 49’ S

145

KEEROM

140o 40’ E

3o 19’ S

146

KENDAL

110o 9’ E

7o 2’ S

147

KEPAHIANG

102o 38’ E

3o 38’ S

148

KEPULAUAN ANAMBAS

105o 59’ E

3o 3’ N

149

KEPULAUAN ARU

134o 28’ E

6o 12’ S

150

KEPULAUAN MENTAWAI

99o 39’ E

2o 11’ S

151

KEPULAUAN MERANTI

102o 40’ E

1o 2’ N

152

KEPULAUAN SANGIHE

125o 32’ E

3o 36’ N

153

106o 34’ E

5o 39’ S

125o 26’ E

2o 21’ N

155

KEPULAUAN SERIBU
KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO
KEPULAUAN SULA

125o 56’ E

2o 3’ S

156

KEPULAUAN TALAUD

126o 48’ E

4o 19’ N

157

KEPULAUAN YAPEN

136o 6’ E

1o 44’ S

158

KERINCI

101o 29’ E

2o 3’ S

159

KETAPANG

110o 31’ E

1o 40’ S

160

KLATEN

110o 37’ E

7o 41’ S
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161

KLUNGKUNG

115o 27’ E

8o 41’ S

162

KOLAKA

121o 40’ E

4o 4’ S

163

KOLAKA TIMUR

121o 41’ E

3o 49’ S

164

KOLAKA UTARA

121o 9’ E

3o 15’ S

165

KONAWE

121o 36’ E

3o 30’ S

166

KONAWE KEPULAUAN

123o 6’ E

4o 7’ S

167

KONAWE SELATAN

122o 25’ E

4o 15’ S

168

KONAWE UTARA

121o 59’ E

3o 25’ S

169

KOTA AMBON

128o 13’ E

3o 41’ S

170

KOTA BALIKPAPAN

116o 53’ E

1o 10’ S

171

KOTA BANDAACEH

95o 20’ E

5o 34’ N

172

KOTA BANDARLAMPUNG

105o 15’ E

5o 26’ S

173

KOTA BANDUNG

107o 38’ E

6o 55’ S

174

KOTA BANJAR

108o 34’ E

7o 23 S

175

KOTA BANJARBARU

114o 47’ E

3o 28’ S

176

KOTA BANJARMASIN

114o 35’ E

3o 19’ S

177

KOTA BATAM

104o 2’ E

0o 54’ N

178

KOTA BATU

112o 32’ E

7o 50’ S

179

KOTA BAU-BAU

122o 40’ E

5o 26’ S

180

KOTA BEKASI

106o 60’ E

6o 16’ S

181

KOTA BENGKULU

102o 19’ E

3o 51’ S

182

KOTA BIMA

118o 47’ E

8o 27’ S

183

KOTA BINJAI

98o 30’ E

3o 37’ N

184

KOTA BITUNG

125o 10’ E

1o 30’ N

185

KOTA BLITAR

112o 10’ E

8o 6’ S

186

KOTA BOGOR

106o 48’ E

6o 36’ S

187

KOTA BONTANG

117o 20 E

0o 12’ N

188

KOTA BUKITTINGGI

100o 22’ E

0o 18’ S
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189

KOTA CILEGON

106o 2’ E

5o 60’ S

190

KOTA CIMAHI

107o 33’ E

6o 52’ S

191

KOTA CIREBON

108o 33’ E

6o 45’ S

192

KOTA DENPASAR

115o 13’ E

8o 40’ S

193

KOTA DEPOK

106o 49’ E

6o 24’ S

194

KOTA DUMAI

101o 14’ E

1o 53’ N

195

KOTA GORONTALO

123o 3’ E

0o 32’ N

196

KOTA GUNUNG SITOLI

97o 35’ E

1o 17’ N

197

KOTA JAKARTA BARAT

106o 45’ E

6o 10’ S

198

KOTA JAKARTA PUSAT

106o 50’ E

6o 11’ S

199

KOTA JAKARTA SELATAN

106o 48’ E

6o 17’ S

200

KOTA JAKARTA TIMUR

106o 53’ E

6o 15’ S

201

KOTA JAKARTA UTARA

106o 51’ E

6o 8’ S

202

KOTA JAMBI

103o 37’ E

1o 36’ S

203

KOTA JAYAPURA

140o 47’ E

2o 39’ S

204

KOTA KEDIRI

112o 1’ E

7o 50’ S

205

KOTA KENDARI

122o 35’ E

3o 59’ S

206

KOTA KOTAMOBAGU

124o 18’ E

0o 44’ N

207

KOTA KUPANG

123o 35’ E

10o 10’ S

208

KOTA LANGSA

97o 59’ E

4o 29’ N

209

KOTA LHOKSEUMAWE

97o 6’ E

5o 11’ N

210

KOTA LUBUKLINGGAU

102o 52’ E

3o 16’ S

211

KOTA MADIUN

111o 32’ E

7o 38’ S

212

KOTA MAGELANG

110o 13’ E

7o 29’ S

213

KOTA MAKASSAR

119o 26’ E

5o 8’ S

214

KOTA MALANG

112o 38’ E

7o 59’ S

215

KOTA MANADO

124o 53’ E

1o 31’ N

216

KOTA MATARAM

116o 7’ E

8o 35’ S
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217

KOTA MEDAN

98o 41’ E

3o 38’ N

218

KOTA METRO

105o 19’ E

5o 7’ S

219

KOTA MOJOKERTO

112o 26’ E

7o 28’ S

220

KOTA PADANG

100o 23’ E

0o 55’ S

221

100o 24’ E

0o 28’ S

99o 17’ E

1o 23’ N

223

KOTA PADANGPANJANG
KOTA
PADANGSIDEMPUAN
KOTA PAGARALAM

103o 16’ E

4o 7’ S

224

KOTA PALANGKARAYA

113o 55’ E

1o 59’ S

225

KOTA PALEMBANG

104o 44’ E

2o 58’ S

226

KOTA PALOPO

120o 8’ E

2o 59’ S

227

KOTA PALU

119o 55’ E

0o 52’ S

228

KOTA PANGKALPINANG

106o 7’ E

2o 7’ S

229

KOTA PARE-PARE

