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KEMUDAHAN SYARIAT ISLAMI 

DI MASA PANDEMI  
KAPAN KITA SHALAT JUMAT DAN BERJAMAAH? 

Ini merupakan sebuah pertanyaan yang hingga hari ini masih mengusik 
pikiran setiap perindu masjid dan menggema di telinganya. Pertanyaan yang hingga 
saat ini terus membutuhkan jawaban segera. Maka, demi mendapatkan jawaban 
tersebut, mari kita ikuti uraian di bawah ini! Semoga Allah ‘azza wa jalla 
memberikan taufik kepada kita untuk memahaminya. Amiin. 

IBADAH ADALAH GHAYAH (TUJUAN UTAMA) 

Merupakan prinsip penting yang harus diketahui setiap muslim, bahwa 
ibadah merupakan tujuan utama dari penciptaan jin dan manusia. Allah ta’ala 
berfirman, 

ْنَس ِإَّلَّ لِيَػْعُبُدوِف )  (65َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ

 “Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah 
kepada-Ku.” (QS. adz-Dzariyat: 56) 

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’diy rahimahullah berkata, 

ادلتضمنة ىذه الغاية، اليت خلق هللا اْلن واْلنس ذلا، وبعث مجيع الرسل يدعوف إليها، وىي عبادتو، 
دلعرفتو وحمبتو، واْلانبة إليو واْلقباؿ عليو، واْلعراض عما سواه، وذلك يتضمن معرفة هللا تعاىل، فإف 
متاـ العبادة متوقف على ادلعرفة ابهلل، بل كلما ازداد العبد معرفة لربو، كانت عبادتو أكمل، فهذا الذي 

 خلق هللا ادلكلفني ألجلو، فما خلقهم حلاجة منو إليهم.

“Inilah (ibadah kepada Allah) tujuan utama yang karenanya Allah menciptakan 
jin dan manusia, serta mengutus seluruh Rasul agar mereka berdakwah kepadanya. 
Yaitu, beribadah hanya kepada-Nya. Sebuah tujuan yang mengandung pengenalan 
tentang Allah dan kecintaan kepada-Nya, sikap kembali dan menghadap kepada-Nya 
serta berpaling dari selain-Nya. Ini semua mengandung kewajiban mengenal Allah 
ta’ala. Sebab, kesempurnaan ibadah itu sangat ditentukan oleh pengenalan tentang 
(kebesaran dan sifat-sifat) Allah. Bahkan, setiap kali pengenalan seorang hamba 
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tentang Allah bertambah, maka ibadahnya pun semakin sempurna. Maka inilah 
tujuan utama yang karenanya Allah menciptakan mukallafin (jin dan manusia). 
Tidaklah Allah menciptakan manusia karena Allah butuh kepada mereka.” (Taisir 
Karimir-Rahman hal. 813) 

RAMBU-RAMBU PENTING DALAM BERIBADAH  

Di dalam syariat Islam terdapat rambu-rambu penting terkait ibadah. 
Semuanya telah diatur secara lengkap untuk dijadikan sebagai prinsip dan pedoman 
dalam pelaksanaan ibadah. Rambu-rambu penting yang terpancar dari bimbingan 
al-Qur’an dan sunnah Nabi yang mulia. Bukan berdasarkan perasaan dan analisa-
analisa pribadi. Rambu-rambu penting tersebut antara lain: 

1. SESUAI KEMAMPUAN 

Ibadah seorang muslim dibatasi dengan kemampuan pribadi dalam 
melakukannya. Jika dia tidak mampu, setelah berusaha dengan sungguh-sungguh, 
maka tidak ada kewajiban baginya. Allah ta’ala berfirman, 

 (65فَاتػَُّقوا اَّللََّ َما اْسَتطَْعُتْم )

“Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian.” (QS. at-
Taghabun: 16) 

Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, 

ُتُكْم َعْنُو فَانْػتَػُهوا َوَما أََمْرُتُكْم ِبِو فَْأتُوا ِمْنُو َما اْسَتَطْعُتْم!  َما نَػَهيػْ

“Apa yang aku larang kalian darinya maka tinggalkanlah dan apa yang aku 
perintahkan maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian.” (HR. al-Bukhari dan 
Muslim) 

Perhatikan dalil-dalil di atas, Islam membatasi pelaksanaan syariat sesuai 
dengan kemampuan masing-masing hamba. Ambil contoh pelaksanaan ibadah 
shalat, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan bimbingan, 
sebagaimana dalam hadis Imran bin Hushain radhiyallahu ‘anhu. Kata sahabat 
Imran bin Hushain radhiyallahu ‘anhu, “Saya menderita penyakit baswasir/ambein, 
maka saya bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang tata 
cara shalat bagi saya. Maka beliau menjawab, 
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 ٍب.نْ ى جَ لَ عَ ْع فػَ طِ تَ سْ تَ  لَْ  فْ إِ ، فَ ادً اعِ قَ ْع فػَ طِ تَ سْ تَ  ْف لَْ إِ ا فَ مً ائِ لِّ قَ صَ 

“Shalatlah dengan berdiri! Jika kamu tidak mampu maka dengan posisi duduk. 
Jika tidak mampu maka dengan berbaring.” (HR. al-Bukhari) 

Melalui hadis ini, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan 
keringanan kepada sahabat Imran bin Hushain radhiyallahu ‘anhu dari 
melaksanakan rukun shalat secara sempurna. Hal ini disebabkan karena adanya 
udzur syar’i pada dirinya. Beliau tidak lantas memaksakan pelaksanaan ibadah 
shalat harus dengan berdiri. 

Maka, demikian pula di masa pandemi ini, ketika ada udzur untuk 
melaksanakan shalat Jumat maupun jamaah, maka beribadahlah sesuai kemampuan 
dan sesuai bimbingan syariat maupun pemerintah–sebagaimana yang nanti akan 
kami jelaskan pada tulisan ini–. Jangan sampai kita mempersulit diri dalam sebuah 
praktik ibadah yang ada kemudahan di dalamnya. 

2. PRINSIP KEMUDAHAN 

Prinsip berikutnya yang diberikan oleh syariat Islam kepada para pemeluknya 
adalah kemudahan. Allah ta’ala berfirman, 

ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َوََّل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر )  (686يُرِيُد اَّللَّ

“Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan 
kesulitan untuk kalian.” (QS. al-Baqarah: 185) 

Disebutkan dalam as-Sunnah, telah sampai berita kepada Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa ada seseorang di masjid yang sedang 
memanjangkan bacaan shalatnya. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mendatanginya, 
lalu beliau memegang pundaknya dan bersabda, 

 .رَ سْ يُ الْ  ؾَ رَ تػَ وَ  رِ سْ عُ لْ ابِ  ذَ خَ ا أَ ذَ ىَ  فَّ إِ ( وَ اتٍ رَّ مَ  ثَ َل ا ثَ اذلََ ، )قَ رَ سْ عُ الْ  مُ ذلَُ  هَ رِ كَ َو  رَ سْ يُ الْ  ةِ مَّ اأْلُ  هِ ذِ ذلَِ  يَ ضِ رَ  هللاَ  فَّ إِ 

“Sesungguhnya Allah meridhai untuk umat ini kemudahan dan membenci 
kesulitan untuk mereka (Nabi mengucapkannya sebanyak tiga kali). Sedangkan orang 
ini mengambil (mengamalkan amalan) yang sulit dan meninggalkan (amalan) yang 
mudah.” (HR. al-Wahidi dalam al-Wasith. Lihat ash-Shahihah 4/178) 

Dari sahabat Mihjan bin al-Adra’ radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda, 
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 ِإفَّ َخيػَْر ِديِنُكْم أَْيَسرُُه، ِإفَّ َخيػَْر ِديِنُكْم أَْيَسرُُه ثلاثً.

“Sesungguhnya sebaik-baik agama kalian adalah yang termudah, sesungguhnya 
sebaik-baik agama kalian adalah yang termudah (beliau mengulangi ucapan ini 
sebanyak tiga kali).” (HR. al-Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad. Lihat Shahih al-
Adab al-Mufrad) 

Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda, 

 ِإفَّ الدِّيَن ُيْسٌر َوَلْن ُيَشادَّ الدِّيَن َأَحٌد ِإَّلَّ َغَلَبُو.

 “Sesungguhnya agama ini mudah. Tidaklah seseorang memberat-beratkan diri 
dalam agama ini kecuali ia akan terkalahkan.” (HR. al-Bukhari) 

Demikianlah bimbingan Islam, agama ini mudah. Seorang yang memaksakan 
dan memberat-beratkan diri untuk melaksanakannya maka ia akan terkalahkan, 
baik terkalahkan secara fisik, kesehatan maupun kontinyuitas ibadah, dan lain 
sebagainya.  

Apalagi di masa pandemi, seorang yang memaksakan diri dalam 
melaksanakan shalat Jumat dan jamaah dengan tidak memperhatikan protokol-
protokolnya secara lengkap–sebagaimana yang nanti akan dipaparkan di tulisan 
ini–, maka dikhawatirkan akan terkalahkan. 

3. TIDAK TAKALLUF (MENYUSAHKAN DIRI SENDIRI) DAN BERLEBIHAN 

Prinsip berikutnya adalah tidak takalluf dalam beribadah. Allah ta’ala 
berfirman, 

َقْد َضلُّوا ِمْن قَػْبُل َوَأَضلُّوا َكِثريًا ِنُكْم َغيػَْر احلَْقِّ َوََّل تَػتَِّبُعوا أَْىَواَء قَػْوـٍ ِديْ  أَْىَل اْلِكَتاِب ََّل تَػْغُلوا ِفْ  ُقْل يَ 
ِبيِل )  (77َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَّ

Katakanlah, “Wahai Ahli Kitab janganlah kalian berlebihan dalam urusan 
agama kalian tanpa kebenaran. Jangan pula kalian mengikuti hawa nafsu suatu kaum 
yang sebelumnya telah sesat, menyesatkan banyak orang, dan mereka sesat dari jalan 
yang lurus.” (QS. al-Maidah: 77) 
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Melalui ayat ini, Allah memperingatkan dari sikap berlebihan dalam urusan 
beragama. Sikap ini adalah ciri khas Ahli Kitab. Maka jangan sampai kita meniru 
sikap ini.  

