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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż ذ
zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 
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 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ء
, 

Apostrof 

 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا ُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u ى وَ 

Contoh: 

 kaifa : ك ي فَ 

لَ    haula : ه و 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf 
Nama 

Huruf dan 
Tanda 

Nama 

 …ا َ| …ىَ 
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā’ i i dan garis di atas ى

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ىو
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Contoh: 

اتَ   mata :م 

ىَ م  ر  : rama 

قِي لَ َ : qila 

تََُ ي ُمو  : yamutu  

 

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

َلََِ ةَُا أل ط ف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 

ِدَي ن ةَُا لف اَِضل ةََُ ا ل م  : al-madinah al-fadilah 

ة م   al-hikmah :  ا ل ِحك 

5. Syaddah (Tasydid) 
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Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةَُ

 al-biladu :ا ل باِل دَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

 

Contoh: 
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a. Hamzah di Awal  

تَُ  umirtu : اُِمر 

b. Hamzah Tengah 

َ ن   ta’muruna : ت أ ُمُرو 

c. Hamzah Akhir 

:ش ي ٌءَ َ: Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi  

kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  

dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  

maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua 

cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

 billah بِا الَّله Dinullah ِدي ُنَالَّله
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Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ِةَالَّلهَََ م  ح  َر   Hum fi rahmatillah هُمَ   فِي 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
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a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Ahmad Aliudin 

Nim  : 80100219052 

Konsentrasi : Syariah Hukum Islam 

Judul  : Salat Jumat Virtual di Masa Pandemi Covid-19 

(Diskursus Ulama Fikih Kontemporer) 

 

Tesis ini berjudul “Salat Jumat Virtual di Masa Pandemi Covid-19 

(Diskursus Ulama Fikih Kontemporer)” dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana 

tinjauan umum tentang salat jumat? 2) Bagaimana analisis pandangan ulama 

terhadap syarat wajib dan syarat sah salat jumat? 3) Bagaimana hukum salat jumat 

secara virtual? Adapun tujuan penelitian ini, Pertama, untuk mengetahui pendapat 

para Ulama tentang hukum salat jumat virtual di masa pandemi Covid-19. Kedua, 

untuk mengetahui metode yang digunakan dalam menetapkan hukum salat jumat 

virtual di masa pandemi Covid-19. 

Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (library research), dan 

pengumpulan datanya dilakukan dari perpustakaan seperti literatur-literatur, buku-

buku, kitab-kitab kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan pendapat para Ulama tentang hukum salat jumat virtual di 

masa pandemi Covid-19 dan metode-metode yang digunakan dalam menetapkan 

hukum pada masalah tersebut. Lalu, teknik analisis data dengan melalui tahapan, 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa 1) Jumat hari yang begitu spesial bagi 

umat islam, memiliki banyak keutamaan. Mengenai sejarah disyariatkannya salat 

jumat, terdapat dua riwayat yang secara dzohir bertentangan, satu riwayat 

menyebutkan orang pertama yang melaksanakan salat jumat adalah Mus’ab ibn 

Umair, riwayat lain menyebutkan yang pertama melaksanakan salat jumat adalah 

As’ad ibn Zurarah. Namun pada hakikatnya dua riwayat tersebut dapat 

dikompromikan, Mus’ab sebagai pemimpin salat, dan As’ad sebagai pengumpul dan 

menjamu para jamaah. 2) Para ulama menyebutkan syarat-syarat dalam 

melaksanakan salat jumat, secara umum syarat-syarat tersebut dapat dibagi menjadi 

tiga: Syarat wajib sekaligus syarat sah(tempat, izin penguasa, masuk waktu), syarat 

wajib (al-Iqamah bi mishr, laki-laki, sehat, baligh, merdeka) dan syarat sah (khutbah 

dan jamaah). 3) Adapun dalam menanggapi hukum salat jumat virtual di masa 

pandemi Covid-19, para ulama kontemporer berbeda pendapat. Terdapat kelompok 

ulama yang membolehkan salat jumat virtual, mereka menganggap dalam 

pelaksanaan salat jumat virtual telah memenuhi segala persyaratan salat jumat. 
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Mereka juga menganggap salat jumat virtual merupakan solusi agar masyarakat 

