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MUQODDIMAH 

 

Terkadang aktifitas mengharuskan seorang Muslim 

metewati lautan dengan perahu atau kapal laut. Apalagi di 

wilayah yang memiliki lautan lebih luas daripada daratannya, 

seperti wilayah Negara Indonesia. Sehingga terkadang 

keberadaannya dilautan memakan waktu yang cukup lama, 

bukan lagi dalam hitungan jam tapi terkadang berhari-hari di 

tengah laut, padahal setiap Muslim diwajibkan shalat fardhu 

lima waktu sehari semalam dalam semua keadaannya. 

Bagaimana cara melakukan shalat saat kita berada di tengah 

laut? Berikut penjelasannya.1 

                                                           
1  Diadaptasi dari kitab Ahkam al-Bahr fil Fiqhil Islami, karya DR. 

Abdurrahman bin Ahmad bin Muhammad bin Qani', penerbit Dar ibnu 

Hazm, Bairut dan Dar al-Andalus al-Khadhra', Jeddah, terbitan 

pertama tahun 1421 H atau 2000 M dari halaman 115-133 dengan 

perubahan dan penambahan dari penulis). 



A. SHALAT DIATAS PERAHU ATAU KAPAL LAUT 

 

Para Ulama madzhab arba'ah2 secara garis besar 

memperbolehkan shalat di atas perahu,akan tetapi mereka 

berbeda pendapat dalam masalah hukum melakukan shalat 

fardhu di atas perahu padahal mampu melakukannya di luar 

perahu. Dalam masalah ini, para Ulama terbagi menjadi tiga 

pendapat: 

Pertama: Tidak boleh shalat fardhu di atas perahu atau 

kapal laut apabila orang yang shalat mampu melakukannya 

di luar perahu atau kapal. Ini adalah salah satu riwayat 

dalam madzhab Hanabilah.3 

Para Ulama yang berpendapat seperti ini berargumentasi 

dengan menganalogikan perahu dengan kendaraan darat. 

Karena perahu atau kapal laut dalam keadaan ini seperti 

tidak tetap, sehingga seperti shalat di atas kendaraan darat. 

Argumentasi ini dibantah dengan sebab perbedaan antara 

perahu atau kapal laut dengan kendaraan darat, karena pada 

perahu atau kapal laut memungkinkan seseorang secara 

umum untuk shalat dengan menghadap kiblat dan dapat 

                                                           
2  Madzhab arba'ah yaitu empat madzhab yang masyhur di tengah 

kaum Muslimin. Madzhab-madzhab itu adalah madzhab Hanafi, 

madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali. 

3  Lihat kitab ar-Riwayatain wal Wajhain karya Abu Ya'la 1/178 dan al-

lnshaf 2/311. 



juga ruku' dan sujud, berbeda dengan umumnya kendaraan 

darat. 

Kedua: Diperbolehkan shalat di perahu atau kapal laut 

apabila berada di atas tanah. Apabila tidak berada di atas 

tanah dalam keadaan terikat dipelabuhan dan 

memungkinkan keluar dari kapal tersebut maka tidak boleh 

shalat di atasnya. Ini adalah salah satu pendapat dalam 

madzhab Hanafiyah.4 

Argumentasi pendapat ini adalah kapal laut apabila 

berhenti di atas daratan, maka hukumnya sama dengan 

shalat di daratan (tanah). Apabila tidak demikian maka dia 

dihukumi kendaraan. 

Argumentasi ini dibantah sebagai analogi dengan 

perbedaan (al-Qiyas ma'al Fariq) dan tidak sah. 

Ketiga: Diperbolehkan shaLat di atas kapal laut 

walaupun memungkinkan dan bisa keluar darinya, dengan 

syarat shalatnya dilakukan dengan menghadap kiblat dan 

sempurna rukun-rukunnya. Inilah pendapat madzhab 

Malikiyah dan Syafi'iyah dan pendapat yang shahih dalam 

madzhab Hanabilah.5 

                                                           
4  Lihat Bada'i shana'i, 1/109. 

5  Lihat al-Mudawwanah 1/117, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab 3/241 

dan al-lnshaf 2/311. 



