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Mukaddimah 

Apa hubungan antara penetapan arah kiblat dalam kajian Fiqih Klasik 
dengan tema Fiqih Kontemporer?   

Di masa modern  ini ilmu sains sudah menemukan berbagai macam 
penemuan yang semakin banyak membantu menetapkan posisi suatu objek 
di permukaan bumi secara presisi.  

Pertama : Peta Dunia 

Peta dunia di masa lalu termasuk amat sederhana, lebih merupakan 
sketsa denah yang tidak presisi dan tidak akurat. Apalagi di masa lalu orang 
masih mengira bahwa bumi itu datar, padahal akhirnya diyakini secara bulat 
bahwa bumi itu bulat.  

Maka peta-peta dunia di masa lalu terus mengalami penyempurnaan-
penyempuraan. Khususnya peta modern sudah dibuat dengan skala yang 
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lebih presisi dan akurat.  

Kedua : Alat Navigasi Modern 

Alat-alat navigasi pun sepanjang perjalanan waktu semakin maju dan 
semakin handal. Kalau di masa lalu orang masih mengandalkan rasi bintang 
untuk menentukan arah, kemudian orang mulai menemukan kompas 
sebagai alat yang menunjukkan mata angin.  

Semakin maju lagi, bukan hanya kompas, tetapi juga penggunaan satelite 
dan GPS bahkan juga sinar laser ikut memperkaya alat-alat navigasi umat 
manusia.  

Para tukang ojek online bisa dengan mudah menemukan alamat yang 
dituju dengan bantuan GPS. Cukup tentukan koordinatnya, maka peta di HP 
akan membuatkan rute arah perjalanan yang dituju.  

Dalam persenjataan perang modern, penggunaan sinar laser digunakan 
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untuk menuntun arah terbangnya peluru kendali, sehingga bisa mengenai 
sasaran dengan sangat akurat tanpa meleset sedikit pun.  
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Bab 1 : Alat Modern Penunjuk Arah 

A. Menghadap Kiblat Sebagai Syarat Sah Shalat dan Pembatal 

Para ulama sepanjang 12 abad berlangsung telah menetapkan bahwa 
shalat itu wajib menghadap ke arah kiblat. Mereka umumnya 
memasukkannya sebagai syarat sah shalat sekaligus sebagai salah satu hal 
yang membatalkan shalat.  

Sebagai syarat sah shalat maksudnya bahwa sejak shalat belum dimulai, 
atau sebelum takbiratul ihram, posisi badan sudah harus menghadap kiblat. 
Dan sebagai pembatal shalat maksudnya apabila di tengah shalat tiba-tiba 
arah shalat kita bergeser dari arah kiblat, maka otomatis shalat kita menjadi 
batal.  

B. Pengaruh Perkembangan Sains Dalam Menetapkan Arah Kiblat 

Ketika teknologi manusia semakin maju, khususnya mulai terkoreksinya 
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peta dunia dari konsep yang lama menjadi konsep yang baru, ternyata di 
balik perkembangan sains modern itu kemudian muncul dampak.  

Dampaknya terbilang fatal, yaitu mulai terkuak fakta bahwa masjid-masjid 
kita selama ini ternyata tidak secara tepat benar mengarah ke kiblat. Namun 
sekedar ke arah Barat saja pada umumnya, tidak serong ke utara sedikit.  

Sebab ijtihad di masa lalu umumnya sekedar menyebutkan bahwa 
membangun masjid itu ke arah Barat. Kata orang Jawa marep ngulon. Sebab 
terbukti kalau kita mau berlayar ke Mekkah naik kapal laut, maka arah 
pelayarannya memang ke arah barat.  

Arah barat yang dimaksud tentu saja secara umum, tidak secara presisi 
berapa derajat. Sebab di masa lalu belum ada perhitungan yang sifatnya 
seakurat di masa modern.  