119o 40’ E

4o 1’ S

230

KOTA PARIAMAN

100o 8’ E

0o 36’ S

231

KOTA PASURUAN

112o 55’ E

7o 39’ S

232

KOTA PAYAKUMBUH

100o 38’ E

0o 14’ S

233

KOTA PEKALONGAN

109o 41’ E

6o 53’ S

234

KOTA PEKANBARU

101o 28’ E

0o 34’ N

235

KOTA PEMATANGSIANTAR

99o 4’ E

2o 57’ N

236

KOTA PONTIANAK

109o 20’ E

0o 1’ N

237

KOTA PRABUMULIH

104o 14’ E

3o 27’ S

238

KOTA PROBOLINGGO

113o 12’ E

7o 47’ S

239

KOTA SABANG

95o 19’ E

5o 50’ N

240

KOTA SALATIGA

110o 30’ E

7o 20’ S

241

KOTA SAMARINDA

117o 10’ E

0o 27’ S

242

KOTA SAWAHLUNTO

100o 45’ E

0o 37’ S

243

KOTA SEMARANG

110o 23’ E

7o 1’ S

244

KOTA SERANG

106o 11’ E

6o 7’ S

222
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245

KOTA SIBOLGA

98o 47’ E

1o 44’ N

246

KOTA SINGKAWANG

109o 2’ E

0o 54’ N

247

KOTA SOLOK

100o 38’ E

0o 47’ S

248

KOTA SORONG

131o 21’ E

0o 55’ S

249

KOTA SUBULUSSALAM

97o 56’ E

2o 44’ N

250

KOTA SUKABUMI

106o 56’ E

6o 56’ S

251

KOTA SUNGAI PENUH

101o 21’ E

2o 7’ S

252

KOTA SURABAYA

112o 43’ E

7o 16’ S

253

KOTA SURAKARTA

110o 49’ E

7o 34’ S

254

106o 39’ E

6o 11’ S

106o 42’ E

6o 18’ S

256

KOTA TANGERANG
KOTA TANGERANG
SELATAN
KOTA TANJUNGBALAI

99o 47’ E

2o 56’ N

257

KOTA TANJUNGPINANG

104o 28’ E

0o 55’ N

258

KOTA TARAKAN

117o 36’ E

3o 21’ N

259

KOTA TASIKMALAYA

108o 12’ E

7o 21’ S

260

KOTA TEBINGTINGGI

99o 10’ E

3o 19’ N

261

KOTA TEGAL

109o 7’ E

6o 52’ S

262

KOTA TERNATE

127o 21’ E

0o 47’ N

263

KOTA TIDORE

127o 41’ E

0o 26’ N

264

KOTA TOMOHON

124o 49’ E

1o 20’ N

265

KOTA TUAL

132o 20’ E

5o 34’ S

266

KOTA YOGYAKARTA

110o 23’ E

7o 48’ S

267

KOTABARU

116o 11’ E

3o 21’ S

268

KOTAWARINGIN BARAT

111o 42’ E

2o 30’ S

269

KOTAWARINGIN TIMUR

112o 45’ E

2o 8’ S

270

KUANTAN SINGINGI

101o 30’ E

0o 30’ S

271

KUBURAYA

109o 31’ E

0o 23’ S

272

KUDUS

110o 52’ E

6o 48’ S

255
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273

KULONPROGO

110o 9’ E

7o 49’ S

274

KUNINGAN

108o 34’ E

6o 60’ S

275

KUPANG

123o 48’ E

9o 52’ S

276

KUTAI BARAT

115o 53’ E

0o 28’ S

277

KUTAI KARTANEGARA

116o 26’ E

0o 2’ S

278

KUTAI TIMUR

117o 17’ E

0o 59’ N

279

LABUHANBATU

100o 7’ E

2o 19’ N

280

LABUHANBATU SELATAN

100o 6’ E

1o 50’ N

281

LABUHANBATU UTARA

99o 44’ E

2o 25’ N

282

LAHAT

103o 27’ E

3o 55’ S

283

LAMANDAU

111o 19’ E

1o 49’ S

284

LAMONGAN

112o 18’ E

7o 8’ S

285

LAMPUNG BARAT

104o 16’ E

5o 4’ S

286

LAMPUNG SELATAN

105o 30’ E

5o 34’ S

287

LAMPUNG TENGAH

105o 14’ E

4o 52’ S

288

LAMPUNG TIMUR

105o 43’ E

5o 8’ S

289

LAMPUNG UTARA

104o 48’ E

4o 49’ S

290

LANDAK

109o 44’ E

0o 31’ N

291

LANGKAT

98o 14’ E

3o 44’ N

292

LANNY JAYA

138o 10’ E

4o 6’ S

293

LEBAK

106o 12’ E

6o 39’ S

294

LEBONG

102o 14’ E

3o 4’ S

295

LEMBATA

123o 32’ E

8o 24’ S

296

LIMAPULUHKOTO

100o 34’ E

0o 2’ N

297

LINGGA

104o 46’ E

0o 18’ S

298

LOMBOK BARAT

116o 7’ E

8o 40’ S

299

LOMBOK TENGAH

116o 17’ E

8o 42’ S

300

LOMBOK TIMUR

116o 33’ E

8o 34’ S
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301

LOMBOK UTARA

116o 16’ E

8o 21’ S

302

LUMAJANG

113o 8’ E

8o 7’ S

303

LUWU

120o 10’ E

3o 11’ S

304

LUWU TIMUR

121o 7’ E

2o 32’ S

305

LUWU UTARA

120o 9’ E

2o 24’ S

306

MADIUN

111o 39’ E

7o 37’ S

307

MAGELANG

110o 15’ E

7o 30’ S

308

MAGETAN

111o 21’ E

7o 40’ S

309

MAHAKAM ULU

115o 1’ E

0o 55’ N

310

MAJALENGKA

108o 14’ E

6o 49’ S

311

MAJENE

118o 55’ E

3o 12’ S

312

MALAKA

124o 53’ E

9o 32’ S

313

MALANG

112o 38’ E

8o 7’ S

314

MALINAU

115o 43’ E

2o 34’ N

315

MALUKU BARAT DAYA

127o 36’ E

7o 36’ S

316

MALUKU TENGAH

128o 19’ E

3o 8’