Allah ‘azza wa jalla juga berfirman, 

 (85َوَما أاََن ِمَن اْلُمَتَكلِِّفنَي )

“Aku tidaklah termasuk orang-orang yang memberat-beratkan diri.” (QS. Shad: 
86) 

Inilah prinsip Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kita yang mengaku 
sebagai pengikut beliau, maka hendaknya berpegang dengan prinsip ini. Wabillahit-
taufiq.  

Dalam sebuah hadis, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memperingatkan 
umatnya dari sikap berlebihan dalam beragama. Beliau bersabda, 

َا أَْىَلَك َمْن َكاَف قَػبػَْلُكُم اْلغُُلوُّ ِفْ الدِّْيِن. ُكْم َواْلغُُلوَّ ِف الدِّْيِن فَِإَّنَّ  َوِإيَّ

“Hati-hatilah dari sikap ghuluw (ekstrim) dalam beragama. Sesungguhnya yang 
membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap ghuluw dalam permasalahan 
agama.” (HR. an-Nasai dalam as-Sunan. Disahihkan oleh Syaikh al-Albani 
dalam Shahih Sunan an-Nasai no. 3057) 

Oleh karena itu, jangan sampai kita binasa seperti umat terdahulu disebabkan 
karena sikap ekstrim dan berlebihan. Nas-alullah as-Salamah wal-‘Afiyah. 

Dari sahabat Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda, 

 قَاذَلَا َثَلاًث.«. َىَلَك اْلُمتَػَنطُِّعوفَ »

“Celaka orang-orang yang melampaui batas (beliau mengulangi ucapan ini 
sebanyak tiga kali).” (HR. Muslim) 

Dari sahabat Umar bin al-Khaththab dan Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhuma, 
ia berkata, 

 .فِ لُّ كَ التَّ  نِ ا عَ نَ يػْ نُِ 
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“Kami dilarang dari sikap takalluf.” (HR. al-Bukhari) 

Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ‘anhuma, Nabi juga shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda, 

  .ِإفَّ اَّللََّ ُيُِبُّ َأْف تُػْؤَتى ُرَخُصوُ 

“Sesungguhnya Allah menyukai apabila keringanannya dikerjakan.” (HR. 
Ahmad 2/108. Disahihkan oleh al-Albani dalam Irwa’ul Ghalil no. 564) 

Maka, barangsiapa yang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah 

TERHALANGI UDZUR, PAHALA TETAP TERCATAT 

Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda sepulang dari perang Tabuk bersama para sahabatnya yang 
berjihad, 

َؿ اَّللَِّ َوُىْم ا: َي َرُسوْ . قَاُلوْ «َّلَّ َشرُِكوُكْم ِف اأْلَْجرِ إِ اِدًي ِإفَّ اِبْلَمِديَنِة أَقْػَواًما َما ِسْرُُتْ َمِسريًا َوََّل َقَطْعُتْم وَ »
 «رُ ذْ اْلعُ  مُ هُ سَ ِة َحبَ نَ يػْ دِ مَ لْ ابِ  وُىمْ »اِبْلَمِديَنِة؟ قَاَؿ: 

“Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang (yang tidak ikut berjihad), 
tidaklah kalian menempuh perjalanan dan melewati lembah, kecuali mereka 
menyertai kalian dalam meraih pahala.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, 
padahal mereka sedang berada di Madinah (tidak ikut berjihad)?” Nabi menjawab, 
“Ya, walaupun mereka sedang berada di Madinah (tidak ikut berjihad), karena 
terhalangi oleh udzur.” (HR. al-Bukhari) 

Perhatikan wahai saudaraku, beberapa sahabat Nabi yang tidak bisa berjihad 
karena udzur, akan tetapi niat mereka tetap ingin ikut berjihad, maka Allah tetap 
mencatat pahala yang sama seperti pahala orang-orang yang ikut berjihad. 
Sehingga, kita yang tidak bisa shalat berjamaah dan shalat Jumat karena adanya 
udzur syar’i, seperti kekhawatiran terhadap keselamatan kesehatan atau karena 
belum terpenuhinya regulasi pemerintah yang mengatur masalah ini, maka sungguh 
Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala kita. Jangan sampai kita memaksakan diri 
sehingga memudharatkan diri kita, keluarga kita maupun orang lain. 

Berikutnya, mari kita merenungi hadis Abu Musa al-Asy’ari radhiyallahu 
‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
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 «ُكِتَب َلُو ِمْثُل َما َكاَف يَػْعَمُل ُمِقيًما َصِحيًحاِإَذا َمِرَض الَعْبُد، أَْو َسافَػَر،  »

“Jika seorang hamba sakit atau safar maka akan ditulis untuknya pahala sama 
seperti pahala ketika dia beramal dalam keadaan mukim dan sehat.” (HR. al-
Bukhari no. 2996)  

Di antara udzur yang karenanya seseorang diberi keringanan untuk tidak 
menghadiri shalat Jumat dan berjamaah adalah: 

1. Sakit 
2. Musafir 
3. Orang yang takut atau khawatir, baik terhadap keselamatan jiwanya, 

hilangnya harta, kendaraan, dll. 

Dalam permasalahan ini, para ulama telah memberikan bimbingan. Di antara 
contohnya, kita bisa melihat tulisan Syaikh Rabi’ bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah. 
Beliau menulis sebuah kitab yang sangat bagus dengan judul Samahatusy-Syari’ah 
al-Islamiyyah wa Hubbullah ta’ala an-Tu’ta Rukhashuhu wa Hatstsu Rasulillah 
‘ala Dzalika. 

FATWA IMAM AN-NAWAWI RAHIMAHULLAH 

Seorang Tokoh Besar Madzhab Syafi’i (631–676 H/1234–1278 M):  

 ( :4/485قاؿ النووي ف اجملموع شرح ادلهذب )

ـْ ََّل حِلَِديِث ََّل ذبَُِب اْْلُُمَعُة َعَلى اْلَمرِيِض  َسَواٌء فَاَتْت اْْلُُمَعُة َعَلى أَْىِل اْلَقْريَِة بَِتَخلُِّفِو لِنُػْقَصاِف اْلَعَدِد َأ
اْلَمَرُض طَارٍِؽ َوَغرْيِِه قَاَؿ اْلبَػْنَدنِيِجيُّ َلْو َتَكلََّف اْلَمرِيُض اْلَمَشقََّة َوَحَضَر َكاَف أَْفَضَل َقاَؿ َأْصَحابُػَنا 

ْلُجُمَعِة ُىَو الَِّذي يَػْلَحُق َصاِحَبُو بَِقْصِد اْْلُُمَعِة َمَشقٌَّة ظَاِىَرٌة َغيػُْر حُمَْتَمَلٍة قَاَؿ اْلُمتَػَوّلِّ اْلُمْسِقُط لِ 
َويَػْلَتِحُق اِبْلَمرِيِض ِف َىَذا َمْن ِبِو اسهاؿ كثري قاؿ فاف كاف حبيث َيْضِبُط نَػْفَسُو َحُرـَ َعَلْيِو ُحُضوُر 

ـُ احْلََرَمنْيِ فَػَهَذا اْلَمَرُض اْلُمْسِقُط لِْلُجُمَعِة َأَخفُّ مِ اْْلََماَعِة أِلَ  ْن نَُّو ََّل يُػْؤَمُن تَػْلِويثُُو اْلَمْسِجَد قَاَؿ إَما
 اْلَمَرِض اْلُمْسِقِط لِْلِقَياـِ ِف اْلَفرِيَضِة َوُىَو ُمْعتَػبَػٌر دبََشقَِّة اْلَوَحِل َواْلَمَطِر َوََنْوِِِهَا.

“Shalat Jumat tidak wajib bagi orang sakit, baik ketidakhadirannya itu 
menyebabkan tidak terlaksananya sebuah shalat Jumat oleh penduduk suatu 
kampung karena faktor kurangnya jumlah jamaah (tidak memenuhi syarat), maupun 
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tidak demikian kondisinya. Hal ini berdasarkan hadis Thariq dan yang selainnya. 
Imam al-Bandaniji berkata, “Andaikan orang yang sakit memaksakan diri untuk 
shalat Jumat maka lebih utama.”  

Para ulama madzhab Syafi’i berkata, “Sakit yang dapat menggugurkan 
kewajiban shalat Jumat adalah sakit yang menyebabkan penderitanya mendapatkan 
kesusasahan yang nyata untuk menghadiri shalat Jumat yang tidak mungkin ditolerir 
lagi.”  

Imam al-Mutawalli berkata, “Dalam hal ini, termasuk orang sakit (yakni yang 
tidak wajib shalat Jumat) adalah orang yang terkena diare berat. Jika dia merasa 
mampu menahan diarenya yang berat itu, maka tetap haram baginya untuk 
menghadiri shalat berjamaah di masjid, karena tidak ada jaminan masjid yang dia 
shalat padanya aman dari tercemari benda najis.”  

Imam al-Haramain berkata, “Sakit yang dapat menggugurkan kewajiban shalat 
Jumat itu kondisinya lebih ringan daripada sakit yang menggugurkan kewajiban 
berdiri pada shalat fardhu. Sakit yang demikian teranggap sebagai uzur, layaknya 
uzur karena jalanan becek, hujan, dan semisalnya.” (Lihat al-Majmu’ Syarh al-
Muhadzdzab 4/486) 

Demikianlah bimbingan Fatwa Imam an-Nawawi rahimahullah semoga 
bermanfaat bagi kita di masa pandemi.  

Berikut ini kami sajikan Fatwa Haiah Kibarul Ulama terkait pandemi Covid-19 
kali ini. 