Maka muncul keributan di tengah umat Islam dan terbagi menjadi dua 
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kubu yang saling berdebat panjang.  
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Bab 2 : Harus Dikoreksi 

Kubu pertama mewakili kalangan yang mengharuskan koreksi ulang 
terhadap arah masjid yang dianggap kurang presisi. Dan banyak alasannya 
yang melatar-belakangi pendapat mereka, antara lain : 

A. Dasar Pemikiran 

1. Konsep Pemahaman Menghadap Kiblat 

Kelompok pertama ini melihat secara lahiriyah bahwa tidak sah kalau 
shalat tidak tepat mengarah ke kiblat. Dan dengan ditemukannya teknologi 
yang semakin canggih, maka kelemahan-kelemahan ijtihad di masa lalu 
semakin bisa disempurnakan. 

2. Islam Menerima Perkembangan Sains 

Kelompok pertama ini juga berpandangan bahwa sains modern itu bebas 
nilai. Meski ditemukan oleh kalangan non-muslim, namun kebenarannya 
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bisa diuji dan dipertanggung-jawabkan secara ilmiyah. Sehingga tidak ada 
alasan untuk menolak kebenarannya.  

3. Islam Itu Dinamis Tidak Jumud 

 

B. Pendukung 

Sebenarnya cukup banyak juga pihak-pihak yang mendukung 
pembenahan arah kiblat biar lebih akurat dan presisi.  

1. KH. Ahmad Dahlan 

Diantara yang terkenal paling gigih di masanya mendukung adalah KH 
Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah.  

Kiyai Haji Ahmad Dahlan sepulang berguru di Mekkah banyak terpengaruh 
pada pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh yang kerap melontarkan 
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kritik internal ke dalam kondisi internal umat 
Islam. Salah satunya terkait kritisi atas kurang 
akuratnya arah kiblat. Hal itu karena di masa itu 
sudah ditemukan fakta bahwa banyak sekali 

masjid yang arah kiblatnya kurang presisi.  

 

Dan di tempat tinggal Ahmad Dahlan yaitu di 
Jogyakarta, khususnya masjid Gede atau masjid 

Kauman, terjadi juga hal yang sama. Dengan 
sebuah kompas dan peta dunia, KH 
Ahmad Dahlan menunjukkan arah kiblat 

di Masjid Besar Kauman yang selama ini diyakini ke barat ternyata bukan 
menghadap ke Ka'bah di Mekah, melainkan ke Afrika.  
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Haedar Nashir menuliskan (2010) bahwa KH Ahmad Dahlan 
memperkenalkan wacana pelurusan kiblat pada tahun 1897. Hingga tahun 
1898, wacana tersebut terus digelindingkan dan menjadi isu keagamaan 
yang banyak menyita perhatian. 1 

2. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah 

Dalam hal ini pihak Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah menerbitkan sebuah buku setebal 140 halaman, berjudul 
Pedoman Hisab Muhammadiyah.  

Isinya bukan hanya terkait hisab awal bulan saja, melainkan juga terkait 
masalah koreksi arah kiblat. Dan di dalam buku ini kemudian dijabarkan 

 
1 Nashir, Haedar, Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan, cetakan pertama, Yogyakarta, 

Suara Muhammadiyah, 2010 
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secara panjang lebar. Dan di dalam buku ini 
kemudian dijabarkan secara panjang lebar 
tentang bagaimana cara pengukuran arah kiblat 
yang dianggap lebih tepat.  Tercantum juga 
berbagai rumus perhitungan secara hitung-
hitungan matematis yang cukup meyakinkan 
banyak kalangan. 

Dengan membaca buku ini pastinya akan 
berkesimpulan bahwa masjid-masjid yang 
arahnya masih belum sesuai itu wajib dan harus 
dikoreksi ulang arahnya. Sebab akan sangat 
terasa betapa kelirunya arah kiblat kita selama 

ini.  



