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I.

Dasar Pemikiran
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara
berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
(UUD 1945) menegaskan bahwa hak beragama termasuk dalam
hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh
siapapun (non derigable), hal ini termuat dalam pasal 28I UUD
1945.
3. Penegasan bahwa hak beragama termasuk dalam hak yang
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun
(non derigable), juga dimuat dalam UU No. 39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 4. Pada penjelasan
pasal 4 ini dinyatakan, bahwa yang dimaksud dalam keadaan
apapun adalah dalam keadaan perang, dalam keadaan
sengketa bersenjata dan atau dalam keadaan darurat.
Sedangkan oleh siapapun yang dimaksud adalah oleh negara,
pemerintah, dan atau anggota masyarakat.
4. Bahwa oleh karena itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk menjalankan agamanya dan beribadah menurut
agama dan keperyacaannya itu, hal ini ditegaskan dalam pasa
29 ayat (2) UUD 1945.
5. Bahwa kendati hak kebebasan beragama termasuk non
dergable rights, dalam implementasinya negara dapat
melakukan pembatasannya, hal ini sebagaimana diatur dalam
pasal 18 ayat (3) International Covenant on Civil and Political
Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)
yang telah diratifikasi dengan UU No. 12 tahun 2005 sebagai
berikut:
Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya
seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang
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diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan,
dan kebebasan mendasar orang lain.
6. Bahwa terkait dengan hak kebebasan beragama, berdasarkan
UU No. 1/PNPS/th.1965 dinyatakan bahwa dilarang dengan
sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau
mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran
tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia yang
menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Selain itu,
ditetapkan pula pasal 156a KUHP yang menyatakan larangan
adanya perbuatan di muka umum yang pada pokoknya bersifat
permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu
agama yang dianut di Indonesia.
II. Sudut Pandang Ajaran Islam terkait Kegiatan Keagamaan di
Rumah Ibadah Hubungannya Dengan Pencegahan Covid-19.
1. Terkait dengan Ibadah Jum’at
Shalat Jum’at adalah wajib a’in bagi setiap laki-laki muslim,
baligh, berakal, merdeka, tidak mempunyai udzur yang
membolehkan untuk meninggalkannya.
Dasar kewajiban shalat Jum’at adalah Firman Allah QS. alJum’ah [22] ayat 9

ۡ َٰ ْ ۡ َ ۡ َ َ ُ ُۡ ۡ َ
َ َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ َ ذ
ٰ
َٰٓ
يأيٍا ٱَّلِيو ءانيَا إِذا ىَدِي ل ِلصلَة ِ نِو يَ ِم ٱۡلهػثِ فٱشػَا إَِل ذِن ِر
َ ََُۡ ُۡ ُ
ُ  ذٞ ۡ َ ۡ ُ َٰ َ ۡ َ ۡ ْ ُ َ َ ذ
ۡ
ٱَّللِ وذروا ٱۡلي َۚع ذل ِكم خۡي لكم إِن نيتم تػلهَن

“Wahai orang-orang yang beriman, bila diserukan shalat pada
hari Jum’at maka bersegeralah menuju dzikir kepada Allah
(shalat Jum’at) tinggalkan aktivitas jual beli. Yang demikian itu
lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya”.
Selanjutnya ayat tersebut dipertegas antara lain berdasarkan
beberapa sabda Rasulullah Saw di antaranya:

ْ َ َ َ َُ َ َ َ َ ً ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ
ٍِ وي حرك ثلث ُج ٍع تُاوًا ةُِا طتع اَّلل لَع كن ِت

“Barangsiapa yang meninggalkan shalat jum’at tiga kali karena
meremehkannya, maka Allah akan kunci hatinya” (HR. Abu
Daud dan Ibnu Majah)

ً َ
َ َوي
غذر فُِ وٌافق
غري
ي
و
ا
ثلث
اجلىػث
ك
حر
ِ
ٍ
ِ

“Barangsiapa yang meninggalkan shalat jum’at tiga kali tanpa
udzur, maka dia orang munafik” (HR. Ibnu Hibban)
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Hadits tersebut di atas mempertegas kedudukan shalat Jum’at
sebagai kewajiban agama, sehingga orang yang sengaja
meninggalkan shalat Jum’at tiga kali berturut-turut tanpa udzur
adalah kemunafikan.
2. Terkait dengan Ibadah Jama’ah Shalat Maktubah
Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum melaksanakan
jama’ah shalat lima waktu (shalat maktubah). Imam al-Nawawi
sebagaimana dikutip oleh Syeikh Ahmad Zain al-Din al-Malibari
menyatakan, bahwa shalat Jama’ah untuk shalat maktubah
hukumnya wajib kifayah bagi laki-laki, baligh, yang tidak sedang
bepergian, dan merdeka. Sedangkan menurut madzhab Imam
Ahmad bin Hanbal hukumnya wajib a’in. Sebagian
menetapkannya sebagai salah satu syarat sah Shalat Fardhu
(lih. Fath al-Mu’in, Dar Ibn Hazm, 2004, hlm. 171). Pendapat
terakhir ini diikuti oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim.
Adapun diantara dasarnya antara lain sabda Rasulullah Saw:

َ ْ َ َ ن َ َ َ َ ْ َ ََ َ َ َ َُ ا
ْ
َل ِاَّل ِوي ُغذ ٍر
وي س ِىع الداء فنه يأحِ ٍِ فل ضلة

Barang siapa mendengar panggilan adzan lalu tidak
mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya kecuali bila ada
udzur. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)
Para ulama berbeda pendapat dalam menafsiri kata, “falaa
shalaata lahuu”. Sebagian memaknai tidak ada shalat
sempurna, sebagian ulama yang lain memaknai tidak ada shalat
dianggap shah, wallahu a’lam bi al-shawab.
3. Terkait dengan Ibadah Ramadhan
Penyelenggaraan ibadah di bulan Ramadhan di masjid
khususnya shalat tarawih, hukumnya adalah sunnah. Namun
demikian, hal ini juga berkaitan dengan mengagungkan syi’ar
Allah Swt, sama halnya dengan disyari’atkannya ibadah shalat
berjama’ah di masjid. Allah berfirman:

ُ ُۡ َ َۡ
َ َذٰل َِم َو َنو ُي َػ ّ ِظ ۡم َط َ َٰٓ َ ذ َ ذ
َب
َۖ
ِ عهِر ٱَّللِ فإِنٍا نِو تلَى ٱللل

Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan
syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan
hati. )QS. al-Hajj [22]: 32)
Berdasarkan keumuman makna ayat ini, mengagungkan syi’ah
Allah adalah cermin dari ketakwaan.
4. Terkait dengan Memakmurkan Masjid
Masjid adalah baitullah, rumah Allah, tempat yang baik untuk
shalat kita. Allah kemudian menjelaskan bahwa masjid yang
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sesungguhnya adalah masjid yang dibangun atas landasan
taqwa bukan atas tujuan lain. Maka dalam sejarah, tatkala
orang-orang kafir di masa Rasulullah Saw mendirikan masjid
tandingan, Allah melarang beribadah di dalamnya, Allah
berfirman:

َ ُّ َ َ ۡ َ ۡ َ ذ
ََۡ ذَ ۡ ٌ ُّ َ ََ ذ
َُ َ
ۡ
َ
ٰ
جد أ ِشس لَع ٱتللَى نِو أو ِل يَ ٍم أحق أن
ِ َل تلم فِيًِ أةداَۚ لهص
َ ُّ ُ ٞ َ
َ َت ُل
ُّ ِٱَّلل ُُي
ُ َن أَن َي َت َط ذٍ ُر َۚوا ْ َو ذ
َب ٱل ۡ ُه ذط ٍّريو
َم فِي ًِِۚ فِيًِ رِجال ُيِت
ِِ

Janganlah engkau melaksanakan salat dalam masjid itu selamalamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa,
sejak hari pertama (masjid Quba) adalah lebih pantas engkau
melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang
yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang
bersih. (QS. al-Taubah [9]: 108)
Memakmurkan masjid adalah upaya untuk menggiatkan aktifitas
ketaatan di masjid seperti shalat, berdzikir dan membaca alQur’an di dalamnya. Termasuk pula memelihara kebersihan dan
kesuciannya, memperindah dan menjaga bangunannya agar
tetap kokoh (lih. Rawa’i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min alQur’an, Maktabah al-Ghazali, 1980, Juz I/ hlm. 571).
Tidak patut masjid-masjid Allah yang dibangun dengan landasan
taqwa dimakmurkan oleh orang-orang yang tidak beriman.

ُ َ َٰٓ َ َ َ
ۡ ُۡ َ َ َ
َ َ َ َ ۡ ُُ ْ َ َٰ َ ذ
ٰ
س
ن
وا
ر
ه
ص ٍِم
ػ
ي
ن
أ
ِني
ك
ۡش
ِ جد ٱَّللِ ش ٍِ ِديو لَع أىف
ِ
ِ نا َكن ل ِله
َُٰ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ُْ ۡ ُ ۡ
َ ُ َٰ ۡ ُ ذ
ُ
َ
ۡ
ةِٱلكف ِرِۚ أو َٰٓلهِم حتِطج أغملٍم و ِِف ٱنلارِ ٌم خ ِِلون

Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjidmasjid Allah, sedangkan mereka mengakui bahwa mereka
sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan
mereka kekal di dalam neraka. (QS. At-Taubah [9]: 17).