Argumentasi pendapat ini adalah seorang yang shalat di 

atas kapal biasanya bisa melakukan shalat dengan berdiri, 

duduk dan sujud serta menghadap kiblat, sehingga seakan-

akan dia seperti berdiri di atas tanah. 

Inilah pendapat yang rajih karena alasannya benar serta 

memberikan kemudahan bagi orang yang shalat yang 

mampu menunaikan syarat, rukun dan hal-hal yang wajib 

dalam shalat. Wallahu A'lam.  

 

B. HUKUM MENGHADAP KIBLAT 

PADA KAPAL YANG SEDANG BERLAYAR 

 

Saat waktu shalat tiba, padahal kita (misalnya) sedang 

berada di atas kapal yang sedang berlayar baik shalat fardhu 

maupun shalat sunnah, apakah diwajibkan menghadap kiblat 

apabila kapal tersebut arahnya menyimpang dari kiblat? 

B.1. Menghadap Kiblat Dalam shalat Fardhu. 

Dalam masalah ini para Ulama berselisih pendapat. 

Mereka terbagi dalam dua pendapat: 

Pertama: Orang yang sedang menunaikan shalat fardhu 

tidak wajib berputar untuk menghadap kiblat setiap kali 

kapal berputar. Sehingga keadaannya sama dengan keadaan 

orang yang sedang shalat sunnah. Ini adalah satu diantara 



pendapat Ulama madzhab Hanabilah. Ulama Hanabilah 

menegaskan bahwa nelayan tidak wajib berputar menghadap 

kiblat ketika kapalnya berputar haluan untuk suatu 

keperluan.6 

Kedua: Diwajibkan menghadap kiblat bagi orang yang 

melakukan shalat fardhu di atas kapal. Apabila angin 

berhembus lalu arah haluan kapal berubah maka ia merubah 

posisinya hingga menghadap kiblat atau berubah arah haluan 

kapal dari kiblat karena sebab lainnya maka wajib baginya 

merubah arahnya kearah kiblat semampunya. Inilah 

pendapat mayoritas ahli fikih dari madzhab Hanafiyah, 

Malikiyah dan Syafi'iyyah serta pendapat yang shahih dari 

madzhab Hanabilah.7 

Mereka beralasan bahwa menghadap kiblat adalah wajib 

bagi yang mampu dan ini mampu tanpa kesulitan dalam 

menghadap kiblat. 

Imam Nawawi رمحه هللا mengatakan, "Sedangkan bagi 

pengendara perahu maka wajib baginya menghadap kiblat 

serta menyempurnakan rukun-rukun  shalat, baik di  saat  

perahunya  berhenti ataupun berlayar karena tidak ada 

kesulitan baginya dan hal ini disepekati Ulama. Hukum ini 

berlaku bagi setiap penumpang, sedang bagi navigator 

                                                           
6  Lihat al-furu' wa Tashhihuha 1/380 dan Kasyaf al-Qana' 1/304 

7  Lihat al-Mabsuth 2/3, al-Qowaaniin al-Fiqhiyyah hlm 41, al-Majmu' 

1/211 dan Kasyaf al-Qana 1/304. 



perahu yang menentukan arah perahu, maka menurut 

pengarang kitab al-Hawy dan Abu al-Makarim boleh baginya 

untuk tidak menghadap kiblat dalam shalat-shalat sunnah 

saat dia sedang menjalankan tugasnya".8 

Pendapat yang rajih insya Allah adalah pendapat 

mayoritas Ulama fikih ini karena dalil mereka kuat 

sedangkan pendapat kedua lemah karena adanya perbedaan 

yang jelas antara shalat fardhu dengan shalat sunnah dalam 

hal menghadap kiblat. Wallahu a'lam. 