317

132o 58’ E

5o 41’ S

131o 22’ E

7o 33’ S

319

MALUKU TENGGARA
MALUKU TENGGARA
BARAT
MAMASA

119o 19’ E

2o 59’ S

320

MAMBERAMO RAYA

137o 36’ E

2o 24’ S

321

MAMBERAMO TENGAH

138o 50’ E

3o 51’ S

322

MAMUJU

119o 0’ E

2o 34’ S

323

MAMUJU TENGAH

119o 31’ E

2o 1’ S

324

MAMUJU UTARA

119o 24’ E

1o 27’ S

325

MANDAILING NATAL

99o 23’ E

0o 47’ N

326

MANGGARAI

120o 25’ E

8o 34’ S

327

MANGGARAI BARAT

119o 56’ E

8o 35’ S

328

MANGGARAI TIMUR

120o 42’ E

8o 34’ S
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329

MANOKWARI

133o 49’ E

0o 57’ S

330

MANOKWARI SELATAN

134o 3’ E

1o 33’ S

331

MAPPI

139o 18’ E

6o 23’ S

332

MAROS

119o 41’ E

5o 2’ S

333

MAYBRAT

132o 32’ E

1o 23’ S

334

MELAWI

111o 39’ E

0o 42’ S

335

MERANGIN

102o 4’ E

2o 12’ S

336

MERAUKE

139o 31’ E

7o 55’ S

337

MESUJI

105o 23’ E

4o 0’ S

338

MIMIKA

136o 24’ E

4o 28’ S

339

MINAHASA

124o 50’ E

1o 15’ N

340

MINAHASA SELATAN

124o 31’ E

1o 5’ N

341

MINAHASA TENGGARA

124o 44’ E

0o 60’ N

342

MINAHASA UTARA

124o 59’ E

1o 34’ N

343

MOJOKERTO

112o 30’ E

7o 33’ S

344

MOROWALI

121o 56’ E

2o 47’ S

345

MOROWALI UTARA

121o 10’ E

1o 48’ S

346

MUARAENIM

104o 6’ E

3o 33’ S

347

MUAROJAMBI

103o 47’ E

1o 39’ S

348

MUKO-MUKO

101o 28’ E

2o 42’ S

349

MUNA

122o 36’ E

4o 52’ S

350

MURUNGRAYA

114o 13’ E

0o 3’ S

351

MUSIBANYUASIN

103o 50’ E

2o 30’ S

352

MUSIRAWAS

102o 54’ E

2o 57’ S

353

NABIRE

135o 28’ E

3o 34’ S

354

NAGANRAYA

96o 31’ E

4o 10’ N

355

NAGEKEO

121o 17’ E

8o 41’ S

356

NATUNA

108o 12’ E

3o 55’ N
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357

NDUGA

138o 20’ E

4o 31’ S

358

NGADA

120o 61’E

8o 40’ S

359

NGANJUK

111o 58’ E

7o 36’ S

360

NGAWI

111o 22’ E

7o 26’ S

361

NIAS

97o 45’ E

1o 5’ N

362

NIAS BARAT

97o 30’ E

1o 0’ N

363

NIAS SELATAN

97o 45’ E

0o 47’ N

364

NIAS UTARA

97o 19’ E

1o 21’ N

365

NUNUKAN

116o 43’ E

3o 57’ N

366

OGAN ILIR

104o 37’ E

3o 26’ S

367

OGAN KOMERING ILIR

105o 24’ E

3o 21’ S

368

OGAN KOMERING ULU

104o 7’ E

4o 6’ S

103o 54’ E

4o 35’ S

104o 33’ E

4o 4’ S

111o 10’ E

8o 7’ S

371

OGAN KOMERING ULU
SELATAN
OGAN KOMERING ULU
TIMUR
PACITAN

372

PADANG LAWAS

99o 49’ E

1o 9’ N

373

PADANG LAWAS UTARA

99o 47’ E

1o 37’ N

374

PADANGPARIAMAN

100o 14’ E

0o 34’ S

375

PAKPAKBHARAT

98o 18’ E

2o 35’ N

376

PAMEKASAN

113o 30’ E

7o 4’ S

377

PANDEGLANG

105o 43’ E

6o 36’ S

378

108o 32’ E

7o 38’ S

119o 38’ E

4o 48’ S

380

PANGANDARAN
PANGKAJENE
KEPULAUAN
PANIAI

136o 61’ E

3o 41’ S

381

PARIGIMOUTONG

120o 2’ E

0o 0’ S

382

PASAMAN

100o 6’ E

0o 24’ N

383

PASAMAN BARAT

99o 40’ E

0o 12’ N
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384

PASER

116o 3’ E

1o 45’ S

385

PASURUAN

112o 50’ E

7o 45’ S

386

PATI

111o 2’ E

6o 43’ S

387

PEGUNUNGAN ARFAK

133o 41’ E

1o 19’ S

388

PEGUNUNGAN BINTANG

140o 31’ E

4o 30’ S

389

PEKALONGAN

109o 38’ E

7o 3’ S

390

PELALAWAN

102o 21’ E

0o 11’ N

391

PEMALANG

109o 24’ E

7o 1’ S

392

116o 37’ E

1o 11’ S

103o 58’ E

3o 12’ S

394

PENAJAM PASER UTARA
PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR
PESAWARAN