Namun orang-orang yang layak memakmurkan masjid adalah
orang-orang yang beriman, yang ciri-cirinya dijelaskan di dalam
al-Qur’an:

َٱلصلَ َٰة
َ ََوأَك
ام ذ
ْ ُ ُ
يَكَىَا ن َِو

ۡ َ ذَ َۡ ُُ َ َ َ ذ َ ۡ َ َ َ ذ
ۡ
َ
ٰ إِنها يػهر ن
ِ
خ ِر
ِ جد ٱَّللِ نو ءانو ةِٱَّللِ وٱۡلَم ٱٓأۡل
ِ س
َ َ َُْ َ َ َ ََ َ ذ َ َ ََۡ َۡ َ ذ ذ
َٰٓ و َءاَت ٱلزن َٰة ولم َيض إَِل ٱَّللَۖ فػ
َس أو َٰٓلهِم أن
َ ٱل ۡ ُه ٍۡ َت ِد
يو

Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orangorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap
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mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada
siapapun) selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang
yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang
mendapat petunjuk” (QS. At-Taubah [9]: 18).
Allah memberikan tempat kedudukan tersendiri kepada orangorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Mereka adalah
salah satu dari tujuh orang yang akan mendapatkan
perlindungan dari Allah di saat tidak ada perlindungan selain
perlindungan-Nya, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

ّ ََْ َ ا ا
ُ
ٌّ َو َشا ب،ِإوامُِ ََع ِدل
َ ِ : ٍُ ِإَّل ِظنا
َستْ َػث يُ ِظن ُُ ْه اهلل ِِف ِظ ِن ٍِ يِم َّل ِظل
َ
َ  َو َر ُجل كَنْتُ ٍُ ُو َػناق ِف،ن َ َشأ ِِف غتَا َدة اهلل حػىل
َ الى
 َو َر ُجل ِن،اج ِد
س
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ُ َ َ ْ ُْ َ َ ُ َ َ َْ َ َ ْ ََ َ َ َْ َََ ا
َ
ا
 ورجل دعخٍ ِامرأة ذات،ٍِ  وتفركا غني،ٍِ  ِاجخىػا غني،هلل
ِ َتاةا ِِف ا
ُ َ ّ ََ َ َ
َ
َ َ ا
َ َْ
ََ َ
َ اف
،ٍٍ  َو َر ُجل ح َطدق ةِ َط َدك،اهلل
 ِإ ِِن َأخ: فلال،ال
ٍ ب و ُج
ٍ وٌط
َ َ َْ َ َ ا
َ  َو َر ُجل َذ َك َر،ٍُ ٌُْاَل َوا ُتٌْف ُق يَىي
ُ ُ َّل َت ْػنَ َه ش َى
ًاهلل َخ ِاِلا
فأخفاَا خَّت
ِ
ِ ِ
َ ْ َ ََ
ج عيٌَْ ُاه
ففاض

Ada tujuh kelompok yang akan mendapat naungan Allah pada
hari yang tiada naungan kecuali naungan-Nya yaitu: Pemimpin
yang adil, remaja yang senantiasa beribadah kepada Allah
ta’alaa, seseorang yang senantiasa hatinya dipertautkan
dengan masjid, dua orang yang saling cinta mencintai karena
Allah dimana keduanya berkumpul dan berpisah karena-Nya,
seorang laki-laki yang ketika dirayu oleh wanita bangsawan lagi
rupawan, lalu menjawab: “sesungguhnya saya takut kepada
Allah”, seseorang yang mengeluarkan shadakah kemudian ia
merahasiakannya sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahui
apa yang diberikan oleh tangan kanannya, dan seseorang yang
berdzikir kepada Allah di tempat yang sunyi kemudian kedua
matanya meneteskan air mata”. (HR. al-Bukhari dan Muslim).
Selanjutnya Allah Swt mengecam keras perbuatan menghalanghalangi orang ke masjid sebagaimana firman-Nya:

َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َۡ َ ُ ذ ذَ َ َ َٰ َ ذ
ُ
ۡ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ٰ جد ٱَّللِ أن يذنر فِيٍا ٱشهًۥ وش
َع ِِف
ِ ونو أظلم مِهو نيع نس
َ َ ٓ َ َ َ َ ٓ ُْ َ َ َ َ َ َُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ ٓ ذ
ُ
ۡ
خراةٍِا َۚ أو َٰٓلهِم نا َكن لٍم أن يدخلٌَا إَِل خان ِ ِفنيَۚ لٍم ِِف
َ ٞ ۡ َ ۡ ُّ
ٌ خ َرة ِ َغ َذ
ٞ اب َغ ِظ
خز
يم
ِ ي َول ٍُ ۡم ِِف ٱٓأۡل
ِ ٱدلنيا
5

“Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang
menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid masjidNya, dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka tidak
sepatutnya masuk ke dalamnya (masjid Allah) kecuali dengan
rasa takut (kepada Allah). Mereka di dunia mendapatkan
kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat” (QS. AlBaqarah [2]: 114).
Inilah ayat yang mesti diperhatikan agar tidak ceroboh dalam
membuat kebijakan untuk menghentikan kegiatan di masjid /
mushalla. Perlu ada landasan yang komprehensif ketika
kebijakan seperti ini terpaksa akan diberlakukan dengan alasan
ada kedaruratan.
5. Terkait dengan ibadah di saat Menghadapi Musibah Covid19
Pada
dasarnya seluruh
aktifitas
di masjid
seperti
memakmurkannya, menjaga syi’ar di dalamnya, menegakkan
shalat jama’ah fardhu dan shalat Jum’at di dalamnya adalah
bagian dari menjaga dan memenuhi hak-hak Allah. Termasuk
memenuhi hak Allah adalah merapatkan shaf dalam shalat
berjama’ah.
Namun Allah mempunyai sifat Maha Pemurah, sehingga tidak
memberi beban kepada manusia di luar kemampuannya. Allah
berfirman:

َ ُ َ
ۡج َو َغلَ ۡي ٍَا َنا ۡنتَ َص َتج
ۡ ٱَّلل َن ۡف ًصا إ ذَل ُو ۡش َػ ٍَا َۚ ل َ ٍَا َنا َن َص َت
ُ ك ّل ِ ُف ذ
َل ي
ِ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang
dikerjakannya (QS. al-Baqarah [2]: 286)
Allah juga menyampaikan bahwa Agama Islam ini diturunkan
bukan untuk menjadi beban, tetapi justru untuk memberikan
kemudahan-kemudahan.

ُ َۡ َ َ َ َ َ َ
َ ٱدلِيو ن ِۡو
ّ ك ۡم ِف
َ
ج
ر
ح
ونا جػل غلي
ِۚ
ِ
ِ

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu
kesempitan. (QS al-Hajj [22]: 78)

ُ ُ ُ ََ َ ْ ُْ ُ ُ ُُ ُ ا
َ ْ ك ُه امْ ُػ
س
ِي ِريد اَّلل ةِكه اميس وَّل ي ِريد ة

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu. (QS. al-Baqarah: 185)
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Ayat 185 surat al-Baqarah ini dilihat dari asbab al-nuzulnya
terkait dengan keringanan puasa. Namun para ulama
menangkap konteks secara luas tidak hanya terkait puasa.
Rasulullah Saw juga menyampaikan dalam sabdanya:

َ يي َول َ ْه ُتتْ َػثُِا ُو َػ نس
َ إ ان َىا ةُػثْخُ ْه ُويَ نس
يي
ِ
ِ
ِ
ِ

“Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan
tidak diutus untuk memberikan kesulitan.”(HR. al-Bukhari).
Karena sifat yang memberikan kemudahan itu, maka dalam
penerapan hukum ada ketentuan yang disebut azimah, hukum dalam
kondisi normal, di sisi lain ada ketentuan rukhshah (keringanan), yaitu
hukum dalam kondisi tidak normal.
Selain memberikan solusi kemudahan ditengah kondisi kesulitan,
Islam menegaskan pentingnya mencegah dari bahaya. Rasulullah
Saw bersabda:

ََضار
َ ِ َض َر َو ََّل
َ َ ََّل

Janganlah membahayakan diri sendiri dan membahayakan
orang lain. (HR. Imam Malik, Ibnu Majah, al-Hakim, dan alBaihaqi)
Dari hadits ini antara lain dirumuskan kaidah:

َ ْ
ْ َ َُ ُْ ُ َ َ ا
َّلواك ِن
ِ الَّضر يدفع ةِلد ِر ا

Bahaya harus ditolak semampu mungkin
Kaidah fiqhiyah di atas, erat kaitannya dengan penyikapan
terhadap ancaman bahaya COVID-19.
Dalam pandangan Islam pula, adanya bahaya dapat
mengantarkan seseorang berada pada kondisi darurat. Merujuk
pada penjelasan Syeikh Ahmad Dardir, yang dimaksud keadaan
darurat adalah kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan, baik
secara nyata atau dugaan/prediksi. (lihat: Syarh al-Kabir dalam
catatan pinggir Hasyiyah al-Dasuqi, Isa al-Babi al-Halabi:
II/115). Adanya wabah virus Corona (COVID-19) dalam
keadaaan tertentu dapat menjadikan suatu kawasan tertentu
menempati keadaan darurat seperti itu.
Sebagai manifestasi kemudahan ajaran Islam, keadaan darurat
dapat memperbolehkan hal-hal yang pada kondisi normal tidak
diperbolehkan yang merupakan bentuk rukhshah (keringanan),
misalnya oleh karena bahaya mengancam dan tidak terkendali,
pelaksanaan ibadah di masjid bisa saja ditiadakan.
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Namun, dalam kaitannya dengan kebolehan melakukan sesuatu
yang tidak boleh dengan alasan darurat, atau sebaliknya
kebolehan meningalkan kewajiban dengan mengganti dengan
yang lain dengan alasan darururat, haruslah memperhatikan
tingkat kedaruratannya. Karena itulah kaidah fiqhiyah
menyatakan:

وا أةيح لنَّضورة يلدر ةلدرَا
Sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi darurat harus
disesuaikan dengan kadar daruratnya.
Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan bahaya Covid-19
yang dikaitkan dengan penyelenggaraan kegiatan di Masjid /
mushalla, mestilah dilakukan pemetaan yang jelas, sehingga
jelas pula tingkat kedaruratanya ditinjau dari sudut pandang
syari’at. Analisis sederhananya, jika kondisi bahaya itu sudah
bisa diatasi dengan mengkarantina orang-orang tertentu, maka
tidak perlu menghentikan semua kegiatan di masjid, sementara
di sisi lain orang-orang masih banyak berlalu lalang di tempat
keramaian tanpa dikendalikan.
Penetapan kedaruratan karena bahaya, kendati bisa bersifat
prediksi seperti penjelasan Syeikh Ahmad Dardir terdahulu, apa
lagi hubungannya dengan menghentikan kegiatan di masjid
(termasuk juga mushalla) haruslah dilakukan dengan cermat.
Untuk itu patut diperhatikan hadits berikut:

َ َ َ َََُْ َ ْ َ
َ
ُ ِب َض اىل ا
َاَّلل َغنَيٍْ َو َسنا َه َر ُجل أَ ْع ََم َف َل َال يا
ا
عي أِب َريرة كال أَت ال ا
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َُ َ ا
َ َ َ َُ َ ا
ُ َُ
ْ ِدِن إ ََل ال ْ َى
َ ْ اَّلل إًا ٍُ مَي
اَّلل
ِل
س
ر
ل
أ
س
ف
د
ج
س
ل
ي
د
ئ
ا
ك
ِل
س
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ رسِل
َْ ََ ا َ َُ َ َا َ ا
َ ا ا ُ َ َ ْ َ َ ا َ َ ْ ُ َ ن َ َ ُ َ ُ َ َن
ضىل اَّلل غني ٍِ وسنه أن يرخص َل فيطِّل ِِف ةيخِ ٍِ فرخص َل فنىا وَّل
ْالط َلة كَ َال َن َػ ْه كَ َال فَأَجب
اء ة ا
َ َد ََع ُه َف َل َال ََ ْل ت َ ْس َى ُع الن َد
ِ
ِ
ِ

Dari Abu Hurairah dia berkata; "Seorang buta (tuna netra)
pernah menemui Nabi Saw dan berujar "Wahai Rasulullah, saya
tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid."
Lalu dia meminta keringanan (rukhsah) kepada Rasulullah Saw
untuk shalat di rumah. Ketika sahabat itu berpaling, beliau
kembali bertanya: "Apakah engkau mendengar panggilan shalat
(adzan)?" laki-laki itu menjawab; "Benar." Beliau bersabda:
"Penuhilah seruan tersebut (hadiri jamaah shalat).(HR. Muslim)
Demikian pula hadits berikut:
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ْ َُ َ ََ َْ َ ْ ْ ُن َ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ ا ا
َ
ن
َ
ن
َ
َ
ِ اَّلل ِإن الى ِديٌث ك ِثرية الُِام والست
اع
ِ عي اة ِي أم وكخِمٍ كال يا رسِل
ََ ََ َ ا ُ َ ا اُ َ َْ َ َ اَ ََْ َ ُ َ ا
ََ ا َ َ ا
فلال ال ِِب ضىل اَّلل غني ٍِ وسنه أتسىع َح لَع الطل ِة َح لَع
ًَ ََ ا
َ َْ
َح َل
امفل ِح ف
Dari Ibnu Ummi Maktum dia berkata; Wahai Rasulullah,
sesungguhnya di kota Madinah banyak binatang berbisa dan
binatang buasnya. Maka Nabi Saw bertanya, "Apakah kamu
mendengar seruan adzan 'Hayya 'alash shalaah, Hayya
'alalfalaah? 'Karena itu, penuhilah! (HR. Abu Dawud)
Juga hadits berikut:

َ ْ ْ ُن َ ُْ َاُ َ َ َ َُ َ ا
ري ُة ال ْ َُ َِامن
َ اَّلل إ ان ال ْ َىديٌَ َث َكث
ِ
ِ
ِ ِ عي اة ِي أم وكخِمٍ أًٍ كال يا رسِل
َ َْ َ َ ن َ َ َ َ ْ َْ َ ُ َ ا ََ ا َ َ ا
َ َ َ َ َ
ِ والست
اع كال َل تسىع َح لَع الطل ِة
َح َلَع امفل ِح كال ن َػ ْه كال
َُح ََ ًل َول َ ْه يُ َر نخ ْص ََل
فَ َ ا