 

 

17 

C. Dampak 

Dampak yang muncul dari apa yang disampaikan kelompok pertama ini 
adalah kesan cenderung menyalahkan tata cara shalat umat Islam sedunia 
selama ini.  

Seolah-olah shalat umat Islam sedunia ini keliru, tidak sah dan menyalahi 
ketentuan syariat shalat. 
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Bab 3 : Tidak Harus Dikoreksi 

Kubu kedua mewakili kalangan yang menolak keharusan arah kiblat harus 
akurat dan presi.  Ada beberapa alasan yang dikemukakan, antara lain : 

A. Dasar Pemikiran 

1. Tiga Jenis Kiblat 

Menghadap ke arah kitab secara tepat dan presisi hanya bisa dilakukan 
mereka yang shalatnya di dalam masjid Al-Haram. Namun bagi mereka yang 
shalat di luar masjid Al-Haram, meski masih tinggal di kota Mekkah, tidak 
mungkin bisa melihat langsung ke arah Ka’bah. Yang bisa dilakukan sekedar 
memperkirakan saja.  

Oleh karena itu para ulama di masa lalu umumnya membagi tiga kriteria 
menghadap kiblat, yaitu kiblat yaqin, kiblat zhan dan kiblat ijtihad. 

Pertama : Kiblat Yakin 
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Kiblat yakin itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang shalatnya di dalam 
masjid Al-Haram Mekkah atau tepatnya di depan Ka’bah.  

Kedua : Kiblat Zhan 

Kiblat Zhan itu adalah arah kiblatnya orang yang tidak bisa melihat 
langsung wujudnya Ka’bah, namun dia masih bisa mengira posisi Masjid Al-
Haram. Hal itu lantaran dia tinggal di dalam kota Mekkah Al-Mukarramah.  

Ketiga : Kiblat ijtihad 

Kiblat ijtihad ini adalah kiblatnya orang-orang yang tinggal di luar kota 
Mekkah atau bahkan di luar negara Saudi Arabia, seperti kita umat Islam 
Indonesia.  

Diantara teknis ijtihad yang dikenal di masa lalu adalah dengan 
menggunakan posisi matahari, posisi rasi bintang, arah matahari terbenam 
dan segitiga bola.  
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2. Peta Buatan Orang Kafir  

Peta dunia yang terbaru itu biar bagaimana pun bukan karya umat Islam, 
melainkan hasil penemuan orang-orang kafir di Barat sana. Sangat boleh jadi 
mereka sengaja membuat fitnah untuk menusuk langsung ke jantung umat 
Islam dengan seolah mengatakan bahwa umat Islam selama ini telah keliru 
dalam ibadah, karena arah kiblatnya tidak benar.  

B. Pendukung 

Kebanyakan para ulama tradisional di negeri kita berada pada posisi ini, 
karena pengaruh dari kitab-kitab fiqih klasik yang memang tidak 
mengharuskan adanya ijtihad yang sifatnya presisi.  

Namun yang mendukung pendapat ini tidak hanya sebatas ulama 
tradisional saja, banyak juga dari kalangan akademisi yang mendukungnya.  

1. Prof. Dr. Ali Mustafa YA’qub, Lc.MA  
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Salah satunya adalah Prof. Dr. Ali 
Mustafa YA’qub, Lc.MA. Bahkan beliau 
secara khusus menulis buku kecil yang 
isinya menggambarkan pemikirannya 
dalam masalah ini. Sekedar catatan, buku 
ini rupanya juga ditulis sebagai kritik atas 
fatwa Majelis Ulama Indonesia, nomor 3 
tahun 2010.  

Dalam pendapatnya, Prof. Ali Mustafa 
Ya’qub menegaskan bahwa penentuan 
arah kiblat itu sederhana sekali, yaitu 
cukup dengan membedakan empat 
penjuru mata angin : Barat, Timur, Utara 
dan Selatan. Lalu mana yang dari keempat 
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arah itu yang paling dekat ke kiblat, itulah yang dipilih.  