105o 5’ E

5o 28’ S

395

PESISIR BARAT

104o 9’ E

5o 21’ S

396

PESISIR SELATAN

100o 50’ E

1o 44’ S

397

PIDIE

96o 2’ E

4o 60’ N

398

PIDIE JAYA

96o 12’ E

5o 7’ N

399

PINRANG

119o 36’ E

3o 39’ S

400

POHUWATO

121o 39’ E

0o 41’ N

401

POLEWALI MANDAR

119o 10’ E

3o 19’ S

402

PONOROGO

111o 31’ E

7o 57’ S

403

PONTIANAK

109o 6’ E

0o 20’ N

404

POSO

120o 30’ E

1o 40’ S

405

PRINGSEWU

104o 56’ E

5o 21’ S

406

PROBOLINGGO

113o 18’ E

7o 52’ S

407

PULANGPISAU

114o 1’ E

2o 49’ S

408

PULAU MOROTAI

128o 26’ E

2o 19’ N

409

PULAU TALIABU

124o 46’ E

1o 49’ S

410

PUNCAK

137o 33’ E

3o 24’ S

411

PUNCAKJAYA

137o 34’ E

3o 55’ S

393

156

•

A R A H K I B L AT

412

PURBALINGGA

109o 24’ E

7o 20’ S

413

PURWAKARTA

107o 25’ E

6o 36’ S

414

PURWOREJO

109o 58’ E

7o 42’ S

415

RAJAAMPAT

130o 47’ E

0o 24’ S

416

REJANGLEBONG

102o 41’ E

3o 26’ S

417

REMBANG

111o 28’ E

6o 46’ S

418

ROKAN HILIR

100o 47’ E

1o 50’ N

419

ROKAN HULU

100o 31’ E

0o 52’ N

420

ROTE NDAO

123o 7’ E

10o 45’ S

421

SABURAIJUA

121o 51’ E

10o 32’ S

422

SAMBAS

109o 20’ E

1o 28’ N

423

SAMOSIR

98o 41’ E

2o 33’ N

424

SAMPANG

113o 16’ E

7o 5’ S

425

SANGGAU

110o 26’ E

0o 18’ N

426

SARMI

138o 52’ E

2o 28’ S

427

102o 40’ E

2o 19’ S

101o 5’ E

0o 40’ S

429

SAROLANGUN
SAWAHLUNTO
SIJUNJUNG
SEKADAU

110o 58’ E

0o 2’ N

430

SELAYAR

120o 48’ E

6o 49’ S

431

SELUMA

102o 39’ E

4o 4’ S

432

SEMARANG

110o 28’ E

7o 17’ S

433

SERAM BAGIAN BARAT

129o 18’E

3o 7’ S

434

SERAM BAGIAN TIMUR

130o 38’ E

3o 35’ S

435

SERANG

106o 8’ E

6o 6’ S

436

SERDANG BEDAGAI

99o 4’ E

3o 23’ N

437

SERUYAN

112o 8’ E

2o 12’ S

438

SIAK

101o 55’ E

0o 48’ N

439

SIDENRENGRAPPANG

119o 60’ E

3o 49’ S

428

(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)