Dari Ibnu Ummi Maktum bahwasanya dia berkata; "Wahai
Rasulullah di Madinah banyak hewan melata dan hewan buas."
Rasulullah Saw menjawab, "Apakah kamu mendengar seruan,
'Hayya 'alash-shalah, hayya 'alal falah? '" la menjawab, "Ya."
Kemudian Rasulullah Saw bersabda, "Maka marilah
menyambutnya." Beliau (Shallallahu'alaihi wasallam) tidak
memberi keringanan kepadanya. (HR. al-Nasa’i).
Dengan memperhatikan dasar-dasar sebagaimana dimuat
dalam rumusan fatwa, pada fatwa MUI No. 14 tahun 2020 ini
terdapat beberapa opsi, yang penerapannya sangat bergantung
pada kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Secara umum yang
pokok ada dua hal:
1. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam
wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh
menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang
banyak, seperti jamaah shalat lima waktu, dan shalat Tarawih
2. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di
suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam diminta
tidak menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut,
sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib
menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masingmasing.
III. Peraturan Terkait Dengan Pelaksanaan Kebijakan PSBB di
Jawa Timur
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1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19)
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun
2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19)
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HH.0
1.07/Menkes/264.2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial
Berskala Besar di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo,
dan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19)
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi
Jawa Timur
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18
Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala
Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Provinsi Jawa Timur
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota
Surabaya
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2020 di
Kabupaten Sidoarjo
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala
Besar Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 di
Kabupaten Sidoarjo
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2020 (CIVID19) di Kabupaten Gresik
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10. Keputusan Bupati Gresik No. 188/341/HK/437.12/2020 tentang
Penetapan Wilayah di Kabupaten Gresik yang Dilakukan PSBB
dalam penanganan COVID-19.
IV. Tinjauan Implementasi Kebijakan PSBB di Jawa Timur
1. Pembatasan kegiatan keagamaan adalah termasuk pada
lingkup pembatasan hak kebebasan beragama. Pada dasarnya
negara mempunyai kewenangan melakukan pembatasan
sekalipun hak beragama termasuk pada non derogable. Hal ini
diatur dalam ICCPR pasal 18 ayat (3) yang telah diratifikasi
dengan UU No. 12 tahun 2005. Pembatasan haruslah ditetapkan
berdasarkan ketentuan hukum dalam hal ini adalah undangundang. Pada kenyataan peraturan tertinggi yang memberikan
ketentuan
tentang
pembatasan
kegiatan
keagamaan
hubungannya dengan penanganan Covid-19 ini adalah
Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 yang hanya
memuat adanya klausul “pembatasan kegiatan kegamaan”
tanpa menyebut jenis pembatasannya.
2. Penyebutan jenis pembatasan yang dilakukan berkaitan dengan
kegiatan keagamaan terkait dengan pencegahan penyebaran
Covid-19, secara eksplisit dimuat dalam beberapa peraturan di
bawahnya antara lain sebagai berikut berikut:
a. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 18 tahun 2020 pasal 11
yang direvisi dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 21
tahun 2020, tidak menyebutkan eksplisit pembatasan
kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Yang ada adalah
pembatasan kegiatan keagamaan di rumah.
b. Peraturan Walikota Surabaya No. 16 Tahun 2020 pasal 11
menyebutkan selama pemberlakuan PSBB, dilakukan
penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah
ibadah dan/atau di tempat tertentu.
a. Peraturan Bupati Gresik No. 12 tahun 2020 pasal 13,
sekalipun berbunyi pembatasan kegiatan keagamaan di
rumah ibadah, namun penerapannya adalah penghentian
sementara kegiatan di rumah ibadah.
b. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 31 tahun 2020 yang telah
diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 32 tahun 2020,
pasal 11 sehingga tertulis:
(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian
sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau
di tempat tertentu.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yaitu :
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a. Pelaksanaan shalat rawatib, dapat dilaksanakan
dengan berjama’ah oleh warga / masyarakat di sekitar
masjid / mushola dengan tetap memperhatikan protokol
kesehatan; dan
b. pelaksanaan kegiatan keagamaan / ibadah lain dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan,
dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi
yang diakui oleh pemerintah, termasuk Maklumat
Bersama antara Forpimda Sidoarjo, Pimpinan MUI,
Ormas-ormas Agama, FKUB dan Tokoh Masyarakat
Kabupaten Sidoarjo.
3. Pemberlakuan pembatasan kegiatan keagamaan sudah
sepatutnya dikaji secara cermat karena hak melaksanakan
kegiatan agama adalah hak paling asasi yang dijamin konstitusi.
Untuk membahasnya perlu melibatkan peran lembaga-lembaga
keagamaan terkait. Lebih-lebih dalam hal kegiatan keagamaan,
ada hal-hal yang bersifat pokok dari ajaran agama misalnya
kegiatan shalat Jum’at. Karena jika tidak dilakukan dengan
cermat, bisa saja terjadi perbuatan yang bisa ditafsirkan sebagai
permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu
agama yang dianut di Indonesia. Dalam hal ini, Peraturan