Fatwa Haiah Kibarul Ulama (Komite Ulama Senior) Kerajaan Saudi 
Arabia 

Disebutkan dalam Fatwa Haiah Kibarul Ulama (Komite Ulama Senior) 
Kerajaan Saudi Arabia no. 247, tanggal 22/07/1441 (22 Rajab 1441 H/17 Maret 
2020), tentang penangguhan shalat Jumat dan jamaah di masa Pandemi Covid-19. 
Berikut redaksi fatwa tersebut, 

 ،أما بعداحلمد هلل رب العادلني. والصلة والسلـ على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني. 
ة الريض يـو فقد اطلعت ىيئة كبار العلماء ف دورهتا اَّلستثنائية اخلامسة والعشرين ادلنعقدة دبدين

وكثرة الوفيات هبا  ىػ على ما يتعلق جبائحة كوروان وسرعة انتشارىا22/7/6446الثلاثء بتاريخ 
واطلعت على التقارير الطبية ادلوثقة ادلتعلقة هبذه اْلائحة ادلشمولة إبيضاح معاّل وزير الصحة لدى 
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حضوره ف ىذه اْللسة اليت أكدت على خطورهتا ادلتمثلة ف سرعة انتقاؿ عدواىا بني الناس دبا يهدد 
احرتازية شاملة دوف استثناء فإف اخلطورة  أرواحهم وما بينو معاليو من أنو ما ل تكن ىناؾ تدابري

 .ستكوف متضاعفة مبيناً أف التجمعات تعترب السبب الرئيس ف انتقاؿ العدوى

  :فظ النفس من ذلكوقد استعرضت ىيئة كبار العلماء النصوص الشرعية الدالة على وجوب ح
َوََّل تَػْقتُػُلوا أَنْػُفَسُكْم ، وقولو سبحانو: )696البقرة:  ْيِديُكْم ِإىَل التػَّْهُلَكة(َوََّل تُػْلُقوا بَِ ) قوؿ هللا عز وجل:

وىااتف اآليتاف تدَّلف على وجوب ذبنب األسباب ادلفضية إىل . 29: ْم َرِحيًما( النساءِإفَّ اَّللََّ َكاَف ِبكُ 
الوابء كقولو صلى ىلؾ النفس، وقد دلت األحاديث النبوية على وجوب اَّلحرتاز ف حاؿ انتشار 

ن اجملذـو كما تفر من فر ميو. وقولو ملسو هيلع هللا ىلص: )( متفق عليو وسلم: )َّل يُورِد ممرض على مصحهللا عل
برض وأنتم إذا مسعتم الطاعوف برض فل تدخلوىا وإذا وقع بخاري. وقولو ملسو هيلع هللا ىلص: )( أخرجو الاألسد

 .( متفق عليوفيها فل خترجوا منها

الضرر يدفع  أف: الشريعة الغراء أنو: َّل ضرر وَّل ضرار. ومن القواعد ادلتفرعة عنهاوقد تقرر ف قواعد 
 . قدر اْلمكاف

وبناء على ما تقدـ فإنو يسوغ شرعًا إيقاؼ صلة اْلمعة واْلماعة ْلميع الفروض ف ادلساجد 
قة مؤقتاً، واَّلكتفاء برفع األذاف، ويستثىن من ذلك احلرماف الشريفاف، وتكوف أبواب ادلساجد مغل

وعندئذ فإف شعرية األذاف ترفع ف ادلساجد، ويقاؿ ف األذاف: صلوا ف بيوتكم؛ حلديث بن عباس أنو 
وتصلى اْلمعة ظهراً  .قاؿ دلؤذنو ذلك ورفعو إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، واحلديث أخرجو البخاري ومسلم

 .أربع ركعات ف البيوت

ومن فضل هللا تعاىل أف من منعو العذر عن صلة اْلمعة واْلماعة ف ادلسجد فإف أجره اتـ لعمـو 
 .( أخرجو البخاريو مثل ما كاف يعمل مقيماً صحيحاً إذا مرض العبد أو سافر كتب لملسو هيلع هللا ىلص: )قولو 

ادلختصة من اْلجراءات الوقائية ىذا وتوصي ىيئة كبار العلماء اْلميع ابلتقيد التاـ دبا تصدره اْلهات 
: ) َوتَػَعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َوالتػَّْقَوى َوََّل تَػَعاَونُوا َعَلى عها ف ذلك امتثاًَّل لقولو تعاىلواَّلحرتازية والتعاوف م
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ْثِْ َواْلُعْدَواِف( ادلائدة:  خذ ، والتقيد هبذه اْلجراءات من التعاوف على الرب والتقوى، كما أنو من األ2اْْلِ
 .هللا سبحانو وتعاىل ابألسباب اليت أمران الشرع احلنيف ابمتثاذلا بعد التوكل على

َوَي قَػْوـِ رة اَّلستغفار، قاؿ هللا تعاىل: )كما نوصي اْلميع بتقوى هللا عز وجل واْلحلاح ف الدعاء وكث
والقوة ىنا  62ُكْم قُػوًَّة ِإىَل قُػوَِّتُكْم( ىود: َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا َويَزِدْ اْستَػْغِفُروا َربَُّكْم ُْثَّ ُتوبُوا إِلَْيِو يُػْرِسِل السََّماَء 

 .: سعة الرزؽ، وبسط األمن، ومشوؿ العافيةتشمل

نسأؿ هللا تعاىل أف يرفع ىذا الوابء عن عباده، وأف جيزي خادـ احلرمني الشريفني ومسو وّل عهده 
بفضل هللا –مشكورة، وتدابري وإجراءات ساِهت من جهود األمني وحكومتنا الرشيدة خرياً دلا يبذلونو

 .ف احلد من أتثري ىذا الوابء ادلنتشر عرب العال–عز وجل

ُ َخيػٌْر َحاِفظً ألو سبحانو أف ُيفظ اْلميع حبفظو: )كما نس  54: ا َوُىَو أَْرَحُم الرَّاِِحِنَي( يوسففَاَّللَّ

 .أمجعنيوصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو 
Terjemahan Fatwa Haiah Kibarul-Ulama 

Haiah Kibarul Ulama (Komite Ulama Senior) Kerajaan Saudi Arabia dalam 
sidang luar biasa ke-25 yang diselenggarakan di Kota Riyadh, pada Hari Selasa; 22 
Rajab 1441 H telah melakukan kaji telaah seputar permasalahan pandemi virus 
Corona; 

 Kecepatan penularannya,  
 Banyaknya korban nyawa yang disebabkan olehnya.  

Demikian pula kaji telaah dilakukan terhadap berbagai laporan medis yang 
akurat terkait pandemi ini yang dilengkapi dengan keterangan Menteri Kesehatan 
KSA di sela-sela kehadiran beliau dalam sidang rapat tersebut. Beliau menekankan 
tentang bahayanya virus ini dari sisi penularannya yang sangat cepat di antara 
manusia dan mengancam jiwa mereka. 

Beliau juga menjelaskan bahwa selama tidak dilakukan langkah preventif 

yang komprehensif, maka tingkat bahayanya akan semakin berlipat. Seraya 

menjelaskan bahwa perkumpulan manusia (kerumunan orang) merupakan 

penyebab utama penularan. 
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Berikutnya, Haiah Kibarul Ulama (Komite Ulama Senior) telah melakukan 
kajian terhadap dalil-dalil hukum syariat yang menunjukkan kewajiban menjaga 
keselamatan jiwa. Diantaranya sebagai berikut; 

Firman Allah ta’ala, 

 ).696البقرة: (َوََّل تُػْلُقو۟ا ِبَْيِديُكْم ِإىَل ٱلتػَّْهُلَكِة 

“Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (QS. al-
Baqarah: 195) 

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, 

 ).29: النسآء(َوََّل تَػْقتُػُلٓو۟ا أَنُفَسُكْم ۚ ِإفَّ ٱَّللََّ َكاَف ِبُكْم َرِحيًما 

“Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah 
menyayangi kalian.” (QS. an-Nisa’: 49) 

Dua ayat di atas menunjukkan wajibnya menjauhi sebab-sebab yang akan 
mengantarkan kepada kebinasaan jiwa.  

Hadis-hadis Nabi juga menunjukkan kewajiban mengambil langkah preventif 
ketika tersebarnya suatu wabah. Hal ini seperti sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam, 

 متفق عليو. ََّليُورُِد مُمِْرٌض َعَلى ُمِصحٍّ 

“Janganlah pemilik onta yang sakit menggiring ontanya bersamaan dengan 
pemilik onta yang sehat menggiring ontanya. (Muttafaqun ‘alaih) 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda, 

 البخاري أخرجو .اْلَمْجُذوـِ ِفرَاَرَؾ ِمَن اأْلََسدِفرَّ ِمَن 

 “Larilah kamu dari orang yang terkena lepra sebagaimana kamu lari dari 
singa!” (HR. al-Bukhari) 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ْعُتْم اِبلطَّاُعوِف ِبَْرٍض َفلَ َتْدُخُلوَىا،  َهاِإَذا مسَِ  متفق عليو .َوِإَذا َوَقَع ِبَْرٍض َوأَنْػُتْم هِبَا َفلَ خَتُْرُجوا ِمنػْ
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“Jika kalian mendengar wabah ta’un melanda sebuah negeri (wilayah), maka 
janganlah kalian memasukinya. Dan jika (wabah tersebut) melanda sebuah negeri 
sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah keluar dari negeri tersebut.” 
(Muttafaqun ‘alaih) 

Disebutkan dalam kaidah syariat Islam yang mulia ini,  

 ََّل َضَرَر َوََّل ِضرَارَ 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.” 

Di antara kaidah cabang yang muncul darinya yaitu,  

ْمَكافِ   .أَفَّ الضََّرَر يُْدَفُع َقْدَر اْْلِ

“Bahaya itu harus ditolak (dihindari) sejauh kadar kemampuan.” 

Berdasarkan penjelasan yang disebutkan di atas, maka diperbolehkan secara 
syar’i untuk menghentikan seluruh kegiatan shalat Jumat dan shalat berjamaah 
pada semua shalat fardhu, lalu mencukupkan dengan kumandang adzan. 
Dikecualikan dari itu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pintu-pintu masjid dikunci 
untuk sementara waktu, dengan syiar adzan tetap dikumandangkan di masjid-
masjid. Diucapkan dalam adzan tersebut tambahan lafadz,  

 !َصلُّوا ِف بُػُيوِتُكمْ 

Hal ini berdasarkan keterangan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu, 
bahwa dia mengatakan kepada muadzinnya tentang hal itu dan beliau 
menyandarkannya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Hadits tersebut 
diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim.  