•

157

440

SIDOARJO

112o 41’ E

7o 27’ S

441

SIGI

119o 59’ E

1o 28’ S

442

SIKKA

122o 23’ E

8o 40’ S

443

SIMALUNGUN

99o 3’ E

2o 58’ N

444

SIMEULUE

96o 8’ E

2o 35’ N

445

SINJAI

120o 11’ E

5o 11’ S

446

SINTANG

112o 2’ E

0o 2’ S

447

SITUBONDO

114o 3’ E

7o 42’ S

448

SLEMAN

110o 23’ E

7o 42’ S

449

SOLOK

100o 50’ E

0o 57’ S

450

SOLOK SELATAN

101o 16’ E

1o 23’ S

451

SOPPENG

119o 54’ E

4o 20’ S

452

SORONG

131o 27’ E

1o 12’ S

453

SORONG SELATAN

132o 12’ E

1o 41’ S

454

SRAGEN

110o 58’ E

7o 23’ S

455

SUBANG

107o 44’ E

6o 30’ S

456

SUKABUMI

106o 43’ E

7o 5’ S

457

SUKAMARA

111o 12’ E

2o 34’ S

458

SUKOHARJO

110o 50’ E

7o 40’ S

459

SUMBA BARAT

119o 25’ E

9o 38’ S

460

SUMBA BARAT DAYA

119o 11’ E

9o 32’ S

461

SUMBA TENGAH

119o 40’ E

9o 34’ S

462

SUMBA TIMUR

120o 15’ E

9o 50’ S

463

SUMBAWA

117o 29’ E

8o 41’ S

464

SUMBAWA BARAT

116o 54’ E

8o 49’ S

465

SUMEDANG

107o 59’ E

6o 49’ S

466

SUMENEP

114o 40’ E

6o 38’ S

467

SUPIORI

135o 34’ E

0o 43’ S
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468

TABALONG

115o 28’ E

1o 52’ S

469

TABANAN

115o 4’ E

8o 26’ S

470

TAKALAR

119o 25’ E

5o 27’ S

471

TAMBRAUW

132o 40’ E

0o 50’ S

472

TANA TIDUNG

117o 12’ E

3o 34’ N

473

TANAHBUMBU

115o 40’ E

3o 26’ S

474

TANAHDATAR

100o 35’ E

0o 28’ S

475

TANAHLAUT

114o 56’ E

3o 50’ S

476

TANATORAJA

119o 43’ E

3o 5’ S

477

TANGERANG

106o 32’ E

6o 11’ S

478

TANGGAMUS

104o 38’ E

5o 25’ S

479

TANJUNGJABUNG BARAT

103o 7’ E

1o 5’ S

480

TANJUNGJABUNG TIMUR

103o 57’ E

1o 15’ S

481

TAPANULI SELATAN

99o 13’ E

1o 31’ N

482

TAPANULI TENGAH

98o 35’ E

1o 53’ N

483

TAPANULI UTARA

99o 4’ E

1o 59’ N

484

TAPIN

115o 6’ E

2o 54’ S

485

TASIKMALAYA

108o 9’ E

7o 30’ S

486

TEBO

102o 21’ E

1o 22’ S

487

TEGAL

109o 9’ E

7o 2’ S

488

TELUKBINTUNI

133o 25’ E

2o 2’ S

489

TELUKWONDAMA

134o 30’ E

2o 59’ S

490

TEMANGGUNG

110o 8’ E

7o 15’ S

491

TIMOR TENGAH SELATAN

124o 25’ E

9o 50’ S

492

TIMOR TENGAH UTARA

124o 31’ E

9o 22’ S

493

TOBASAMOSIR

99o 12’ E

2o 22’ N

494

TOJOUNAUNA

121o 32’ E

1o 5’ S

495

TOLIKARA

138o 32’ E

3o 27’ S
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496

TOLITOLI

120o 44’ E

0o 51’ N

497

TORAJA UTARA

119o 52’ E

2o 54’ S

498

TRENGGALEK

111o 37’ E

8o 9’ S

499

TUBAN

111o 54’ E

6o 57’ S

500

TULANGBAWANG

105o 32’ E

4o 23’ S

501

TULANGBAWANG BARAT

105o 8’ E

4o 26’ S

502

TULUNGAGUNG

111o 54’ E

8o 6’ S

503

WAJO

120o 11’ E

3o 59’ S

504

WAKATOBI

123o 49’ E

5o 38’ S

505

WAROPEN

136o 34’ E

2o 41’ S

506

WAYKANAN

104o 36’ E

4o 28’ S

507

WONOGIRI

111o 1’ E

7o 56’ S

508

WONOSOBO

109o 54’ E

7o 24’ S

509

YAHUKIMO

139o 36’ E

4o 27’ S

510

YALIMO

139o 38’ E

3o 40’ S

511

YAPEN WAROPEN

135o 21’ E

1o 34’ S
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Lampiran

Data Arah Kiblat Kota Indonesia
ARAH-ARAH KIBLAT KOTA-KOTA DI INDONESIA

1. Provinsi Nangroe Aceh Darussalaam
No.

Kota

Lintang

Bujur

U-B

UTSB

1

Aceh Barat

4 11’ LU

96 07’ BT

67 08’00.68”

292 51’59.32”

2

Aceh Tengah

4o 43’ LU

96o 50’ BT

67o 34’06.28”

292o 25’52.72”

3

Banda Aceh

5o 35’ LU

95o 20’ BT

67o 51’25.70”

292o 08’34.30”

4

Aceh Timur

4o 31’ LU

97o 58’ BT

67o 37’46.07”

292o 22’13.93”

5

Lhok Seumawe

5o 15’ LU

97o 07’ BT

67o 55’21.56”

292o 04’34.32”

o

o

o

o

2. Sumatera Utara
1

Padang

0o 57’ LS

100o 21’ BT

65o 17’ 52.08”

294o 42’ 07.92”

2

Pesisir Selatan

1o 20’ LS

100o 33’ BT

65o 10’ 07.92”

294o 49’ 52.08”

3

Sawah Lunto

0o 40’ LS

100o 46’ BT

65 o 31’ 14. 93”

4

Solok

0o 47’ LS

100 o 38’ BT

5

Tanah Datar

0 o 27 o LS

100 o 34 o BT

66 o 13’ 24.18”
65 o 34 o
35.54 o

294 o 28’ 45.07
294 o 33 ‘
42.80 o
o
294 25’ 24.46”

3. Provinsi Sumatara Barat
1

Bengkalis

1 o 31 ‘ LU

102 o 08’ BT

66 o 46’ 40.08”

293 o 13’ 19.92”

2

Indragiri Hulu

0 o 23’ LS

102 o 34’ BT

66 o 01’ 13.10”

293 o 58’ 46.90”
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3

Kampar

0 o 22’ LU

101 o 02’ BT

66 o 03’ 01.74”

293 o 56’ 58.26”

4

Pekan Baru

0 o 34’ LU

101 o 27’ BT

66 o 13’ 24.18”

293 o 46’ 35.82”

5

Pelalawan

0 o 30’ LU

102 o 10’ BT

66 o 19’ 41.86”

293 o 40’ 18.14”

4. Provinsi Riau
1

Asahan

2o40’ LU

99o 30’ BT

66o 53’ 07.13”

293o 06’ 52.87”

2

Nias

1o 19’ LU

97 o 36’ BT

65 o 48’ 39.09”

294 o 11’ 20.91”

3

Medan

3 o 38’ LU

98 o 38’ BT

67 o 14’ 54.23”

292o 45’ 05.77”

4

Karo

3o 07’ LU

98 28’ BT

66o 56’ 33.85”

293o 03’ 26.15”

5

Deli Serdang

3 o 38’ LU

98 o 38’ BT

67 o 14’ 54.23”

293o 03’ 26.15”

5. Povinsi Riau Kepulauan
1

Batam

1 o 08 ‘ LU

104 o 00’ BT

66 o 54’ 53.89”

293 o 05’ 06.11”

2

Tanjung Pinang

0 o 55’ LU

104 o 29’ BT

66 o 54’ 07.02”

293 o 05’ 52.98”

103 o 38’ BT

65 o 44’ 00.71”

294 o 15’ 59.29”

101 o 24’ BT

65 o 02’ 38.99”