Gubenur Jawa Timur No. 21 Tahun 2020 telah menyebutkan
sebagaimana pada pasal 11 ayat (2) bahwa pengecualian
pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga
keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah. Hal yang sama
juga terdapat pada peraturan Bupati Sidoarjo No. 32 tahun 2020.
4. Oleh karena peraturan Gubernur Jawa Timur No. 18 tahun 2020
yang menjadi rujukan Perbub Gresik No. 12 tahun 2020 dan
Perwalikota Surabaya No. 16 tahun 2020 telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 21 tahun 2020, sementara
Perbub Gresik No. 12 tahun 2020 dan Perwalikota Surabaya No.
16 tahun 2020 sampai kajian ini di buat, belum dilakukan
perubahan, sehingga terdapat ketidaksinkronan. Hal ini bisa
menjadi catatan tersendiri, mengingat sesuai dengan UU No. 12
tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, menekankan azas kesesuaian antara jenis, hierarki,
dan materi muatan, dan secara hierarki, peraturan Gubernur
mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Peraturan Bupati.
Adapun Perbub Sidoarjo No. 31 tahun 2020, telah dilakukan
penyesuaian dengan Perbub Sidoarjo No. 32 tahun 2020.
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5. Pada tataran implementasi kebijakan PSBB, terdapat kasuskasus di lapangan yang bisa kontra produktif dan
memberikan citra yang tidak baik kepada pemerintah, ketika
dilakukan sweeping oleh aparat di tingkat bawah ke Masjid dan
Mushalla. Langkah yang dilakukan oleh aparat di tingkat bawah
ini justru menimbulkan ketakutan dan kepanikan masyarakat.
6. Berdasarkan survei dengan metode purposive sampling yang
dilakukan oleh Satgas Covid-19 MUI Jatim terkait dengan poin 5
di atas, umumnya responden memandang bahwa kebijakan
pemerintah menghentikan kegiatan ibadah di masjid / mushalla
merupakan kegiatan yang tidak proporsional. Jalan berfikir
mereka sederhana, kenapa kerumunan massa yang selalu jadi
sorotan adalah rumah ibadah, di sisi lain di tempat-tempat
kerumunan yang lain seperti pasar, pabrik, cave, rumah makan
terkesan masih longgar. Suasana pasar masih tetap berjejal dan
tidak ada peringatan signifikan yang dilakukan oleh aparat untuk
mengingatkan, padahal tingkat resikonya justru lebih tinggi
dibanding dengan rumah ibadah. Sementara itu, di rumah
ibadah seperti masjid /mushalla, justru telah menerapkan
peraturan ketat untuk jama’ahnya, seperti keharusan
menggunakan masker, melakukan cuci tangan dengan sabun
serta air mengalir, pengecekan suhu badan, telah mentoleransi
pengaturan shaf dengan jarak (meskipun hal ini telah mentolerir
hal yang penting), dan membatasi jama’ah hanya warga sendiri
sehingga sampai-sampai ada masjid yang menerapkan absensi
untuk jama’ahnya.
7. Berdasarkan poin (5) dan (6) di atas, muncul benturan di tingkat
lapisan bawah antara aparat termasuk perangkat desa, dengan
warga masyarakat yang mencoba mempertahankan hak
kebebasannya untuk menjalankan ibadah di rumah ibadah.
Tentu yang paling menjadi korban dalam hal ini adalah
pejabat di tingkat paling bawah, yang dalam hal ini
khususnya aparat yang ada di lapangan, termasuk kepala
desa / lurah.
8. Fakta lain yang juga menjadi temuan survei, banyaknya masjid
di tepi jalan yang tutup, bahkan pagarnya pun terkunci.
Sementara itu, kebijakan PSBB tidak bermaksud menghentikan
sama sekali pergerakan orang. Masih banyak orang berlalu
lalang karena harus melakukan pekerjaannya sehingga masih
tetap membutuhkan tempat untuk melakukan shalat di luar
rumah.
9. Penetapan zona merah di suatu daerah dalam beberapa hal
juga dipertanyakan, karena pada kenyataannya banyak fakta di
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daerah, begitu ada kasus positif di daerah tersebut langsung
ditetapkan sebagai zona merah, sementara sebenarnya kasus
positif masih dengan jelas dapat terlacak klasternya yang
berasal dari luar daerah tersebut. Jika fakta ini kemudian
dijadikan alasan untuk menghentikan kegiatan di masjid
/mushalla/ surau, bisa menjadi blunder, dan mencederai nalar
logis masyarakat.
V. Kesimpulan
1. Mengingat bahwa beribadah di masjid merupakan bagian dari
hak dasar yang paling mendasar, pemerintah perlu menerapkan
kebijakan yang hati-hati dan proporsional. Kebijakan yang tidak
proporsional bisa batal demi hukum karena bisa dianggap
melanggar konstitusi.
2. Terkait dengan kebijakan PSBB, Peraturan Bupati Sidoarjo No.
32 tahun 2020 terlihat paling akomodatif dibandingkan dengan
yang lain.
VI. Masukan dan Saran
1. Penyelenggaraan kegiatan ibadah sebagaimana biasa, sedapat
mungkin bisa tetap dilaksanakan dengan secara ketat
memperhatikan protokol pencegahan penyebaran Covid-19
sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI No. 14 tahun 2020 poin (5),
kecuali apabila ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan
dilaksanakan mengacu fatwa No. 14 tahun 2020, poin (4).
2. Dalam keadaan tidak ada alternatif lain, misalnya dengan
memperhatikan bahwa masjid yang dimaksud jama’ahnya dari
berbagai tempat yang sulit dikendalikan, sementara penyebaran
virus susah diprediksi, sehingga perlu diterapkan kebijakan
penghentian kegiatan ibadah di masjid untuk pencegahan
penyebaran Covid-19,
maka perlu pembicaraan dengan
lembaga keagamaan, hal ini sesuai dengan klausul fatwa MUI
No. 14 tahun 2020 poin 4.
MUI Provinsi Jawa Timur memberikan rekomendasi, jika dalam
kondisi terpaksa hal ini harus dilakukan, masjid / mushalla
tetaplah dibuka untuk singgahan warga yang sedang ada di luar
rumah karena masih bekerja, yang ingin menjalankan shalat,
dan disediakan tempat untuk mereka serta disediakan fasilitas
tempat cuci dengan sabun yang memadai.
Selain itu, seruan adzan sebagai tanda waktu masuk shalat
masih tetap dilaksanakan, dan dilaksankan shalat berjama’ah
oleh orang-orang tertentu saja.
Sementara pada masjid-masjid yang jamaahnya masih
terkendali, yaitu masyarakat setempat, seyogyanya masih dapat
14