tetap dapat melaksanakan salat jumat dengan tenang di masa penyebaran wabah 

Covid-19. Sedangkan jumhur ulama kontemporer memiliki pendapat yang berbeda, 

mereka memandang salat jumat virtual belum sempurna memenuhi segala 

persyaratan salat jumat, bahkan terdapat syarat penting yang tidak terpenuhi dalam 

salat jumat virtual yaitu kesatuan tempat antara imam dan makmum. Dengan 

demikian salat jumat virtual tidak sah, karena salah satu syarat jamaah tidak 

terpenuhi. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Perbedaan pendapat dalam ranah fikih 

merupakan hal biasa, baik dalam masalah ibadah ataupun muamalah banyak 

pendapat-pendapat dari para ulama yang berbeda, dengan banyaknya perbedaan 

tersebut masyarakat harus dengan bijak dalam memilih pendapat. 2) Setiap muslim 

harus memiliki pendapat yang dianggap lebih kuat sebagai pegangan dalam peraktek 

ibadah, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi kepada mereka yang berbeda 

pandangan. 3) Saling menghormati dalam perbedaan harus terus dilakukan agar 

perbedaan tidak membawa kepada perpecahan sehingga muncul permusuhan. 
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Reg. Number : 80100219052  

Department : Sharia and Islamic Law  
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Fikih Kontemporer) 

  

This research entitled "Virtual Friday Prayer during Covid-19 Pandemic (The 

discource of Contemporary Fiqh Scholars)”. This research consisted of three 

research questions: 1) What is the general discourse of Friday prayers? 2) What are 

the analyses and opinions of scholars on the mandatory and legal conditions for 

Friday prayers? 3) What is the law of virtual Friday prayers? The major purposes of 

this study were twofolds namely to find out the opinions of scholars regarding the 

law of virtual Friday prayers during the Covid-19 pandemic. In addition to ttat, this 

research aimed to investigate the method used in establishing the law for virtual 

Friday prayers during the Covid-19 pandemic.  

The methodological approach used in this research was library research. The 

data of the research were gained from various resources such as books, journals, and 

other related literature. The data analysis was conducted through descriptive 

analysis aiming to provide information on the opinions and the metods used by 

muslim scholars in deciding the law of virtual Friday prayers during the Covid-19 

pandemic. The data analysis was also done through the stages of data condensation, 

data display, and data conclusion drawing.  

The findings of this study indicated that Friday has been considered to be a 

special day for Muslims and has a number of virtues. Regarding the history of the 

Friday prayer, there are two contradictory and dzohir narrations related to it. One 

narration showed that the first person to perform the Friday prayer was Mus'ab ibn 

Umair, whereas another narration mentioned that the first person to perform the 

Friday prayer was As'ad ibn Zurarah. However, those two hadiths could be in line as 

Mus'ab’s role could be as the prayer leader and As'ad as muadzin of the prayer. In 

general, there are three conditions and requirements for people to conduct a Friday 

prayer, namely: mandatory requirements as well as legal conditions (place, 

permission of the ruler, time to pray), mandatory conditions (al-Iqamah bi mishr, 

male, mature, independent) and valid conditions (khutbah and congregation). In 

terms of the law of the virtual Friday prayer during the Covid-19 pandemic, 

contemporary muslim scholars have different opinions. There are groups of scholars 

who allowed virtual Friday prayers. They considered that in the implementation of 
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virtual Friday prayers, all the requirements for Friday prayers are already fulfilled. 

They also thought that virtual Friday prayers could be a solution so that people can 

perform Friday prayers during the Covid-19 outbreak. In contrast, the majority of 

contemporary scholars stated that the virtual Friday prayer has not fully fulfilled all 

the requirements and condition of the Friday prayer. One important condition which 

has not been accomplished is the same of place between the priest and the 

congregation. There, the virtual Friday prayer is considered by them to not allowed.  

However, differences of opinion related to fiqh are common, particularly in 

the matters related to worship and muamalah. Those different opinions and views 

should be responded wisely. Muslims may have their own opinion to choose stronger 

view that they can practice in their worship and everyday life. At the same time, 

they should also understand and tolerate other people’s views and choices. As a 

result, mutual respects among each other could be carried out to reduce violences in 

the name of the religion.  
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Salat merupakan rukun islam yang kedua, hal tersebut menunjukan begitu 

tingginya kedudukan salat dalam islam. Dibalik kewajiban mendirikan salat terdapat 

banyak hikmah yang terkandung didalamnya seperti salat sebagai waṣilah penguat 

hubungan antara sang khaliq dan makhluq, salat juga dapat menekan seseorang agar 

tidak berprilaku buruk, dan salat sebagai syiar akan eksistensi agama islam di muka 

bumi. 