B. 2. Menghadap Kiblat Dalam Shalat Sunnah 

Para Ulama berselisih tentang kewajiban menghadap 

kearah kiblat dalam shalat sunnah apabila berada dalam 

kapal laut yang sedang berlayar. Mereka terbagi dalam dua 

pendapat: 

Pertama: Diwajibkan menghadap kiblat dalam shalat 

sunnah ketika berlayar di atas kapal laut apabila 

memungkinkan. Inilah pendapat madzhab Malikiyah dan 

Syafi'iyyah.9 Para Ulama Syaf'iyyah mengecualikan para 

nelayan yang diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat 

dalam keadaan kapalnya berlayar dilautan. 

Argumentasi pendapat ini adalah orang yang melakukan 

shalat sunnah mampu menghadap kiblat sehingga diwajibkan 
                                                           
8  Al-Majmu' 'alaa Syarh al-Muhaddzab 1/233. 

9  Lihat Mawahib al-Jalil 2/516 dan al-Majmu' 1/232 



hal tersebut. Sedangkan para nelayan diperbolehkan tidak 

menghadap kiblat, karena apabila orang yang berjalan 

dengan kendaraan tidak menghadap kiblat agar tidak 

terputus perjalanannya, maka pembolehan untuk nelayan 

agar tidak terputus perjalanannya lebih utama lagi. 

Kedua tidak wajib menghadap kiblat dalam shalat sunnah 

bagi orang yang berlayar dengan kapal laut atau perahu dan 

tidak wajib baginya berputar kearah kiblat apabila kapalnya 

berubah arah. Ini terpahami dari ungkapan para ulama 

Hanafiyah dan yang shahih dari madzhab Hanabilah.10 

Pendapat ini didasarkan pada dua perkara: 

Adanya masyaqqah (kesulitan dan kesusahan) dalam hal 

ini, padahal agama tidak menghendaki adanya masyaqqah 

dalam pelaksanaan ibadah. 

Adanya dalil-dalil shahih tentang bolehnya menunaikan 

shalat sunnah tanpa menghadap kiblat yang mengkhususkan 

keumuman dalil-dalil wajibnya menghadap kiblat, seperti 

hadits Jabir bin Abdillah رضي هللا عنه: 

 َحْيثُ  ِحَلِتهِ رَا َعَلى ُيَصلِّي َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّللَُ  َصَلى اّللَِ  َرُسولُ  َكانَ 

َلةَ  فَاْستَ ْقَبلَ  نَ َزلَ  اْلَفرِيَضةَ  أَرَادَ  فَِإَذا تَ َوَجَهتْ   اْلِقب ْ

                                                           
10  Lihat Hasyiyah Ibnu Abidin 2/42 dan al-lnshaf 2/311. 



Rasulullah صلى هللا عليه وسلم shalat di atas kendaraan kemana 

kendaraan mengarah, apabila ingin shalat fardhu maka 

beliau turun lalu menghadap kiblat. (HR al-Bukhari). 

Pendapat yang rajih adalah pendapat kedua ini, karena 

kuatnya dalil mereka dan sesuai dengan maqashid syariat 

dalam hal memberikan kemudahan dan tidak menyusahkan 

orang. Apalagi dalam keadaan safar (bepergian) dengan 

perahu atau kapal laut yang terkadang butuh waktu lama 

dan berhari-hari dan para musafir tentunya ingin melakukan 

shalat sunnah dalam waktu yang lama tersebut. Wallahu 

a'lam. 

 

SHALAT FARDHU DI ATAS KAPAL YANG BERLAYAR 

DENGAN CARA DUDUK PADAHAL MAMPU BERDIRI 

 

Dalam masalah ini, para Ulama fikih berselisih dalam dua 

pendapat: 

Pertama: Orang yang melakukan shalat fardhu di atas 

perahu atau kapal laut yang sedang berlayar dengan duduk 

padahal dia mampu melakukannya dengan cara berdiri, 



shalatnya itu tetap sah, namun berdiri lebih baik daripada 

duduk bagi yang mampu. Ini pendapat Abu Hanifah 11.رمحه هللا 

Dasar pendapat ini adalah: 