Kemudian shalat Jumat diganti dengan shalat Zhuhur empat rakaat di rumah. 

Termasuk karunia Allah ta'ala, bahwa siapa saja yang terhalang udzur 
sehingga tidak bisa melaksanakan shalat Jum’at dan berjamaah di masjid, maka 
ganjarannya tetap sempurna. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi shallallahu 
alaihi wasallam,  

 .. أخرجو البخاريُمِقيماً َصِحيًحا ِإَذا َمِرَض اْلَعْبُد أَْو َسافَػَر ُكِتَب َلُو ِمْثُل َما َكاَف يَػْعَملُ 
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“Apabila seorang hamba sakit atau menempuh perjalanan, maka pahala akan 
dicatat baginya seperti yang dia amalkan tatkala mukim dan sehat.” (HR. al-
Bukhari) 

Dengan ini, Haiah Kibarul Ulama (Komite Ulama Senior) mewasiatkan kepada 

semua pihak agar senantiasa mematuhi secara disiplin segala arahan yang 

dikeluarkan oleh institusi yang berwenang, terkait protokol-protokol pencegahan 

dan penanggulangan (covid-19) ini, serta saling tolong-menolong (bersinergi) 

dengan mereka. Hal ini dalam rangka melaksanakan firman Allah ta'ala, 

ِف ۚ ادلائدةَوتَػَعاَونُو۟ا َعَلى ٱْلربِّ َوٱلتػَّْقَوٰى ۖ َوََّل تَػَعاَونُو۟ا َعَلى ٱْْلِ   .2: ْثِْ َوٱْلُعْدوَٰ

“Tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. al-Maidah: 2) 

Mematuhi protokol-protokol tersebut termasuk bagian dari tolong-menolong 
di atas kebajikan dan takwa, serta bagian dari menempuh sebab-sebab yang 
diperintahkan oleh syariat kita yang lurus dengan cara mematuhinya setelah 
bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta’ala. 

Tak lupa kami mewasiatkan kepada semua pihak agar senantiasa bertaqwa 
kepada Allah Azza wa Jalla, mengerahkan kesungguhan dalam berdoa, dan 
memperbanyak istighfar. Allah ta'ala berfirman, 

ْدرَارًا َويَزِدُْكْم قُػوَّةً   .62ِإىَلٰ قُػوَِّتُكْم. ىود:  َويََٰقْوـِ ٱْستَػْغِفُرو۟ا َربَُّكْم ُْثَّ ُتوبُػٓو۟ا إِلَْيِو يُػْرِسِل ٱلسََّمآَء َعَلْيُكم مِّ

“Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabb kalian lalu bertobatlah kepada-
Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras untuk kalian, dan Dia akan 
menambahkan kekuatan  kalian.” (QS. Hud: 52) 

Yang dimaksud dengan kekuatan dalam ayat ini meliputi kelapangan rezeki, 
terbentangnya keamanan, dan meratanya keselamatan. 

Kami memohon kepada Allah ta’ala agar segera mengangkat pandemi ini dari 

hamba-hamba-Nya, membalas pelayan dua tanah suci (Raja Salman bin Abdul Aziz) 

dan putra mahkotanya yang dapat dipercaya, serta pemerintah kami yang 

terbimbing dengan balasan kebaikan atas segala yang mereka curahkan dari  

perjuangan yang patut disyukuri, dan berbagai langkah strategis yang mereka 
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kontribusikan dalam skala internasional -bifadhlillah- untuk membatasi laju dari 

dampak pandemi covid-19 yang telah menyebar ke seluruh dunia. 

Kami juga memohon kepada Allah untuk menjaga semuanya dengan 
penjagaan dari-Nya,  

ِفظًا ۖ َوُىَو أَْرَحُم ٱلرَِِّٰحِنيَ  ُ َخيػٌْر حَٰ  .54: يوسف .فَٱَّللَّ

“Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia Maha Penyanyang diantara para 
penyanyang.” (QS. Yusuf: 64) 

Semoga Allah senantiasa mencurahkan shalawat dan salam kesejahteraan 
kepada nabi kita, nabi Muhammad beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. 

=== selesai penukilan Fatwa Haiah Kibarul-Ulama=== 

REGULASI PEMERINTAH TERKAIT IBADAH DI MASA WABAH 

Di era AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru–era new normal), pemerintah RI– 
semoga Allah selalu menjaganya dan memberinya taufik serta pertolongan dalam 
menghadapi wabah–memberikan pembolehan bagi umat Islam untuk mengadakan 
ibadah secara kolektif di rumah ibadah (masjid). Tentu, dengan aturan dan protokol 
ketat yang harapannya rumah ibadah tidak menjadi klaster penularan Covid-19. 
Oleh karenanya, rumah ibadah tidak dibuka secara sembarangan. Pemerintah pun 
menetapkan syarat dan ketentuannya. Baik yang berkaitan dengan tempat ibadah, 
takmir masjid (penyelenggara ibadah), maupun para jamaah shalat yang 
menghadirinya. 

Sekali lagi, pembukaan masjid harus benar-benar sesuai syarat dan 
ketentuannya. Tidak hanya bermodalkan semangat. Sebab, semangat yang tidak 
terarah dengan bimbingan syariat maupun imbauan pemerintah justru akan 
menjerumuskan seseorang kepada kesesatan dan berbagai efek negatif lainnya.  

Semangat beribadah harus dibangun di atas ilmu. Tidak sekedar berpedoman 
bahwa sekarang adalah era “new normal” atau “Pemerintah sudah membolehkan.” 
Namun, semua itu harus disesuaikan dengan bimbingan syariat kemudian regulasi 
pemerintah. Termasuk dalam hal membuka masjid untuk shalat berjamaah. Karena 
yang demikian itu merupakan perwujudan dari salah satu prinsip penting dalam 
manhaj salafy. Yaitu, sikap mendengar dan patuh kepada pemerintah, baik dalam 
perkara yang mudah maupun yang sulit, dan kondisi yang disukai maupun yang 
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tidak disukai, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam banyak ayat dan hadits. Inilah 
prinsip yang membedakan antara salafy dengan kelompok teroris khawarij. 

Sekalipun di masa new normal, pemerintah tetap memberlakukan syarat dan 
ketentuan dalam membuka sebuah rumah ibadah. Insyaallah, kami akan 
menguraikannya pada penjelasan di bawah ini.  

Ingatlah prinsip al-Ilmu qablal-Qauli wal-‘Amal (berilmu sebelum berkata dan 
berbuat). Hal ini seperti yang dikatakan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah dalam 
kitab Shahih-nya, “Bab al-‘Ilmu qablal-Qauli wal-‘Amal” (Bab yang menjelaskan 
kewajiban untuk berilmu sebelum berkata dan berbuat). 

Bukankah kita selalu berdoa kepada Allah ‘azza wa jalla agar tidak menjadi 
bagian dari kaum yang tersesat? Benar, kita selalu berdoa, 

رَاَط اْلُمْسَتِقيَم )  (7الَِّذيَن أَنْػَعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوََّل الضَّالِّنَي ) ( ِصرَاطَ 5اْىِداَن الصِّ

“Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu, jalan orang-orang yang Engkau beri 
kenikmatan kepada mereka, bukan jalan kaum yang dimurkai (Yahudi) maupun yang 
tersesat (Nashara).” (QS. al-Fatihah: 6–7) 

Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, 

ميَاِف ُمْشَتِمَلٌة َعَلى اْلعِْلِم اِبحلَْقِّ َواْلَعَمِل ِبِو، َواْليَػُهوُد فَػَقُدوا اْلَعَملَ  ، َوالنََّصاَرى فَػَقُدوا فَِإفَّ َطرِيَقَة أَْىِل اْْلِ
خِبَِلِؼ ِعْلَم؛ َوذِلََذا َكاَف اْلَغَضُب لِْليَػُهوِد، َوالضََّلُؿ لِلنََّصاَرى، أِلَفَّ َمْن َعِلَم َوتَػَرَؾ اْسَتَحقَّ اْلَغَضَب، الْ 

ًئا َلِكنػَُّهْم ََّل يَػْهَتُدوَف ِإىَل َطرِيِقِو، أِلَنػَّ  ا َكانُوا قَاِصِديَن َشيػْ ُهْم لَْ ََيُْتوا اأْلَْمَر ِمْن َمْن لَْ يَػْعَلْم. َوالنََّصاَرى َلمَّ
، َضلُّوا  .اَبِبِو، َوُىَو اتَِّباُع الرَُّسوِؿ احلَْقِّ

“Sesungguhnya prinsip orang yang beriman adalah berilmu terhadap 
kebenaran dan beramal dengannya. Orang-orang Yahudi, mereka kehilangan prinsip 
“beramal” (sehingga mereka tidak mau beramal, padahal sudah mengerti ilmunya). 
Sedangkan orang-orang Nashara kehilangan prinsip “berilmu” (sehingga mereka 
beramal/berbuat tanpa landasan ilmu). Oleh karena itu, murka Allah itu menimpa 
orang-orang Yahudi dan kesesatan menimpa orang-orang Nashara. Sebab, orang 
yang berilmu kemudian meninggalkan (tidak mau beramal dengannya), maka dia 
berhak mendapatkan murka. Berbeda dengan orang yang belum berilmu. Maka, 
orang-orang Nashara manakala hendak mengamalkan sesuatu, mereka tidak 
terbimbing kepada jalan amalan tersebut. Ya, mereka tidak mendatangi amalan 
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tersebut melalui pintunya. Pintu tersebut adalah sikap mengikuti rasul yang haq 
(yakni orang-orang Nashara tidak mau mengambil ilmu dari rasul yang haq itu 
ketika hendak beramal, ed), akhirnya mereka pun tersesat.” (Lihat Tafsir Ibnu 
Katsir 1/141) 

Maka, pada uraian di bawah ini kami akan menyampaikan beberapa regulasi 
pemerintah sebagai bekal bagi kita semua dalam beribadah kepada Allah di masa 
pandemi, di samping bimbingan syariat yang telah disebutkan sebelumnya. Semoga 
Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahami aturan dan regulasi 
pemerintah tersebut dengan baik, semakin berilmu tentangnya, dan diberi 
kemudahan untuk beramal dengannya. Amiin. 