Islam sebagai agama yang sempurna telah hadir dengan syari’at yang kāmil 

dan syāmil, perhatiannya tidak hanya menyentuh hak-hak pribadi atau perorangan 

bahkan islam sangat memperhatiakan hubungan sosial masyarakat, hal tersebut agar 

lahir sebuah kehidupan yang tentram dan damai. Dalam aplikasinya terdapat salat 

yang dapat dilakukan secara sendiri, juga terdapat salat yang pelaksanaannya 

diwajibkan secara berjama’ah, contohnya seperti salat jum’at. 

Hari Jum’at menjadi hari yang istimewa bagi orang Islam, sebab salat yang 

didirikan pada hari Jum’at memiliki nilai mulia disisi Allah swt. kemulian salat 

jum’at juga tergambar dengan perintah Allah untuk meninggalkan perniagaan ketika 

telah masuk pada waktu salat jum’at. Allah berfirman: 

 

ِر الله ِه َوَذُروا اْلبَ ْيََۗ  الَِّذْيَن ا َمنُ وْٰٓا اَِذا نُ ْوِدَي لِلصَّل وِة ِمْن ي َّْوِم اْلُجُمَعِة فَاسْ ي ٰٓاَي َُّها  ْْ  َعْوا اِل ى ِذ
نْ ُتْم تَ ْعَلُمْونَ  ُْ ٌر لَُّكْم ِاْن  ِلُكْم َخي ْ  ذ 
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Terjemahnya : 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan 
salat pada hari Jum’at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan 
tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui.”1 

 

Selain itu, pelaksanaan salat jum’at harus dilakukan secara berjamaah atau 

bersama-sama dengan mengeraskan bacaan saat salat dan tidak boleh sendiri-sendiri 

seperti yang boleh dilakukan pada jenis salat wajib yang lain. Pelaksanaannya juga 

harus di masjid menurut sebagian pendapat ulama. 

Kewajiban salat farḍu baik yaumiyyah maupun usbu’iyyah harus 

dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan. Artinya dalam kondis normal dan tidak 

ada halangan yang dianggap rukhṣah/keringanan dalam syariat2, posisi salat tersebut 

tidak boleh ditinggalkan. Namun dalam keadaan tidak normal diperbolehkan 

merubah  waktu atau bahkan sampai mengganti jenis salat dengan salat lainnya 

seperti mengganti salat jum’at menjadi salat dzuhur pada masa pandemi ini. Karena 

Islam tidak menghendaki  pemeluknya untuk membunuh jiwa, membahayakan 

dirinya atau orang lain dan Islam menyuruh menghindari hal-hal yang menyebabkan 

pada kematian.3 Dalam hal ini Allah swt. berfirman QS al-Nisā/4:29. 

 

                                                             
1Kementerian Agama, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun 

Nuzul dan Hadist Sahih, h. 554.  
2Syari’at Islam sering juga disebut dengan hukum Islam atau fiqh Islam. Term syari’at Islam 

telah sempurna ketika ayat terakhir turun dan alquran dikodifikasi oleh Khalifah Abu Bakr demikian 

pula dengan selesainya Hadis Nabi yang kemudian dikodifikasi para mujtahid. Syari’at Islam tersebut 

kemudian dipahami oleh para ulama dengan berbagai bentuk penalaran fiqh dan inilah yang kemudian 

disebut oleh kalangan barat dengan istilah hukum Islam. Lihat: Achmad Musyahid, Sejarah 
Kodifikasi Hukum Islam Dan Pengembangan Teori Hukum Modern, Jurnal Hukum Diktum Vol. 10 

No.01 (2012).  
3H. Mahmudin, “Rukhsah (Keringan) Bagi Orang Sakit Dalam Perspektif Hukum Islam”, 

Jurnal Ilmiah Al Qalam, Vol. 11, No. 23, (Januari-Juni) 2017.  
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ُُْلوْٰٓا  اَْمَواَلُكْم بَ يْ َنُكْم بِالَْباِطِل ِاالَّٰٓ اَْن َتُكْوَن ِتَجارًَة َعْن تَ رَاٍض مِهْنُكْم   َواَل ي ٰٓاَي َُّها الَِّذْيَن ا َمنُ ْوا اَل تَْأ
اَن ِبُكْم َرِحْيًما َْ  تَ ْقتُ ُلوْٰٓا اَنْ ُفَسُكْم   ِانَّ الله َه 