melaksanakan kegiatan keagamaan di masjid sesuai dengan
ketentuan poin 5 fatwa MUI No. 14 tahun 2020. Namun
demikian, wajib menerapkan ketentuan protokol pencegahan
penyebaran Covid-19.
3. Pengetatan penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid19 oleh aparat harus dilakukan secara merata tidak hanya di
rumah ibadah, tetapi juga di tempat yang masih ada kegiatan
kerumunan massa yang diperbolehkan berdasarkan peraturan
yang ada, seperi di pasar dan tempat-tempat perbelanjaan lainlainya.
4. Dalam upaya
mensosialisasikan protokol pencegahan
penyebaran Covid-19, Justru perlu melibatkan peran masjid /
mushalla sebagai tempat sosialisasi secara terus menerus,
karena untuk memberikan kesadaran pada masyarakat,
dibutuhkan sosialisasi berulang-ulang yang dapat dilakukan
melalui masjid / mushalla, lewat pengumuman-pengumuman,
khutbah dan lain.
5. Selain itu, sebagai masyarakat beriman, masyarakat
berketuhanan, upaya pencegahan penyebaran Covin-19 perlu
dilakukan secara simultan antara upaya lahir dan upaya batin.
Upaya lahir hal yang mutlak dilakukan sesuai dengan kaidah
sunnatullah dalam agama yaitu dengan mematuhi ketentuan
pencegahan penyebaran Covid-19. Namun upaya batin juga
harus digalakkan, agar masyarakat semakin mantap imannya,
sehingga lahir sikap sabar, tabah, optimis, dan tidak cemas.
Lebih-lebih saat ini adalah bulan suci Ramadhan yang sangat
diyakini sebagai bulan penuh rahmat. Optimisme adalah hal
yang penting, sebaliknya kecemasan justru bisa merapuhkan
kekebalan, sesuai dengan temuan para ahli di bidang ini.
6. Pemerintah juga perlu secara transparan dalam menetapkan
suatu daerah sebagai zona /kawasa merah. Jika di suatu daerah
ada kasus yang masih jelas klasternya karena dapat dilacak,
tidak otomatis daerah tersebut dinyatakan tidak terkendali
sehingga dilakukan penghentian kegiatan di rumah ibadah, yang
bisa membingungkan masyarakat.
7. Di luar wilayah penerapan PSBB di Jawa Timur, berdasarkan
pantauan Satuan Tugas Pencegahan Covid-19 MUI Provinsi
Jawa Timur pada mushalla di fasilitas umum seperti di jalan tol,
masih ada sarana ibadah yang belum menyediakan fasilitas alat
cuci dengan sabun yang memadai, dan tidak menyediakan
peringatan bagi pengguna sarana yang datang, untuk itu perlu
ada teguran kepada para pengelolanya agar memperhatikan hal
ini.
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8. Mengingat pada kenyataannya masih banyak orang-orang yang
karena suatu keadaan harus menjalankan tugas di luar rumah,
namun oleh karena ada seruan penghentian kegiatan ibadah di
masjid-masjid, banyak masjid-masjid di jalan-jalan utama tidak
hanya menghentikan kegiatan ibadah tetapi juga menutup rapat
pagarnya sehingga orang-orang yang bekerja di luar rumah
kesulitan menemukan tempat untuk menjalankan shalat. Hal ini
tentu ironis di negara yang berdasarkan Pancasila dengan sila
pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu, pemerintah
perlu memberikan solusi terhadap masalah ini sebagai
konsekuensi pelaksanaan pasal 29 ayat (2) UUD 1945.
9. Terakhir yang menjadi catatan dari evaluasi ini, di Jawa Timur
terdapat tidak kurang 43.000 masjid dan 165.000 mushalla. Ini
adalah potensi untuk media membangun kesadaran bersama
mencegah penyebaran Covid-19. Jangan justru dimatikan
dengan kebijakan menutup masjid / mushalla, dan meredupkan
syi’arnya.
10. Selanjutnya seruan gerakan bekerja dirumah dan beraktifitas di
rumah hendaklan tetap dilakukan secara realistis. Jangan
sampai seruan ini hanya dianggap apologi, karena faktanya
masih banyak rakyat yang harus mengais rizki di luar rumah
untuk menghidupi keluarganya.
Surabaya, 09 Ramadhan 1441 H
02 Mei 2020 M
Dewan Pimpinan MUI
Provinsi Jawa Timur,
Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

KH. Abdusshomad Buchori

H. Ainul Yaqin, S.Si. M.Si. Apt.
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