Hal ini sangat penting karena salah satu prinsip kita adalah taat dan patuh 
terhadap aturan maupun imbauan pemerintah dalam hal kebaikan. Jangan sampai 
tanpa disadari kita menyelesilihi pemerintah karena ketidaktahuan kita terhadap 
aturan tersebut. 

Terkait dengan masjid, maka masjid bisa dibagi menjadi dua bagian: 

1. Masjid sebagai bagian dari pondok pesantren. 
2. Masjid sebagai fasilitas umum. 

MASJID SEBAGAI BAGIAN DARI PONDOK PESANTREN 

Ketahuilah, jika sebuah masjid merupakan bagian dari pondok pesantren yang 
berfungsi sebagai tempat ibadah, belajar dan beraktivitas santri, maka ada beberapa 
regulasi yang berlaku terkait dengan pondok pesantren yang menaungi masjid 
tersebut, antara lain sebagai berikut, 

a. Kementrian Agama RI meminta agar madrasah dan pondok pesantren yang 
berbasis asrama/ma’had/pondok pesantren membatasi aktivitas 
siswa/santri di luar asrama. Jika memungkinkan orang tua/wali santri 
tidak menjenguk terlebih dahulu. (14/03/2020) 
(https://kemenag.go.id/berita/read/513015/cegah-penyebaran-corona--
pendidikan-islam-diminta-ikuti-kebijakan-pemda )  
 
 

https://kemenag.go.id/berita/read/513015/cegah-penyebaran-corona--pendidikan-islam-diminta-ikuti-kebijakan-pemda
https://kemenag.go.id/berita/read/513015/cegah-penyebaran-corona--pendidikan-islam-diminta-ikuti-kebijakan-pemda
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Arahan Kemenag RI 

 
b. Hasil rapat Komisi IX DPR RI pada tanggal 24 Maret 2020 bersama 

Kemenkes dan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional, pada 
poin 1h. Yaitu, memastikan penanganan khusus di tempat-tempat yang 
belum terpapar Covid-19, seperti pesantren, asrama, boarding school dan 
komunitas/wilayah lainnya dengan melakukan karantina sendiri (self 
isolation); 

 

 
Rekomendasi Komisi IX DPR RI, Gugus Tugas dan Menkes RI 

 
Sumber: Lembar Laporan Singkat Kerja Rapat Kerja Komisi IX DPR RI 
bersama Menteri Kesehatan RI dan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-
19. 
 
Kalimat “belum terpapar” pada pernyataan Komisi IX DPR RI di atas, 
maksudnya adalah belum ada kasus positif atau belum ada yang terkena 
virus corona di lingkungan pesantren. Oleh karena itu, harus 
dipertahankan dengan melakukan karantina sendiri (self isolation). 
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Saran dan masukan Komisi IX DPR RI ini disambut baik oleh Gugus Tugas 
Pusat, sebagaimana yang disebutkan dalam keterangan pers pimpinan 
Komisis IX DPR RI. 
 
Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah ma’had kami melakukan imbauan 
di atas, yaitu karantina mandiri untuk lingkungan ma’had sejak Maret 
2020.  
 

c. Imbauan Wapres RI agar mengelola pondok pesantren dengan baik sejak 
awal, membatasi interaksi para santrinya, dan pesantren dikarantina, 
sehingga pesantren menjadi tempat yang paling aman, insyaallah.  
 
Wapres RI mengatakan, “Di pesantren asal dari awal sudah ditata dan 
mereka yang masuk sudah aman bebas Covid-19, kemudian juga 
dikarantina, tidak boleh keluar ke mana-mana dikarantina, 
kemudian orang dari luar untuk menjenguk juga dibatasi dulu, 
sebenarnya kan pesantren lebih aman.”  8 Juni 2020 (Audio konfrensi pers 
tersebut: https://bit.ly/31XU2H4 ) 
 
Wapres juga mengatakan, “… Tapi kalau sudah disiapkan dengan baik, 
pesantren itu paling aman sebab dia dikarantina, kemudian dikawal 
jangan sampai dia [siswa] keluar, jangan sampai ada orang masuk.” 
17 Juli 2020 
http://www.wapresri.go.id/cegah-pesantren-menjadi-kluster-baru-
penyebaran-covid-19/  
 
Alhamdulillah, imbauan wapres ini juga menjadi dasar bagi Ma’had 
Minhajul Atsar Jember untuk melakukan program karantina mandiri, 
dengan membatasi keluar masuknya orang ke dalam lingkungan. 
 
Pihak-pihak di atas (Wapres, Kemenag, Kemenkes dan Gugus Tugas Pusat) 
adalah bagian dari waliyyul amr (pemerintah) kita yang berbagai regulasi, 
aturan dan imbauan mereka harus dijunjung tinggi, dihormati dan 
dilaksanakan, sebagaimana hal ini diajarkan dalam sunnah dan manhaj 
salafy yang kita yakini. 
 
Kemudian beberapa pemerintah daerah juga menyampaikan hal senada. 
Mereka memberikan arahan dan bimbingan di masa pandemi ini. Kita 

https://bit.ly/31XU2H4
http://www.wapresri.go.id/cegah-pesantren-menjadi-kluster-baru-penyebaran-covid-19/
http://www.wapresri.go.id/cegah-pesantren-menjadi-kluster-baru-penyebaran-covid-19/
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ambil contoh untuk daerah Jember dan Situbondo. Berikut ini contoh 
arahan yang disampaikan, 
 

 Pada hari Kamis, 19 Maret 2020, Wakil Bupati Jember mengadakan rapat 
koordinasi sosialisasi pencegahan penularan virus corona di pondok 
pesantren di Kabupaten Jember. Di antara poin-poin yang disampaikan, 
“Sekolah dan madrasah libur, tapi mereka tetap tinggal di pesantren. Tidak 
kalah pentingnya adalah ponpes secara mandiri melakukan langkah 
preventif menghindari penyebaran Covid-19.” Upaya preventif itu 
diantaranya membatasi kunjungan untuk santri. Bahkan, jika tidak 
sangat penting kurangi menjenguk santri di pesantren. 
(http://www.jemberkab.go.id/wabup-pimpin-pencegahan-covid-19-di-
pesantren/) 
 

 Perbub (Peraturan Bupati) Situbondo No. 45 tahun 2020 
Disebutkan pada halaman 19, poin II, nomor 9, bahwa santri tidak 
dijenguk oleh walisantri/keluarga/teman selama masa pandemi Covid-
19 belum berakhir kecuali untuk kepentingan khusus seperti sakit atas izin 
pengasuh. 

 

http://www.jemberkab.go.id/wabup-pimpin-pencegahan-covid-19-di-pesantren/
http://www.jemberkab.go.id/wabup-pimpin-pencegahan-covid-19-di-pesantren/
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Perhatikan dengan baik poin nomor 8 dan 9 dari Perbub Kab. Situbondo No. 
45 Tahun 2020 di atas. Bagaimana interaksi santri benar-benar dijaga dari orang 
luar.  

Dari beberapa regulasi di atas, santri diharapkan tinggal di komplek 
pesantren dan tidak berinteraksi dengan warga dari luar pesantren. Sehingga, jika 
ada jamaah dari luar yang akan masuk ke masjid pondok pesantren maka perlu 
dibatasi. Tujuannya, untuk mengamankan santri dari interaksi dengan orang luar. 
Apalagi, jika jamaah yang dari luar tersebut berlatarbelakang tracking yang kemana-
mana, seperti ke pasar, aktivitas publik, dll. 

Sekali lagi, santri adalah amanah yang harus dijaga, secara fisik dan 
kesehatan, sebagaimana pula mereka harus dijaga secara akhlak, ibadah, akidah, dll. 
Terkhusus bagi para pengampu pondok pesantren, amanah tersebut menjadi 
semakin berat manakala telah muncul klaster-klaster penyebaran Covid-19 di 
berbagai pondok pesantren di Indonesia.  

MASJID UMUM 

Jika sebuah masjid berstatus sebagai masjid umum, maka ada beberapa 
peraturan pemerintah yang berlaku padanya, di antaranya sebagai berikut: 

Imbauan Presiden di Istana Bogor, 15 Maret 2020  

Dalam imbauan tersebut Presiden RI mengimbau, “Bekerja dari rumah, 
belajar di rumah, dan beribadah di rumah.” 

Mari kita berpikir dan merenung! Imbauan Bapak Presiden RI hafizhahullah di 
atas disampaikan di pertengahan bulan Maret, di saat pandemi Covid-19 tidak 
separah hari-hari ini. Jika di saat itu dengan kondisi yang lebih ringan, beliau sudah 
memerintahkan untuk beribadah di rumah, demi menjaga kesehatan dan 
keselamatan diri, lalu bagaimana di saat kondisi yang hari ini korban Covid-19 
sekaligus penyebarannya lebih dahsyat? Allahul-musta’an.  

Fatwa MUI no. 14 tahun 2020 

Fatwa MUI no. 14 tanggal 16 Maret 2020 sebagai bentuk penjabaran dan 
rincian dari imbauan presiden di atas. Di mana fatwa MUI tersebut merinci dan 
menetapkan (lihat poin 4, 5 dan 6) kesimpulan, “Dalam kondisi penyebaran Covid-
19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak 
boleh menyelenggarakan shalat Jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan 
menjadi normal kembali, dan wajib menggantikannya dengan shalat Zhuhur di 
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tempat masing-masing. Dalam kondisi penyebaran Covid-19 terkendali, umat Islam 
wajib menyelenggarakan shalat Jumat. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai 
pedoman resmi dalam menetapkan kebijakan penanggulan Covid-19 terkait dengan 
masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.” 