Buat bangsa Indonesia, arah kiblat yang paling dekat itu tentu ke Barat, 
maka silahkan menghadap ke arah Barat dan itu saja sudah cukup, tidak 
perlu memperberat diri sendiri dengan mengharuskan akurat dan presisi.  

Sebaliknya buat muslim yang tinggal di Amerika, arah kiblat yang paling 
dekat dari empat penjuru mata angin itu adalah Timur. Maka cukuplah 
mereka menghadap ke Timur dan shalatnya sudah sah. 

Semua itu karena pada dasarnya Allah SWT dan Rasul-Nya tidak sampai 
mengharuskan mengarah ke kiblat secara presisi. 

2. Majelis Ulama Indonesia 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa tentang 
keharusan mengoreksi arah kiblat yang dianggap kurang akurat. Fatwa 
nomor 03 Tahun 2010 pada 16 Shafar1431 H bertepatan dengan 01 Februari 
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2010 M, menegaskan bahwa,  

1. Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka’bah adalah 
menghadap ke bangunan Ka’bah ('ainul Ka’bah).  

2. Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka’bah adalah 
arah Ka’bah (jihat al-Ka’bah). 

3. Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur 
Ka’bah/Makkah maka kiblat umat Islam Indonesia adalah 
menghadap ke arah barat.  

Rekomendasi  

Bangunan Masjid/musholla di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap 
ke arah barat, tidak perlu diubah, dibongkar dan sebagainya. 
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C. Dampak 

Sepanjang 12 abad ini kita mencari arah kiblat sekedar lewat ijtihad biasa, 
tanpa alat atau teknologi yang canggih. Kalau diharuskan arah kiblat itu 
sepresisi itu, lantas bagaimana shalatnya umat Islam sedunia yang pastinya 
tidak presisi arah kiblatnya. Apoakah kita akan mengatakan bahwa 12 abad 
ini umat Islam telah sesat dan keliru dalam shalatnya? 

Meski menghadap kiblat menjadi syarat sah shalat dan sekaligus juga 
menjadi batal shalat kalau bergeser dari arah kiblat, dalam menetapkan 
arahnya para ulama sepanjang 12 abad lamanya tidak mensyaratkan harus 
presisi. Cukup ijtihad secara garis besar perkiraan saja dan itu sudah 
dianggap sah. 

Mereka tidak pernah mensyaratkan bahwa sahnya shalat itu misalnya 
harus tepat sasaran ke arah kiblat. Tidak ada keharusan untuk spresisi dan 
sejauh itu. Cukup dengan perhitungan secara kasat mata saja. 
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Yang jadi titik sumber keributan adalah kedua kubu sama-sama saling 
mempertahankan hujjah masing-masing dan tidak ada yang mau mundur 
atau mengalah. Dan dalam kenyataanya bisa saja kesemua hujjah mereka 
pun benar.  

Karena itulah kajian tentang penentuan arah kiblat di masa modern ini 
menjadi bagian dari kajian fiqih kontemporer.   
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Bab 4 :  Mengenal Kiblat 

Shalat itu wajib menghadap kiblat. Kalau sampai geser maka batal.  

Pendeknya sejak sebelum shalat dimulai dengan takbir hingga berakhir 
dengan salam, posisi badan kita harus terus menerus menghadap kiblat.  

A. Bangunan Ka'bah 

Wujud fisik Ka'bah berupa bangunan tiga dimensi. Ukuran lebarnya 11,03 
meter dan ukuran panjangnya 12,62 meter.  

Jadi bangunan Ka'bah itu persegi empat, tapi tidak terlalu bujur sangkar, 
karena keempat sisinya tidak sama panjang. 

Lalu berapakah tingginya? Ternyata tinggi Ka'bah itu 13,1 meter.  