294 o 57’ 21.01”

102 o 07’ BT

65 o 38’ 33.32”

294 o 21’ 26.68”

1 o 40 ‘ LS

101 o 20’ BT

65 o 12’ 07.75”

294 o 47’ 52.25”

0 o 50 ‘ LS

103 o 25’ BT

65 o 59’ 57.54”

294 o 00’ 02.46”

6. Povinsi Jambi
1

Jambi

2
4

Kerinci
Muarabungo.
Tebo
Batanghari

5

Tanjung Jabung

3

1 o 36 ‘ LS
2o 04’ LS
1 o 03 ‘ LS

7. Povinsi Sumatra Selatan
1

Palembang

2o 59 ‘ LS

104 o 47’ BT

65 o 26’ 58.36”

294 o 33’ 01.64”

2

Lahat

3o 47 ‘ LS

103 o 32’ BT

64 o 51’ 38.30”

295 o 08’ 21.70”

3

Muara Enim

3o 38 ‘ LS

103 o 47’ BT

64 o 58’ 40.51”

295 o 01’ 19.49”

4

Musi Banyu Asin

2o 53 ‘ LS

103 o 50’ BT

65 o 16’ 30.30”

294 o 43’ 29.70”

5

Musi Rawas

3o 17 ‘ LS

102 o 54’ BT

64 o 54’ 02.01”

295 o 05’ 57.99”
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8. Povinsi Bangka Belitung
1

Bangka

1o 51 ‘ LS

106 o 10’ BT

66 o 08’ 29.09”

293o 51’ 30.91”

2

Belitung

2o 50 ‘ LS

108 o 00’ BT

66 o 09’ 29.14”

293 o 50’ 30.86”

3

Pangkal Pinag

2o 07 ‘ LS

106 o 10’ BT

66 o 02’ 49.66”

293 o 57’ 10.34”

9. Povinsi Bengkulu
1

Bengkulu

3o 48 ‘ LS

102 o 15’ BT

64 o 31’ 58.08”

295 o 28’ 01.92”

2

Bengkulu Utara

3o 19 ‘ LS

102 o 06’ BT

64 o 41’ 24.71”

295 o 18’ 35.29”

3

Bengkulu Selatan

4o 27 ‘ LS

102 o 54’ BT

64 o 26’ 45.02”

295 o 33’ 14.98”

4

Rejang Lebong

3o 25 ‘ LS

102 o 30’ BT

64 o 44’ 58.15”

295 o 15’ 01.85”

10. Povinsi Lampung
1

Lampung Barat

5o 02 ‘ LS

104 o 05’ BT

64 o 32’ 09.58”

295 o 27’ 50.42”

2

Lampung Selatan

5o 45 ‘ LS

105 o 37’ BT

64 o 40’ 58.16”

295 o 19’ 01.84”

3

Lampung Tengah

5o 07 ‘ LS

105 o 16’ BT

64 o 48’ 25.69”

295 o 11’ 34.31”

4

Lampung Utara

5o 51 ‘ LS

104 o 51’ BT

64 o 47’ 44.16”

295 o 12’ 15.84”

5

Tanjung Karang

5o 25 ‘ LS

105 o 17’ BT

64 o 42’ 33.83”

295 o 17’ 26.17”

106 o 49’ BT

64 o 51’ 14.23”

295 o 08’ 45.77”

11. Povinsi DKI Jakarta
1

Jakarta

6o 10 ‘ LS

12. Povinsi Jawa Barat
1

Bandung

6o 57 ‘ LS

107 o 37’ BT

64 o 49’ 21.62”

295 o 10’ 38.38”

2

Bekasi

6o 19 ‘ LS

107 o 00’ BT

64 o 51’ 14.88”

295 o 08’ 45.12”

3

Bogor

6o 37 ‘ LS

106 o 48’ BT

64 o 42’ 42.05”

295 o 17’ 17.95”

4

Ciamis

7o 21 ‘ LS

108 o 21’ BT

64 o 53’ 50.63”

295 o 06’ 09.37”

5

Depok

6o 26 ‘ LS

106 o 48’ BT

64 o 46’ 03.84”

295 o 13’ 56.16”

(Dialektik a Fiqh, S ains dan Tradisi)

•

163

13. Provinsi Banten
1

Cilegon

6o 01 ‘ LS

106 o 02’ BT

64 o 42’ 08.97”

295 o 17’ 51.03”

2

Lebak

6o 32 ‘ LS

106 o 05’ BT

64 o 33’ 02.18”

295 o 26’ 57.82”

3

Pandeglang

6o 19 ‘ LS

106 o 06’ BT

64 o 37’ 25.40”

295 o 22’ 34.60”

4

Serang

6o 08 ‘ LS

106 o 09’ BT

64 o 41’ 42.13”

295 o 18’ 17.87”

5

Tanggerang

6o 12 ‘ LS

106 o 30’ BT

64 o 45’ 48.50”

295 o 14’ 11.50”

14. Provinsi Jawa Tengah
1

Demak

6o 54 ‘ LS

110 o 37’ BT

65 o 33’ 58.31”

294 o 26’ 01.69”

2

Pekalongan

6o 55 ‘ LS

109 o 41’ BT

65 o 20’ 34.74”

294 o 39’ 25.26”

3

BLORA

6o 58 ‘ LS

111 o 25’ BT

65 o 43’ 57.97”

294 o 16’02.03”

4

Rebang

6o 39 ‘ LS

111 o 29’ BT

65 o 49’ 17.73”

294 o 10’ 42.27”

5

Salatiga

7o 20 ‘ LS

110o 29’ BT

65 o 25’ 43.98”

294 o 34’ 16.02”

15. Provinsi DIY
1

Bantul

7o 56 ‘ LS

110o 20’ BT

65 o 14’ 47.48”

294 o 45’ 12.13”