Hadits Imran bin Hushain رضي هللا عنه yang berbunyi: 

 فَ َقالَ  قَاِعًدا الَرُجلِ  َصََلةِ  َعنْ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّللَُ  َصَلى اّللَِ  َرُسولَ  َسأَْلتُ 

 اْلَقائِمِ  َأْجرِ  ِنْصفُ  فَ َلهُ  قَاِعًدا َصَلى َوَمنْ  أَْفَضلُ  فَ ُهوَ  قَاِئًما َصَلى ِإنْ 

 اْلَقاِعدِ  َأْجرِ  ِنْصفُ  فَ َلهُ  نَاِئًما َصَلى َوَمنْ 

Aku bertanya kepada Rasulullah صلى هللا عليه وسلم tentang shalat 

orang yang dilakukannya dengan cara duduk. Beliau  صلى هللا

 menjawab, "Apabila ia melakukan shalat dengan عليه وسلم

cara berdiri maka itu lebih utama (lebih baik) dan orang 

yang menunaikan shalat dengan cara duduk 

mendapatkan separuh pahala orang yang melakukannya 

dengan cara berdiri dan orang yang shalat dengan 

berbaring mendapatkan separuh pahala yang duduk" 

(HR. al-Bukhari) 

Hadits yang mulia ini menunjukkan bolehnya melakukan 

shalat dengan cara duduk, walaupun berdiri lebih utama. 

                                                           
11  An-Nihayah Ma'al Banayah 2/779. 



Alasan ini dibantah dengan membawa pengertian hadits 

di atas kepada shalat sunnah; karena shalat sunnah dengan 

cara duduk mendapatkan pahala separuh dari shalat yang 

dilakukan dengan cara berdiri. Sedangkan dalam shalat 

fardhu maka tidak, karena apabila seseorang itu mampu 

berdiri, maka tidak diperbolehkan baginya untuk shalat 

dengan cara duduk. Apabila ia tidak mampu berdiri maka 

dudukpun sah seperti berdiri dan kedua keadaan itu sama 

dalam pahalanya.12 

Perbuatan sebagian sahabat diantaranya Anas bin Malik 

 yang رمحه هللا seperti dijelaskan Muhammad bin Sirin رضي هللا عنه

berkata: 

َنا لَ َخَرْجَنا ِإََل ال ِجدِّ  َنِة قُ ُعْزًدا َوَلْو ِشئ ْ َنا َمَع أََنٍس ِفْ الَسِفي ْ  َصَلي ْ

Kami dulu shalat bersama Anas di atas perahu dalam 

keadan duduk, seandainya kami mau tentulah kami 

keluar ke pantai. (Diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam 

Mushannafnya 2/582). 

Perbuatan sahabat ini menjadi dasar argumen dalam 

masalah ini. 

Disanggah bahwa perbuatan Shahabat seperti ini tidak 

bisa dijadikan dasar argumen, apalagi adanya nash syariat 

                                                           
12  Lihat al-Hawi al-Kabir 2/382. 



yang shahih dan juga menyelisihi pendapat Shahabat yang 

lainnya.  

Pernyataan Mujahid bin Jabar al-Makki رمحه هللا: 

َنِة قُ ُعْوًدا  ُكَنا ُنَصلِّي ِف الَسِفي ْ

Kami shalat diatas perahu datam keadaan duduk. 

(Dirwayatkan dalam Mushannaf Abdirrazaq 2/582).  

Dalam riwayat lain beliau menyatakan: 

َنِة قُ ُعْوًداَنا ُنَصلِّي ِفْ ُكَنا نَ ْغُزْو َمَع َجَناَدَة ْبِن َأِبْ أَُمَيَة اْلَبْحِر َفكُ   الَسِفي ْ

Kami dahulu berperang bersama Janaadah bin Abi 

Umayyah di lautan, lalu kami shalat diatas perahu dalam 

keadaan duduk. (diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 

dalam Mushannafnya 2/168 ) 

Perahu apabila berlayar sehingga tidak tetap dan 

kewajiban berdiri hilang dengan hilangnya sifat tenang dan 

tetap tersebut, seperti orang berkendaraan dalam shalat 

khauf dan shalat sambil berkendaraan dan itu sah. 