 
Terjemahnya: 

 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang 

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allâh adalah Maha Penyayang 

kepadamu”.4 

Melihat lebih rinci pada masalah ibadah, begitu banyak kemudahan yang ada 

pada syariat Islam, seperti ketika seseorang sakit tidak bisa melaksanakan salat 

dalam keadaan berdiri, diperbolehkan baginya melaksanakan salat dalam keadaan 

duduk, dan jika tidak bisa duduk, maka diperbolehkan melaksanakan salat dalam 

keadaan terlentang. Begitu pula kemudahan dalam Islam pada ibadah tahārah, ketika 

wudhu atau mandi janabah (wajib) tidak dapat dilakukan oleh seseorang karna 

adanya sebab yang tergolong użur secara syar’i, maka diperbolehkan untuk 

tayamum. Bahkan saat seseorang pada kondisi sangat lapar sampai pada batas yakin 

bahwa dirinya akan mati jika dalam waktu dekat tidak mendapatkan makanan, dan 

tidak ada makanan sedikit pun di tempat itu, melainkan hanya ada daging babi atau 

makanan yang diharamkan, maka diperbolehkan memakan daging babi tersebut 

secukupnya untuk menyelamatkan dirinya dari kematian.5 

                                                             

4Kementerian Agama, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun 

Nuzul dan Hadist Sahih, h. 554. 

5Ronny Mahmjuddin, Fadlan Akbar, Iskandar, Hukum Pelaksanaan Salat Jumat Dua 

Gelombang  Pada Satu Masjid Di Masa Pandemi COVID-19, Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 1, No. 

3 (2020), hal. 350-365.  
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Berkaitan dengan kondisi sekarang ini, kondisi merebaknya virus Covid-196 

di seluruh dunia termasuk di Indonesia, sehingga memberikan dampak kepada 

seluruh  kehidupan termasuk kehidupan beragama atau peribadahan bagi kaum 

muslimin. Seperti yang telah diketahui bahwa kasus Covid-19 sudah menjadi 

pandemi global. Kemunculan virus ini terdeteksi awal di Wuhan, China, pada 

Desember tahun 2019 yang kemudian berkembang pesat sehingga banyak korban 

jiwa di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. 

Menanggapi hal tersebut, salah satu solusi yang diterapkan untuk memutus 

mata rantai penyebaran dan penularan Covid-19 ini adalah dengan menerapkan 

social distancing atau menjaga jarak dengan minimal satu meter dari orang yang 

sedang mengalami gejala yang diduga terindikasi Covid-19.7 Implementasi social 

distancing dan juga anjuran menggunakan masker pada dasarnya adalah cara 

menjaga jarak sosial yaitu dengan menghindarkan diri dari keramaian atau tempat 

perkumpulan yang melibatkan banyak orang. Melihat pada sisi sejarah situasi 

dimasa merebaknya Covid-19 ini memiliki kemiripan dengan situasi saat terjadinya 

wabah thāun di masa lalu dimana dalam hal ini Imam Bukhari pernah menyatakan 

bahwa masalah thāun adalah jenis penyakit yang bentuknya tidak seperti penyakit 

biasa dan penyakit ini juga menimpa kebanyakan manusia dengan berbagai cara 

                                                             

6Covid-19 merupakan singkatan dari Corona Virus Disease 2019 yang merupakan sebuah 

virus berupa penyakit yang ditemukan pada tahun 2019. Covid-19 termasuk dalam kelompok virus 

RNA yang menyerang binatang baik burung unggas ataupun mamalia. Virus ini pada tahun 2019 

berpindah dari binatang ke manusia kemudian dari manusia ke manusia yang menyebabkan infeksi 

pada saluran pernapasan sehingga menyebabkan gangguan pernapasan ringan hingga kematian yang 

bisa menyerang bayi hingga lansia. Lihat: Mastik Yusuf, dkk., Berkarya Bersama di tengah Covid-19 

(Cet. I; Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2020, h. 218. 

7Muhammad Arsad Nasution, “Efektivitas Rukhshah Dalam Pelaksanaan Ibadah Masa 

Pandemi Covid-19”, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6 No. 1 (Juni 2020), 67.   
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yang berbeda. Thāun juga tidak hanya menimpa dunia Islam saja, tetapi juga dialami 

seluruh dunia8. 