2

Sleman

7o 43 ‘ LS

110o 22’ BT

65 o 18’ 26.48”

294 o 41’ 33.52”

3

Kulonprogol

7o 52 ‘ LS

110o 08’ BT

65 o 12’ 47.22”

294 o 47’ 12.78”

4

Gunung Kidul

6o 05 ‘ LS

111 o 00’ BT

65 o 51’ 08.13”

294 o 08’ 51.87”

5

Yogyakarta

7o 48 ‘ LS

110o 21’ BT

65 o 16’ 58.93”

294 o 43’ 01.07”

292 o 59’ 15.00”

16. Provinsi Jawa Timur
1

Bangkalan

7o 03 ‘ LS

112o 46’ BT

2

Bayuwangi

8o 14 ‘ LS

114o 23’ BT

3

Blitar

8o 06 ‘ LS

112o 09’ BT

66 o 00’ 45.00”
66 o 08’
05.74”
65 o 38’ 57.09”

4

Malang

7o 59 ‘ LS

112o 36’ BT

65 o 46’ 44.85”

294 o 13’ 15.15”

5

Mojokerto

7o 28 ‘ LS

112o 26’ BT

65 o 51’ 00.34”

294 o 08’ 59.66”
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293 o 51’ 54.26”
294 o 21’ 02.91”

17. Provinsi Bali
No

Kota

Lintang

Bujur

U-B

UTSB

1

Bangli

8 26’ LS

115 21’ BT

66 18’47.28”

293 41’12.72”

2

Buleleng

8 08’ LS

115 05’ BT

66 18’19.94”

293o 41’40.06”

3

Denpasar

8o 37’ LS

115o 15’ BT

66o 15’13.10”

293o 44’46.90”

4

Gianyar

8o 31’ LS

115o 20’ BT

66o 17’44.92”

293o 42’15.08”

5

Karang Asem

8o 28’ LS

115o 37’ BT

66o 21’56.39”

293o 38’03.61”

o

o

o
o

o
o

o

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat
No.

Kota

Lintang

Bujur

U-B

UTSB

1

Mataram

8 36’ LS

116 08’ BT

66 27’22.79”

293 32’37.21”

2

Bima

8 30’ LS

118 45’ BT

67 00’23.55”

292o 59’36.45”

3

Dompu

8o 30’ LS

118o 28’ BT

66o 57’03.03”

293o 02’56.97”

4

Lombok Timur

8o 38’ LS

115o 20’ BT

66o 31’47.22”

293o 28’12.78”

5

Lombok Tengah

8o 43’ LS

116o 30’ BT

66o 28’15.92”

293o 31’44.08”

o

o

o
o

o
o

o

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur
No.

Kota

Lintang

Bujur

U-B

UTSB

1

Alor

8 12’ LS

124 32’ BT

68 02’24.06”

291 57’35.94”

2

Belu

8 10’ LS

125 00’ BT

68 05’29.83”

291o 54’30.17”

3

Ende

8o 50’ LS

121o 40’ BT

67o 31’34.29”

292o 28’25.71”

4

Flores

123o 00’ BT

67o 47’34.28”

292o 12’25.72”

5

Kupang

8o 15’ LS
10o 12’
LS

123o 35’ BT

67o 48’47.58”

292o 11’12.42”

o

o

o
o

o
o

o

20. Provinsi Kalimantan Barat
No.

Kota

Lintang

Bujur

U-B

UTSB

1

Kapuas

0o 49’ LS

112o 56’ BT

67o 55’08.28”

292o 04’51.72”

2

Ketapang

1o 51’ LS

109o 58’ BT

66o 47’59.89”

293o 12’00.11”
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3

Pontianak

0o 05’ LS

109o 22’ BT

67o 15’04.84”

292o 44’55.16”

4

Sambas

0o 52’ LS

109o 00’ BT

67o 30’42.14”

292o 29’17.86”

5

Sanggau

0o 08’ LS

110o 43’ BT

67o 29’23.10”

292o 30’36.90”

21. Provinsi Kalimantan Tengah
No.

Kota

Lintang

Bujur

U-B

UTSB

1

Barito Utara

0o 31’ LS

114o 53’ BT

67o 46’53.01”

292o 03’06.99”

2

Barito Selatan

1o 40’ LS

114o 53’ BT

67o 31’35.42”

292o 28’24.58”

3

Kapuas
Kota Waringan
Barat

3o 00’ LS

114o 26’ BT

67o 10’43.49”

292o 49’16.51”

2o 40’ LS

114o 45’ BT

66o 51’19.28”

293o 08’40.72”

4

22. Provinsi Kalimantan Selatan
No.

Kota

Lintang

Bujur

U-B

UTSB

1

Banjar

3 23’ LS

114 52’ BT

67 09’37.65”

292 50’22.35”

2

Banjarmasin

3 22’ LS

114 40’ BT

67 08’04.79”

292o 51’55.21”

3

Barito Kuala
Hulu Sungai
Selatan
Hulu Sungai
Tengah

3o 02’ LS

115o 44’ BT

67o 12’51.37”

292o 47’08.63”

2o 47’ LS

115o 20’ BT

67o 20’54.01”

292o 39’05.99”

2o 32’ LS

115o 22’ BT

67o 24’13.11”

292o 35’46.89”

4
5

o

o

o
o

o
o

o

23. Provinsi Kalimantan Timur
No.

Kota

Lintang

Bujur

U-B

UTSB

1

Balik Papan

1o 13’ LS

116o 51’ BT

67o 49’56.65”

292o 10’03.35”

2

Berau

2o 08’ LU

117o 28’ BT

68o 32’02.84”

291o 27’57.16”

3

Bulongan

2o 46’ LU

117o 22’ BT

68o 39’37.69”

291o 20’52.31”

4

Kutai

0o 28’ LS

116o 57’ BT

67o 59’08.26”

292o 00’51.75”

5

Samarinda

0o 18’ LS

117o 11’ BT

68o 02’14.56”

291o 57’45.44”
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24. Provinsi Sulawesi Utara
No.