Ini berarti bangunan Ka'bah bukan kubus. Karena yang dimaksud dengan 
kubus adalah bangun ruang yang semua rusuknya sama panjang, dan semua 
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sisinya sama luas dan bentuknya persegi.  

Namun secara perbandingan kasar, bangunan Ka'bah hampir mendekati 
bentuk kubus.  

B. Shalat di Dalam Ka'bah 

Ka'bah itu ada pintunya. Gunanya tentu untuk masuk ke dalamnya. 
Namun tidak semua orang boleh masuk ke dalam bangunan Ka'bah.  

Kalau kebetulan ada orang yang masuk ke dalam Ka'bah, lalu mengerjakan 
shalat, ke  arah manakah dia menghadap? 

Jawabnya kemana saja arahnya boleh dan bebas. Tidak perlu menghadap 
Ka'bah karena dia sendiri sudah ada di dalam Ka'bah.  

C. Shalat di Masjid Al-Haram 

Kalau kita sedang berada di pelataran bagian dalam gedung Masjidil Al-
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Haram,  tempat dimana terdapat bangunan Ka'bah, tentu saja kita wajib 
menghadap tepat ke arah Ka'bah.  

Bagian yang mana saja dari bangunan Ka'bah merupakan kiblat. Karena 
wujud Ka'bah itu bukan satu titik, melainkan bangunan yang lebar.  

Ada hal yang unik dalam hal shalat berjamaah bila langsung di Ka'bah. 
Shalat berjamaah langsung di depan Ka'bah itu berarti bikin barisan panjang 
sambung menyambung melingkari Ka'bah.  

Artinya shafnya tidak ada putusnya. Jauh berbeda dengan shaf di semua 
masjid di dunia yang ada batas kanan dan kirinya.  

Dan shaf di depan Ka'bah itu tidak lurus bentuknya. Tapi berupa lingkaran 
yang melingkari bangunan Ka'bah. 

Lapis demi lapis barisan itu kemudian melingkar-lingkar. Semakin lama 
barisannya semakin lebar dan panjang. 



 

 

29 

Keunikan lainnya, karena barisannya berupa lingkaran, sangat 
dimungkinkan antara imam dan makmum bisa saja posisinya malah saling 
berhadap-hadapan. Namanya juga melingkar.  

Yang membedakannya bukan jarak ke Ka'bah, tapi alur lapisan atau shaf.  

Bisa saja posisi makmum di seberang imam itu lebih dekat ke Ka'bah. 
Sedangkan posisi imam justru lebih jauh dari Ka'bah.  

Apakah ini sah? Bukankah seperti makmum itu melewati imam? 

Jawabnya tetap sah, karena posisi makmum itu masih terhitung di 
belakang imam. Penjelasannya, posisi imam meski lebih jauh dari Ka'bah, 
namun tetap masih ada di dalam lingkaran barisan makmum lapis pertama.  

D. Shalat di Luar Masjid Al-Haram 

Kalau kita berada di luar masjid Al-Haram, baik masih  di dalam kota 
Mekkah atau pun di luar kota Mekkah, maka bangunan masjid Al-Haram 
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itulah yang menjadi kiblat kita. 

Uniknya tanpa kita sadari, perintah aslinya di dalam Al-Quran justru malah 
menyebutkan  Masjid Al-Haram sebagai Kiblat. Perhatikan ayat berikut : 

دِّ اْْلَرَامِّ ۚ َوَحْيُث َما    ُتْم فَ َولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ فَ َول ِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسجِّ  ُكن ْ

Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu 
berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. (QS. Al-Baqarah : 144) 

Hadapkan wajahmu ke arah Masjid Al-Haram. Sekedar info saja bahwa 
ukuran Masjid Al-Haram itu berubah-ubah sepanjang waktu.  

Pada tahun 2015, Raja Salman meluncurkan lima proyek besar yang 
dirancang untuk memungkinkan masjid menampung hampir 2 juta jemaah 
di situs 1,5 juta meter persegi.  
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