ALasan ini tidak benar karena analogi shalat diatas 

perahu dengan shalat khauf tidak pas. 

 



Kedua: Tidak boleh orang yang shalat fardhu di atas 

perahu melaksanakan shalat dengan tidak berdiri selama 

mampu melakukannya. Inilah pendapat Abu Yusuf, 

Muhammad bin al-Hasan dari Ulama Hanafiyah dan ini 

pendapat madzhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.13 

Dasar pendapat ini adalah: 

Firman Allah  ّعّزوجل: 

  قَانِِتيَ  ّلِلَِ  َوُقوُموا اْلُوْسَطى َوالَصَلةِ  الَصَلَواتِ  َعَلى َحاِفُظوا

Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat 

wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan 

khusyu'. (QS. al-Baqarah/2: 238). 

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita melaksanakan 

shalat dengan berdiri tanpa membedakan antara di atas 

perahu dan tidak. Perintah berdiri dalam shalat ini mencakup 

semua orang yang shalat. 

Hadits Imran bin Hushain رضي هللا عنه yang berbunyi: 

 فَ َقالَ  الَصََلةِ  َعنْ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّللَُ  َصَلى الَنِبَ  َفَسأَْلتُ  بَ َواِسيُ  ِب  َكاَنتْ 

 َجْنبٍ  فَ َعَلى َتْسَتِطعْ  مْ  لَ  فَِإنْ  فَ َقاِعًدا َتْسَتِطعْ  مْ  لَ  فَِإنْ  قَاِئًما َصلِّ 

                                                           
13  Lihat An-Nihayah Ma'al Banayah 2/778, Mawahib al-Jalil 2/516, al-

Majmu' 3/242 dan al-Mughni 2/572. 



Aku memiliki penyakit wasir, lalu aku bertanya kepada 

Nabi صلى هللا عليه وسلم tentang shalat, lalu berliau menjawab: 

shalatlah dengan berdiri, kalau tidak mampu maka 

duduklah dan bila tidak mampu juga maka berbaringlah. 

(HR. al-Bukhari 1/348). 

Dalam hadits ini Nabi صلى هللا عليه وسلم memerintahkan Imron 

untuk shalat berdiri, lalu bila tidak mampu maka duduk. 

Tidak berpindah dari berdiri ke duduk kecuali dengan udzur. 

Hadits ibnu Umar رضي هللا عنهما yang berbunyi: 

َنِة؟ ف َ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّللَُ  َصَلىَوُسِئَل  َها َعِن الَصََلِة ِفْ الَسِفي ْ َقاَل َصلِّ ِفي ْ

 قَاِئًما؛ ِإََّل َأْن ََتَاَف اْلَغَرقَ 

Nabi صلى هللا عليه وسلم ditanya tentang shalat di atas perahu, 

Beliau صلى هللا عليه وسلم menjawab, "Shalatlah di atasnya 

dengan berdiri kecuali jika kamu takut tenggelam." (HR 

ad-Darquthni dan dishahihkan al-Albani dalam Shahih al-

Jami' 2/705). 

Berdiri adalah salah satu rukun shalat yang tidak bisa 

gugur tanpa udzur dan di sini tidak ada udzur tersebut. 



Menganalogikan perahu dengan rumah. 14 

Pendapat inilah yang rajih karena kuatnya dalil dan 

argumennya serta sesuai dengan tuntutan dalil syar'i. 

Demikianlah sebagian hukum berkenaan dengan shalat 

diatas perahu dan kapal laut, semoga bermanfaat bagi kita 

semua. 

Wallahu a'lam.[] 

                                                           
14  Di Negeri kita ini ‘Indonesia’ terdapat suku laut yang bertempat 

tinggal di perahu. Ibnu Majjah. 