Kota

Lintang

Bujur

U-B

UTSB

1

Bitung

1 25’ LU

125 30’ BT

68 37’14.42”

291 22’45.58”

2

Bolang Mangondo

0 48’ LU

124 21’ BT

68 33’23.55”

291o 26’36.45”

3

Manado

1o 33’ LU

124o 53’ BT

68o 37’41.15”

291o 22’18.85”

4

Minahasa

1o 15’ LU

124o 54’ BT

68o 36’11.80”

291o 23’23.20”

5

Sangihe Talaut

3o 36’ LU

125o 30’ BT

68o 47’47.61”

291o 12’12.39”

o

o

o
o

o
o

o

25. Provinsi Gorontalo
No.

Kota

Lintang

Bujur

U-B

UTSB

1

Boelemo

0 33’ LU

122 20’ BT

68 28’24.16”

291 31’35.84”

2

Gorontalo

0 38’ LS

123 00’ BT

68 30’19.22”

291o 29’40.78”

o

o

o
o

o
o

o

26. Provinsi Sulawesi Tengah
No.

Kota

Lintang

Bujur

U-B

UTSB

1

Banggai

0 55’ LS

122 49’ BT

68 20’09.72”

291 39’50.28”

2

Buol

1 03’ LU

120 50’ BT

68 28’56.68”

291o 51’03.32”

3

Donggala

0o 50’ LS

119o 54’ BT

68o 09’30.13”

291o 50’29.87”

4

Morowali

2o 33’ LS

121o 57’ BT

68o 06’26.51”

291o 53’33.49”

5

Palu

0o 50’ LS

119o 54’ BT

68o 09’30.13”

291o 50’29.87”

o

o

o
o

o
o

o

27. Provinsi Sulawesi Tenggara
No.

Kota

Lintang

Bujur

U-B

UTSB

1

Buton

5 30’ LS

122 39’ BT

67 55’04.47”

292 04’55.53”

2

Kendari

3 57’ LS

122 35’ BT

68 02’02.25”

291o 57’54.75”

3

Kolaka

4o 02’ LS

121o 37’ BT

67o 55’55.15”

292o 04’34.85”

4

Muna

4o 50’ LS

122o 20’ BT

67o 08’58.28”

292o 01’08.72”

o

o

o
o

o
o

o
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28. Provinsi Sulawesi Selatan
No.

Kota

Lintang

Bujur

U-B

UTSB

1

Banteang

5 30’ LS

119 58’ BT

67 33’24.00”

292 26’36.00”

2

Barru

4 28’ LS

119 30’ BT

67 38’17.91”

292o 21’42.09”

3

Bone

4o 34’ LS

120o 20’ BT

67o 42’49.95”

292o 17’10.05”

4

Bulukumba

5o 33’ LS

120o 12’ BT

67o 35’03.58”

292o 24’56.42”

5

Makassar

5o 08’ LS

119o 27’ BT

67o 31’38.30”

292o 28’21.70”

o

o

o
o

o
o

o

29. Provinsi Maluku
No.

Kota

Lintang

Bujur

U-B

UTSB

1

Ambon

3 42’ LS

128 14’ BT

68 31’17.40”

291 28’42.60”

2

Baru

3 20’ LS

126 40’ BT

68 25’17.91”

291o 34’42.09”

3

Maluku Tengah

3o 10’ LS

129o 00’ BT

68o 33’56.37”

291o 26’03.63”

4

Maluku Tenggara

5o 36’ LS

132o 45’ BT

68o 53’36.02”

291o 06’23.98”

5

Maluku Tenggara
Barat

7o 58’ LS

131o 18’ BT

68o 56’13.38”

291o 03’46.62”

o

o

o
o

o
o

o

30. Provinsi Maluku Utara
No.

Kota

Lintang

Bujur

U-B

UTSB

1

Halmahera

1 38’ LS

128 49’ BT

68 33’26.80”

291 26’33.20”

2

Ternate

1 49’ LU

127 24’ BT

68 38’11.50”

291o 21’48.50”

o

o

o
o

o
o

o

31. Provinsi Maluku Barat
No.

Kota

Lintang

Bujur

U-B

UTSB

1

Fak-Fak

3 52’ LS

132 20’ BT

68 45’00.08”

291 14’59.92”

2

Manokwari

1o 00’ LS

134o 05’ BT

68o 35’27.86”

291o 24’32.14”

3

Sorong

0o 50’ LS

131o 12’ BT

68o 35’29.34”

291o 24’30.66”
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o

o

o

32. Provinsi Papua tengah
No.

Kota

Lintang

Bujur

U-B

UTSB

1

Mimika

4 40’ LS

136 30’ BT

68 59’00.24”

291 00’59.76”

2

Nabire

3 20’ LS

135 30’ BT

68 48’06.75”

291o 11’53.25”

3

Paniai

3o 56’ LS

136o 22’ BT

68o 53’13.93”

291o 06’46.07”

4

Teluk Cendrawasi

1o 01’ LS

136o 06’ BT

68o 33’36.20”

291o 26’23.80”

5

Yapen Waropen

1o 50’ LS

136o 15’ BT

68o 38’35.94”

291o 21’24.06”

o

o

o

o

o
o

o

33. Provinsi Papua Timur
No.

Kota

Lintang

Bujur

U-B

UTSB

1

Marauke

8 30’ LS

140 27’ BT

69 50’33.89”

290 09’26.11”

2

Jayawijaya

3 54’ LS

138 41’ BT

68 54’54.24”

291o 05’05.76”

3

Jayapura

2o 28’ LS

140o 38’ BT

68o 39’07.44”

291o 20’52.56”

o

o

o
o

o
o

o
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