 

Pada saat terbitnya Fatwa MUI no. 14 tahun 2020 tersebut, di Indonesia 
belum ada pembagian system zonasi seperti sekarang. Yang ada, hanyalah zona 
merah dan zona hijau. Sehingga yang dimaksud wilayah terkendali pada saat itu 
adalah wilayah dengan zona hijau 

Kemudian pada 10 Juni 2020 Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional 
mengumumkan Pengelompokan Kriteria Resiko Covid-19 Berdasarkan Zonasi 
Warna. Yang terbagi menjadi 4 zonasi: Zona Merah (Resiko Tinggi), Zona Orange 
(Resiko Sedang), Zona Kuning (Resiko Rendah), dan Zona Hijau (Tidak Beresiko). 

Berdasarkan kriteria tersebut, yang dimaksud dengan wilayah terkendali 
adalah Zona Hijau dan Zona Kuning. Pada Zona Kuning, penyebaran terkendali, 
tetapi tetap ada kemungkinan transmisi (penularan). Wilayah dengan Zona Orange 
dan Zona Merah, merupakan wilayah kondisi penyebaran Covid-19 tidak 
terkendali. 

Maka melalui Fatwa MUI ini, pentimg bagi kita untuk melihat dan mengecek 
kondisi masjid yang akan dijadikan sebagai tempat untuk beribadah. Apakah masjid 
tersebut di wilayah yang terkendali ataukah tidak? Jika terkendali, maka umat Islam 
boleh menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh pula menyelenggarakan ibadah 
yang melibatkan orang banyak. Namun jika tidak terkendali, maka umat Islam tidak 
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boleh menyelenggarakan shalat Jumat dan jamaah, dan pahalanya akan tetap 
tercatat sempurna insyaallah. Dalam kondisi seperti ini pula, untuk sementara 
waktu tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah atau keagamaan yang 
melibatkan orang banyak, yang diyakini bisa menjadi sebab penularan Covid-19, 
biidznillah. 

NB: Untuk mengetahui kedudukan Fatwa MUI di masa pandemi dalam 
pandangan pemerintah RI, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, 
kami telah menyusun sebuah tulisan yang akan kami terbitkan dalam waktu dekat, 
insyaallah. 

SE Kemenag No. 15 tahun 2020  

Terkait dengan pembukaan rumah ibadah, pemerintah RI mengeluarkan 
sebuah regulasi melalui SE Kemenag no. 15 tahun 2020. Di akhir SE yang bertanggal 
29 Mei 2020 tersebut, dikatakan bahwa regulasi ini untuk dipedomani oleh umat 
selama menjalankan kegiatan di rumah ibadah selama masa pandemi Covid-
19. 

Adapun di awal SE disebutkan bahwa SE ini mengatur kegiatan keagamaan 
inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah, berdasarkan situasi riil 
terhadap pandemi Covid-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut, bukan 
hanya berdasarkan status zona yang berlaku di daerah. Meskipun daerah yang 
bersangkutan berstatus zona kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah 
tersebut terdapat kasus penularan Covid-19, maka rumah ibadah yang 
dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah/kolektif. 
Ketentuan lengkapnya bisa dilihat di SE no. 15 tahun 2020 berikut ini, 
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Sekali lagi, penting bagi kita untuk bersabar dan tidak tergesa-gesa. Pelajari 
kondisi riil lokasi rumah ibadah yang akan dibuka. Sekalipun zona kuning, tetapi 
jika di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan Covid-19, 
maka rumah ibadah tersebut tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah 
berjamaah/kolektif. 

Kemudian pemerintah RI menetapkan protokol yang harus dipenuhi jika 
sebuah rumah ibadah dibuka untuk umum. Jika disimpulkan secara garis besar, 
protokol tersebut meliputi: 

 Protokol Masjid 
- Masjid memiliki izin pembukaan dari pemerintah (Gugus Tugas). 
- Masjid memiliki sarana pencegahan Covid-19, seperti sarana CTPS, 

dll. 
- Masjid dilengkapi imbauan-imbauan protokol (poster dan 

semisalnya). 
 Protokol Ketakmiran 
- Takmir menyiapkan petugas khusus untuk pengecekan suhu 

jamaah. 
- Takmir melakukan disinfeksi secara rutin. 
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 Protokol Jamaah 
- Jamaah dalam keadaan sehat. 
- Jamaah melakukan CTPS, memakai masker, berjarak, tidak berjabat 

tangan, tidak berpelukan, dll. 
- Tidak berlama-lama, atau berkumpul di rumah ibadah. 
- Protokol khusus bagi jamaah dari luar. 

 

Sebelum kita lanjutkan, pastikan rumah ibadah yang akan dibuka memenuhi 
protokol-protokol di atas! Baik protokol yang terkait dengan pihak takmir maupun 
jamaah shalat. Ya, pihak takmir dan jamaah shalat harus benar-benar mampu dan 
sungguh-sungguh dalam menerapkan protokol tersebut dengan baik dan 
kontinyu/istiqamah. Tentunya, hal ini berlaku setiap hari selama pandemi, 
walaupun dalam jangka waktu yang lama sesuai dengan arahan dan aturan 
pemerintah. 

Jangan sampai kondisinya seperti yang terjadi pada sebagian masjid. Tidak 
serius dan tidak istiqamah dalam menerapkan protokol pemerintah. Mungkin pada 
awalnya nampak serius, namun seiring dengan berjalannya waktu muncul rasa 
bosan, lalai, atau lupa. Sedangkan upaya amar makruf nahi mungkar dan saling 
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menasehati tidak ada, akhirnya pelanggaran atau ketidakdisiplinan pun tak dapat 
terelakkan lagi. 

Bagaimanakah jika aturan dan protokol dari pemerintah tersebut belum dapat 
dipenuhi? Kondisi seperti ini, insyaallah sebagai udzur untuk tidak shalat di masjid 
dan sebagai rukhshah (keringanan) untuk mengerjakan ibadah di rumah masing-
masing. Ingat, protokol di atas adalah regulasi pemerintah yang wajib untuk kita 
penuhi semaksimal kemampuan. Barang siapa menginginkan agar ibadahnya 
diberkahi oleh Allah, maka hendaknya memenuhi protokol di atas secara ikhlas dan 
sabar. Itulah diantara penerapan dari prinsip manhaj Salafy dalam hal kepatuhan 
dan ketaatan kepada waliyyul amr yang diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya. 

 

Perbup Situbondo 

Disebutkan dalam Perbub Situbondo no. 45 tahun 2020 tentang aturan 
pembukaan tempat ibadah. Pada hlm. 20 poin III tentang syarat pembukaan tempat 
ibadah.  
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Sebagai seorang muslim yang tujuan utama dari ibadahnya adalah menggapai 
ridha Allah, maka sudah sepatutnya membangun ibadah yang dilakukannya di atas 
keikhlasan dan bimbingan ilmu. Mengedepankan dalil-dalil agama daripada 
dominasi perasaan dan emosi keagamaan yang tak terukur. Sehingga manakala dia 
telah mengetahui bimbingan ilmu tentang aturan dan protokol pelaksanaan ibadah 
di masjid yang telah ditetapkan oleh pemerintah, insyaallah termasuk orang yang 
mudah menerimanya dan senang hati dalam menjalankannya.  

SE Dinkes Provinsi Jawa Timur 

Sebagai pelengkap dari protokol pelaksanaan ibadah di rumah ibadah 
provinis Jawa Timur mengeluarkan SE Dinkes Provinsi Jawa Timur no. 
443/3819/102.3/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Covid-19. 
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Pada poin IX surat ini, Dinkes menjelaskan protokol yang harus dilakukan 
untuk mencegah penularan Covid-19 saat di Masjid atau Mushalla. 

Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) 

Disebutkan pada halaman 74 aturan KMK No. HK.01.07/MENKES/413/tahun 
2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 tanggal 13 Juli 
2020. Di antara isinya adalah sebagai berikut, 

 

Perlu diketahui, bahwa KMK terbaru ini dikeluarkan oleh pemerintah pada 
tanggal 13 Juli 2020, yaitu di masa new-normal, bukan sebelum new-normal. 
Pemerintah tetap menyampaikan pesan kunci kepada seluruh warga untuk 
mengurangi resiko penularan. Mohon diperhatikan poin 14-e yang kesimpulannya 
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masih tetap diimbau untuk beribadah di rumah dan ditegaskan dengan kalimat 
“ikuti imbauan pemerintah.” 

PRINSIP TAAT KEPADA WALIYYUL AMR (PEMERINTAH) 

Insyaallah, semua kita sudah belajar salah satu prinsip salafy, yaitu taat 
kepada pemerintah dalam hal-hal yang baik, sekalipun pada perkara yang sulit atau 
jiwa berat mewujudkannya. Prinsip ini di masa-masa pandemi lebih dituntut untuk 
diamalkan.  

Allah ‘azza wa jalla berfirman, 

 (69َؿ َوأُوّل اأْلَْمِر ِمْنُكْم )َيأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اَّللََّ َوأَِطيُعوا الرَُّسو 

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan 
pemerintah kalian.” (QS. an-Nisa’: 59) 

Syaikh as-Sa’diy rahimahullah berkata, 

ْث أمر بطاعتو وطاعة رسولو وذلك ابمتثاؿ أمرِها، الواجب وادلستحب، واجتناب نيهما. وأمر بطاعة 
أوّل األمر وىم: الوَّلة على الناس، من األمراء واحلكاـ وادلفتني، فإنو َّل يستقيم للناس أمر دينهم 

أَّل َيمروا دبعصية هللا، ودنياىم إَّل بطاعتهم واَّلنقياد ذلم، طاعة هلل ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط 
 فإف أمروا بذلك فل طاعة دلخلوؽ ف معصية اخلالق. 

