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Komplek  lokasi kota tua Masjidil Aqsa disebut juga  Al-Haram asy-Syarif.  Istilah tersebut 
berarti “tanah suci yang mulia”, sebuah komplek bangunan suci umat Muslim yang dikelilingi 
tembok berbentuk persegi panjang di bagian timur di wilayah Kota Lama Yerusalem Timur. 
Maksudnya "Haram" artinya suci, seperti pada istilah Tanah Haram (tanah suci). 

 

Sebagaimana Di dalam Al-Haram asy-Syarif 
terdapat dua bangunan utama yaitu Masjid 
Al-Aqsa dan Kubah Shakhrah (Dome of The 
Rock).  Kubah Shakhrah (qubbatush-
shakhrah) yang berkubah keemasan berada 
di tengah-tengah kompleks Al-Haram asy-
Syarif. Sering juga disebut Masjid Umar bin 
Khattab.  Sedangkan Masjid Al-Aqsa yang 
berkubah biru berada pada sisi tenggara Al-
Haram asy-Syarif menghadap arah kiblat. 

 

Gbr. Kubah Shakhrah (Dome of the Rock). 

Pada Abad ke-10 SM tempat ini pernah 
berdiri kuil Yahudi Salomon. Kemudian Raja 
Herodes mengganti dan memperluasnya. 
Kemudian di jaman Romawi, tempat dan kuil  
ini dihancurkan oleh Romawi. Dan  selama 
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500 tahun, situs ini tergeletak dalam 
reruntuhan. 

Pada tahun 637, khalifah Islam yang kedua 
Umar bin Al-Khattab memenangkan wilayah 
ini dari penguasa Kristen Bizantium. Khalifah 
menerima penyerahan kota ini kemudian 
membangunnya kembali. Kubah Shakhrah 
dibangun antara tahun 687 hingga tahun 691 
oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, 
khalifah Ummaiyyah.  

Pada masa Perang Salib, Kubah Shakhrah 
dirubah  menjadi gereja, dan Masjid Al-Aqsa 
menjadi istana Baldwin I tahun 1104. Dan 
direbut kembali oleh pasukan Islam bersama 
Salahuddin Al Ayyubi pada hari Jumat, 2 
Oktober 1187 dan kemudian kembali  
dijadikan tempat ibadah Muslim. Salib di 
atas Kubah Shakhrah diganti menjadi bulan 
sabit emas. Dan terus menerus di renovasi 
sampai dengan era Ustmaniyah. 

Bukan perkara yang mudah jika anda ingin 
berkunjung ke komplek Masjidil Aqsa. Selain 
biaya, tentunya faktor keamanan mengingat 
Israel Laknatullah menguasai daerah ini. 
Tetapi dengan kecanggihan teknologi saat 
ini, semua orang didunia bisa berkunjung 
secara digital melalui internet  untuk 
berjalan melihat-lihat kota legendaris ini.  

Belum percaya ?? silahkan akses halaman 
web berikut ini : 

http://www.saudiaramcoworld.com/issue/2
00901/al-haram/default.htm  atau sobat 
bisa mengakses 
http://www.percikaniman.org kemudian klik 
link “Masjidil Aqsa” yang telah tersedia. 
Sesaat setelah anda memasuki situs 
tersebut.  Sobat akan disuguhi judul “A 
Virtual Walking Tour : Al-Haram Al-Sharif”. 

 

Gbr. Melihat dari jauh Masjidil Aqsa dan 
Kubah Shakhrah 

Bak seorang wisatawan, anda akan disuguhi 
peta sebelah kiri. Semua bagian komplek 
Masjidil Aqsa disebutkan disini. Awalnya 
anda akan melihatnya dari atas bukit Zaitun. 

Dari sini anda tinggal menggunakan tombol : 
Control dan Shift untuk melakukan zoom in 
dan out. Sedangkan  mouse atau tombol 
panah untuk memanjakan mata anda 
menyusuri detail-detail kota tersebut. 

 

Gbr. Memasuki Gerbang Masjidil Aqsa 

Klik, geser dan zoom akan terbiasa 
dilakukan, penulis tidak sabar langsung 
tertarik untuk melihat detail di Masjid Al 
Aqsa. Peta masjid berada di sebelah kiri, dan 
anda siap menyusuri keindahan-keindahan 

http://www.saudiaramcoworld.com/issue/200901/al-haram/default.htm
http://www.saudiaramcoworld.com/issue/200901/al-haram/default.htm
http://www.percikaniman.org/
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interior dan kemegahan lokasi yang pernah 
menjadi kiblat pertama ini. 

 

Gbr. Berada ditengah-tengah Masjidil Aqsa 

Proyek Multimedia ini sungguh komplit. 
Sobat akan disuguhi deskripsi-deskripsi 
dengan gaya bahasa menarik sesuai lokasi 
yang sedang di jelajahi. Dan andapun seperti 
ditemani seorang guide, karena dengan 
audio suara kita bisa mendengarkan 
penjelasan-penjelasan tentang apa yang 
sedang kita liat. 

 

Gbr. Mimbar dan tempat Imam 

Satu hal lagi yang membuat ini terasa nyata 
adalah foto-foto tersebut asli. Dan kita bisa 
bergerak berputar 360 derajat, melihat 
samping kanan kiri, atas bawah dan berputar 
untuk melihat gambar yang lebih detail. 

Tidak hanya didalam Masjid, kita juga bisa 
menyusuri  lokasi diluarnya. Terdiri dari , 
empat menara, 14 gerbang dan puluhan 

kubah yang lebih kecil, air mancur, 
lengkungan, dinding dan struktur lainnya, 
yang sebagian besar berusia antara 500 dan 
800 tahun.  

 

Gbr. Berjalan mengitari Kubah Shakhrah 
(Dome of The Rock). 

Menuliskan kisah tour digital disini tidaklah 
cukup, banyak hal yang lebih baik sobat 
jelajahi sendiri. Dijamin sangat 
menyenangkan. Semoga bermanfaat. 

 

. 

 

 