“Kemudian Allah memerintahkan untuk menaati-Nya dan menaati Rasul-Nya. 
Yaitu dengan melaksanakan perintahnya, baik yang bersifat wajib maupun yang 
bersifat mustahab, serta menjauhi larangannya. Allah juga memerintahkan agar 
menaati ulil-amri, yaitu pemerintah yang terdiri dari para pemimpin dan penguasa 
serta para ulama (pemberi fatwa). Sebab, urusan agama dan dunia rakyat tidak akan 
terlaksana dengan baik kecuali dengan menaati dan melaksanakan perintah mereka, 
sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan mengharapkan pahala di sisi-Nya. Akan 
tetapi dengan syarat, mereka tidak memerintahkan maksiat. Jika mereka 
memerintahkan maksiat, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal 
kemaksiatan kepada Allah.” (Taisir Karimir-Rahman hal. 183) 

Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda,  
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 «َل َعَلْيُكْم َعْبٌد َحَبِشي  امْسَُعوا َوأَِطيُعوا َوِإِف اْستُػْعمِ »

“Dengarkan dan taatilah pemerintah kalian, sekalipun yang ditugaskan untuk 
menjadi pemimpinmu adalah seorang Budak Habasyah (Ethiopia berkulit hitam).” 
(HR. al-Bukhari) 

Disebutkan oleh sahabat Ubadah bin ash-Shamit radhiyallahu ‘anhu,  

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم َعَلى السَّْمِع َوالطَّاَعِة ِف اْلُعْسِر َواْلُيْسِر َواْلَمْنَشِط َواْلَمْكَرهِ اَبيَػْعَنا َرُسوَؿ اَّللَِّ   .َصلَّى اَّللَّ

“Kami membaiat Rasulullah di atas janji untuk selalu mendengar dan taat 
(kepada pemerintah) dalam keadaan sulit maupun mudah dan dalam kondisi 
semangat/rela (dalam mewujudkannya) maupun dalam kondisi terpaksa.” (HR. al-
Bukhari dan Muslim)  

PRINSIP MENGAMALKAN ILMU  

Memang tidak bisa dipungkiri, berbagai protokol yang diimbau pemerintah 
adalah hal-hal yang tidak biasa dalam kehidupan kita dan berat bagi kehidupan kita. 
Seperti memakai masker, merupakan hal yang berat karena terhalangi dari 
menghirup udara secara bebas. Demikian pula menjaga jarak, CTPS, dll, adalah 
sesuatu yang berat, karena tidak seperti kehidupan normal biasa.  

Akan tetapi karena demi kemasalahatan yang besar dan demi melaksanakan 
imbauan pemerintah kita yang peduli kesehatan rakyatnya, maka kita 
melaksanakan imbauan pemerintah tersebut. Demikian pula, dalam rangka 
melaksanakan prinsip taat kepada pemerintah dan menjalankan sebab-sebab 
keselamatan yang disyariatkan agama kita, maka mari kita bersama-sama 
mewujudkan ilmu yang telah kita pelajari dan ilmu yang selama ini kita dengung-
dengungkan. Terkhsusus di masa pandemi, kita amalkan ini semua dalam rangka 
mendapatkan ridha Allah. 

Jangan sampai karena enggan mengamalkn ilmu, atau lupa, justru 
menyulitkan pemerintah atau membahayakan orang lain. Maka, kami mengajak 
semua pihak untuk berusaha mengamalkan ilmu yang dipelajari. Sebagaimana kita 
berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu 
yang tidak diamalkan. Terkait dengan membuka masjid/rumah ibadah, mari kita 
amalkan ilmu di atas.  

Pelajari Kondisi Daerah 
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Apa maksud dari sub-bab ini? Ketahuilah bahwa posisi masjid tempat kita 
shalat, sangat menentukan protokol dan pemberian izin pembukaan masjid. 
Pemerintah telah mengatur permasalahan ini dalam beberapa regulasinya–
sebagaimana yang nanti akan kami paparkan–sebagai langkah preventif penyebaran 
Covid-19. 

Maka dari itu, pelajarilah kondisi daerah di sekitar rumah ibadah yang akan 
kita buka. Perhatikan pula protokol (protokol secara lengkap sebagaimana 
dijelaskan sebelumnya; protokol masjid, ketakmiran maupun jamaah) ditetapkan 
Pemerintah di masjid tersebut. 

Ambil sebagai contoh, pada hari Jumat (11/09) kami berkoordinasi dengan 
Camat Ajung, Drs. Slamet Wijoko, M.Si. Diantara koordinasi yang dihasilkan adalah 
terkait dengan pembahasan kegiatan beribadah secara berjamaah di mushalla al-
Ihsan di Pondok 2 bagi ikhwah Sumbersalak dan sekitarnya. 

Terkait ibadah berjamaah di mushalla tersebut, Camat Ajung, menyampaikan: 

1. Ajung saat ini zona merah, bahkan di Wirowongso sendiri terjadi 2 kasus 
positif hingga meninggal dunia. 

2. Prinsip kita adalah rumah ibadah jangan sampai menjadi klaster baru 
Covid, hendaknya kita belajar dari PP Darussalam Banyuwangi. 

Kemudian Camat Ajung menyebutkan contoh kasus suspek Covid-19 di Ajung 
adalah sebagai berikut: 

1. Warga di sekitar JSG yang merupakan klaster haji Surabaya. 
2. Pada Jumat (21/08) Wirowongso 2 orang meninggal dunia, di Renes dan 

Gumuk Kerang. 
3. Klompangan 1 orang meninggal dunia. Akan tetapi pihak keluarga menolak 

kalau dinyatakan positif, sehingga direbut untuk dimandikan secara non-
Covid. Dikhawatirkan dari sini justru akan menjadi media penyebaran 
Covid-19. 

4. Ahad (13/09) pasien Covid-19 di Ajung Kulon meninggal dunia. 

Dari data di atas, berdasarkan SE Kemenag no. 15 tahun 2020, maka 
pembukaan rumah ibadah di mushalla kami untuk shalat Jumat dan jamaah belum 
bisa terlaksana. 

Contoh kedua, kelurahan Dawuhan, kecamatan Situbondo, tempat di mana 
masjid yang biasa digunakan untuk beribadah oleh ikhwah salafiyyin di Situbondo. 
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Berdasarkan sumber dari pemerintah, maka wilayah Dawuhan merupakan wilayah 
beresiko. Hal ini berdasarkan data di bawah ini, 

1. Dawuhan berada dalam wilayah kecamatan Situbondo (Kota). Kecataman 
Situbondo hingga tanggal 12 Oktober 2020 berstatus Zona Orange (Resiko 
Sedang), yang berarti wilayah tidak terkendali. 

 

Adapun kondisi kelurahan Dawuhan, ditemukan adanya 8 pasien positif di 
wilayah tersebut. Periode 13 Oktober 2020, ada 8 pasien positif di kelurahan 
Dawuhan. Dari angka tersebut, 1 dinyatakan sembuh, 3 dirawat di RS dan 4 
dilakukan isolasi mandiri di rumah. Kejadian meninggalnya seorang warga yang 
dikubur secara Covid-19 di TPU Dawuhan juga sebagai peringatan. Berikut datanya, 
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Berdasarkan data di atas dan SE Kemenag no. 15 tahun 2020, maka 
hendaknya kita waspada dan tidak tergesa-gesa untuk membuka masjid di wilayah 
tersebut. Dengan terus bersabar dan ibadah di rumah, insyaallah pahala akan 
tercatat secara sempurna. Sembari kita terus berdoa agar Allah segera mengangkat 
musibah ini. 

Dua kasus di atas hanyalah sebagai contoh saja. Silakan masing-masing 
mempelajari regulasi di atas dengan hati yang jernih dan niat yang tulus. Yakinlah, 
Allah memberikan kemudahan. Allah berfirman, 

ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َوََّل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر )يُ   (686رِيُد اَّللَّ

“Allah menginginkan kemudahan dan tidak mengingkan kesulitan dari kalian.” 
(QS. al-Baqarah: 185) 

Ketika menafsirkan ayat di atas, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan 
beberapa hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berikut ini. 

Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda, 

 َعَلْيُكْم ِبُرْخَصِة اَّللَِّ اليِت َرخََّص َلُكْم.
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“Hendaknya kalian mengerjakan keringanan Allah yang diberikan untuk 
kalian!” (HR. Muslim. Lihat ash-Shahihah no. 2144) 

Dari hadis di atas, dengan tegas Rasulullah mengahsung dengan tegas untuk 
mengambil rukhash. Mari kita amalkan hadis ini. 

Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda, 

 ِإفَّ ِدْيَن هللِا ُيْسٌر احْلَِنْيِفيَُّة السَّْمَحُة.

“Sesungguhnya agama Allah itu mudah, hanifiyyah (beribadah henya Allah dan 
berpaling dari beribadah kepada selain-Nya) serta (agama) toleran.” (HR. ath-
Thabrani dalam al-Ausath dan Abu Nu’aim dalam al-Hilyah 8/203. Lihat ash-
Shahihah no. 2118) 

Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu ‘anhu, beliau kembali bersabda, 

ْ بُِعْثتُ  ْ َلْ أُبْػَعْث اِبْليَػُهْوِديِِّة َوََّل اِبلنَّْصرَانِيَِّة َوَلِكّنِّ  اِبحْلَِنْيِفيِِّة السَّْمَحِة. ِإّّنِ

“Sesungguhnya aku tidak diutus untuk membawa ajaran Yahudi maupun 
Nashrani. Akan tetapi aku diutus dengan membawa ajaran hanifiyyah (beribadah 
hanya kepada Allah dan berpaling dari selain-Nya) serta penuh kemurahan.” (HR. 
Ahmad. Lihat ash-Shahihah no. 2924) 

Dalam hadis ini, Rasulullah membedakan antara agama Yahudi dan Nashara 
dengan Islam adalah bahwa Islam penuh dengan kemurahan sedangkan yahudi 
penuh dengan ekstrim.  

Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ‘anha, Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam juga bersabda, 

َ َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم بَػنْيَ أَْمَرْيِن ِإَّلَّ َأَخَذ أَْيَسرَ »  «ُِهَا، َما َلْ َيُكْن ِإْْثًاَما ُخريِّ

“Tidaklah Rasulullah diberi pilihan dalam dua hal, melainkan beliau memilih 
yang termudah dari keduanya, selama bukan perkara dosa.” (HR. al-Bukhari 3560, 
6126, Muslim 2327) 

Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda, 
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 تُػْؤَتى َمْعِصيػَُّتُو.ِإفَّ هللَا ُيُِبُّ َأْف تُػْؤَتى ُرَخُصُو َكَما َيْكَرُه أَْف 

“Sesungguhnya Allah suka apabila keringanannya dikerjakan sebagaimana Dia 
benci jika kemaksiatan-Nya dikerjakan.” (HR. Ahmad. Lihat al-Irwa’ 564) 

Pada hadis ini, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memberitakan sifat 
suka dan cinta bagi Allah ketika kemudahan dan toleransi kepada hamba-Nya 
disambut olehnya. Sebagai hamba-Nya tentu kita menginginkan cinta-Nya. Maka 
dari itu, mari berlomba-lomba dalam mendapatkan cinta dari Allah dengan 
melaksanakan kemudahan dan toleransi. 

WASPADA DARI SIKAP BERLEBIHAN 

Sikap berlebihan dalam agama dan mengamalkan syariat Allah adalah sikap 
tercela dan dilarang. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu 
‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 . قَاذَلَا َثَلاًث.«َىَلَك اْلُمتَػَنطُِّعوفَ »

“Celaka orang-orang yang melampaui batas (beliau mengulanginya sebanyak 
tiga kali).” (HR. Muslim) 

Dijelaskan oleh Imam an-Nawawi dalam Syarah Muslim, “Yakni, celakalah 
orang-orang yang berlebihan, ekstrim dan melampaui batas-natas (agama), baik 
dalam ucapan maupun perbuatannya.” (Syarah Shahih Muslim ) 

Imam al-Bukhari rahimahullah membuat bab dalam kitab Shahih-nya, 

  َواْلغُُلوُّ ِفْ الدِّْيِن. اَبُب َما ُيْكَرُه ِمَن التػََّعمُِّق َوالتػََّنازُعِ 

“Bab tentang tidak disukainya bersikap memberat-beratkan diri dan berselisih 
(berdebat ketika berbeda pendapat), serta ekstrim dalam beragama.”  

Dalam bab tersebut al-Bukhari rahimahullah menyebutkan ucapan Ummul 
Mukminin Aisyah radhiyallahu ‘anha, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
melakukan sesuatu yang di dalamnya mengandung pelaksanaan sebuah keringanan 
dari Allah ‘azza wa jalla. Hanya saja, sebagian orang ada yang merasa aneh 
dengannya (meremehkan dan tidak suka terhadapnya).” Sikap sebagian orang ini 
sampai kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Maka beliau pun 
memperingatkan orang-orang tersebut dengan sabdanya,  
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ُىْم َلُو خَ »  «ْشَيةً َما اَبُؿ أَقْػَواـٍ يَػتَػنَػزَُّىوَف َعِن الشَّْيِء َأْصنَػُعُو، فَػَواَّللَِّ ِإّّنِ أَْعَلُمُهْم اِبَّللَِّ َوَأَشدُّ

“Betapa anehnya suatu kaum, yang tidak suka terhadap suatu 
keringanan/kemudahan/toleransi yang aku lakukan. Demi Allah, sesungguhnya aku 
ini lebih berilmu tentang (kebesaran dan sifat-sifat) Allah dan lebih takut kepada-Nya 
dibandingkan mereka semua.” (HR. al-Bukhari) 

Dijelaskan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah,  

ِتْعَماَؿ الرُّْخَصِة بَِقْصِد َواْلُمرَاُد ِمْنُو ُىَنا أَفَّ اخْلَيػَْر ِف اَِّلتَِّباِع َسَواٌء َكاَف َذِلَك ِف اْلَعزميَِة أَِو الرُّْخَصِة َوَأفَّ اسْ 
َا َكاَف اْسِتْعَماُؿ اْلَعزميَِة ِحيَنِئٍذ مَ اَِّلتَِّباِع ِف  ْرُجوًحا  اْلَمَحلِّ الَِّذي َوَرَدْت أَْوىَل ِمَن اْسِتْعَماِؿ اْلَعزميَِة َبْل ُردبَّ

َا َكاَف َمْذُموًما ِإَذا َكاَف َرْغَبًة َعِن السُّنَِّة َكتَػْرِؾ الْ   َمْسِح َعَلى اخْلُفَّنْيِ َكَما ِف ِإمْتَاـِ الصََّلِة ِف السََّفِر َوُردبَّ

“Maksud dari hadis di atas adalah bahwa kebaikan itu berada pada sikap 
ittiba’ (mengikuti bimbingan Rasulullah), baik ketika mengambil azimah 
(melaksanakan amalan tanpa mengambil rukhsah) maupun mengambil rukhsah 
(keringanan atau kelonggaran). Mengambil rukhsah dengan tujuan ittiba’, pada 
kondisi yang memang terdapat padanya rukhsah, lebih utama dibandingkan 
mengambil azimah. Bahkan terkadang tertentu, pada kondisi tersebut, hukum 
mengambil azimah hukumnya marjuh (lemah), seperti menyempurnakan shalat 
(tidak meng-qashar) ketika safar. Bahkan, bisa jadi mengambil azimah itu menjadi 
tercela manakala didasari kebencian terhadap as-Sunnah, seperti meninggalkan 
amalan mengusap dua khuf (dalam berwudhu).” (Lihat Fathul Bari 13/279) 

Mari renungi bimbingan Allah dan rasul-Nya di atas. Seorang muslim 
hendaknya segera menyambut bimbingan tersebut. Sebab, tidak ada pilihan bagi 
seorang muslim kecuali mengucapkan sami’naa wa atha’naa. Janganlah kita terbawa 
perasaan. Jangan pula kita dipermainkan oleh bisikan setan. Wallahu a’lam. 

PRINSIP DAN SIKAP SALAFY 

Diantara prinsip dan sikap penting yang selalu dipegang erat oleh seorang 
salafy adalah berjalan di atas dalil-dalil syar’i, kemudian imbauan pemerintah. 
Seorang salafy tidak seperti orang awam yang memaksakan diri untuk shalat ke 
masjid tanpa mempedulikan dalil-dalil syar’i maupun imbauan pemerintah. Sekali 
lagi, seorang salafy berjalan di atas dalil-dalil syar’i. Terkhusus dalam hal 
mengambil keringanan shalat di rumah di masa pandemi ini. Mengingat kasus-kasus  
penularan saat ini semakin masif. Allah telah berjanji kepada hamba-Nya yang 



 
 

K e m u d a h a n  S y a r i a t  I s l a m i  d i  M a s a  P a n d e m i       
 

Halaman  36 

tertahan dari sebuah ibadah karena sebuah udzur untuk memberikan pahala yang 
sempurna baginya.  

Diantara yang harus diwaspadai oleh setiap muslim salafy adalah sikap 
takalluf (memaksakan diri) dan ghuluw (berlebihan). Termasuk dalam hal 
mengerjakan shalat jumat dan berjamaah di masjid di masa pandemi. Semua itu 
harus diukur dengan timbangan syariat dan aturan pemerintah.  

Mungkin ada yang bertanya, “Mengapa sikap takalluf (memaksakan diri) dan 
ghuluw (berlebihan) itu bisa terjadi, dan apa penyebabnya?” 

Jawabannya: Hal itu bisa terjadi karena beberapa faktor, antara lain;  

1. Tidak berilmu (jahil), baik tentang bimbingan syariat maupun peraturan 
pemerintah. 

2. Semangat yang tidak terukur oleh ilmu. 
3. Taqlid. 
4. Mengikuti hawa nafsu, perasaan dan kepentingan tertentu. 
5. Salah dalam ber-istidlal/mengambil kesimpulan hukum.  

RENUNGAN 

Menjauhi sikap takalluf (memaksakan diri) dan ghuluw (berlebihan) bukan 
berarti meremehkan suatu perkara (taqshir) atau bermudah-mudahan. Titik 
tekannya adalah kepatutan menempatkan sebuah amalan atau ibadah sesuai 
dengan bimbingan syariat agama dan peraturan pemerintah. Sehingga, amalan atau 
ibadah yang dilakukan terhindar dari sikap takalluf atau ghuluw di satu sisi, dan 
sikap taqshir di sisi yang lainnya. Semoga Allah menjaga kita dari sikap takalluf, 
ghuluw dan taqshir dalam segala hal. 

HARAPAN DAN DOA 

Ibadah kita selaku kaum muslimin di masa pandemi ini sangat terikat dengan 
dalil-dalil syariat dan peraturan pemerintah, sebagaimana disebutkan di atas. 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah, sudah sepatutnya bagi kita 
bersungguh-sungguh mempelajari dalil-dalil syariat dan peraturan pemerintah yang 
ditetapkan di masa pandemi ini. Kemudian, menjadikannya sebagai pijakan dalam 
beramal.  

Yakinlah, bahwa segala amalan yang dibangun di atas bimbingan ilmu, baik 
ilmiah syar’i maupun ilmiah medis, kemudian berpijak di atas peraturan 
pemerintah, maka amalan tersebut adalah benar. Demikian halnya dengan 
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pelaksanaan ibadah di masa pandemi ini dan berbagai udzur yang terkait 
dengannya. Manakala ibadah seorang muslim terhalang oleh sebuah udzur syar’i, 
maka pahalanya akan tercatat sempurna di sisi Allah sebagaimana yang dia 
kerjakan di masa normal, insyaallah.  

Tundukkan jiwa, perbanyak doa, kedepankan husnuzh-zhan (berbaik-sangka), 
perbesar tawakkal dan harapan kepada Allah subhanahu wata’ala. Jaga ukhuwwah 
dan akhlakul karimah. Berpegang-teguhlah dengan as-Sunnah dan istiqamah di 
atasnya. Tegakkan amar makruf nahi mungkar dan saling menasehati dengan 
kelembutan serta menginginkan kebaikan untuk sesama. 

Semoga Allah subhanahu wata’ala segera mengangkat wabah ini, menerima 
semua amal saleh yang kita kerjakan dan mengampuni segala dosa serta kesalahan 
kita. Amiin ya Mujiibas Saailiin. 
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