Pemerintah sudah mengeluarkan aturan yang menganjurkan umat beragama 

agar beribadah di rumah saja (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19), Ini untuk mencegah penyebaran Covid-19, terutama 

untuk daerah zona merah yang sedang menerapkan PSBB. Setiap umat beragama 

diharuskan menjalankan ibadah di rumahnya masing-masing. Kegiatan ibadah di 

rumah ini didukung oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam 

Situasi Terjadi wabah Covid-19, 2020). Kepatuhan masyarakat beragama terhadap 

edaran pemerintah dan juga fatwa MUI ini diyakini akan membantu terputusnya 

mata rantai penyebaran wabah Covid-19. Namun demikian masyarakat muslim 

dalam kenyataannya mengalami kegelisahan. Mereka mengalami konflik batin 

antara memenuhi tuntutan iman atau memenuhi tuntutan realitas. 

Setelah keluarnya aturan tentang larangan masyarakat untuk berkerumun, 

termasuk larangan melaksanakan ibadah salat jum’at, tempat-tempat umum menjadi 

sepi, masjid, gereja, dan tempat ibadah lain menjadi vakum melaksanakan ritual 

rutin keagamaan. Merespon kondisi tersebut sebagian tokoh dan ulama berijtihad 

mencari solusi agar masyarakat dapat melaksakanan ibadah salat jum’at tanpa 

melanggar aturan yang ada. 

                                                             

8Saifuddin Zuhri Qudsy, Ahmad Sholahuddin, “Kredibilitas Hadis Dalam Covid-19: Studi 

Atas Bażl Al-Mā’ūn Fi Fadhli Al-Thāun Karya Ibnu Hajar Alasqalany”, Al Quds : Jurnal Studi 

Alquran Dan Hadis, Vol. 4, No 1, (2020), h. 5.   
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Pandemi Covid-19 mengharuskan tatanan sosial-budaya bangsa Indonesia 

segera melakukan sinkronisasi terhadap kondisi dan situasi. Kebijakan untuk 

mengisolasi diri, berkerja dari rumah, dan mengurangi aktifitas yang berbau massal 

dengan harapan menjauhi keramaian sudah diterbitkan. Namun, kebijakan 

pemerintah pusat hingga kepala desa terkesan tidak didengar oleh masyarakat. 

Masih banyak ditemukan warga masyarakat yang masih berkerja, kumpul-kumpul, 

bahkan menganggap liburnya pekerjaan adalah momen untuk liburan ke tempat-

tempat wisata. Hal ini salah dan sudah sepantasnya diluruskan dengan kebijakan 

yang lebih informatif dan berlandaskan hukum. Masyarakat di minta untuk taat dan 

disiplin dalam menerima kebijakan. Namun untuk mengurung diri dari keramaian 

akan bertentangan dengan aktivitas peribadahan keagamaan. Di mana aktivitas 

keagamaan kebanyakan dilakukan bersama-sama. 

Buah dari ijtihad terbut lahirlah sebuah tata cara ibadah baru yaitu 

pelaksanaan salat jum’at secara virtual, namun dengan adanya pelaksanaan salat 

jum’at secara virtual di Indonesia yang dikenal dengan sifat toleransi bahkan sampai 

kepada golongan minoritas9 justru mengundang pro dan kontra, sebagian masyarakat 

memandang salat tersebut tidak sah, karna secara zat jama’ah berada ditempat yang 

terpisah jauh. Di Indonesia sendiri telah dilaksanakan beberapa kali solat jum’at 

secara virtual, beberapa tokoh dan ulama dengan penuh keyakinan menganggap 

bahwa pada pelaksanan salat jum’at virtual tersebut telah memenuhi segala rukun 

dan syarat salat jum’at. 

                                                             
9Posisi dan status kelompok minoritas yang rentan, diperlukan satu upaya perlindungan 

terutama perlindungan hukum bagi mereka. Apalagi Indonesia mengakui hak kelompok minoritas 

dengan prinsip dasar Bhinneka Tunggal Ika. Lihat: Nila Sastrawati , Abu Bakar, Dilema Kewargaan 
Kelompok Minoritas: Studi Kasus Suku Bajo Di Nusa Tenggara Timur, Jurnal Masyarakat dan 

Budaya Vol. 23 No. 02 (2021).  
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Salat jum’at virtual mulai dilaksanakan pada awal tahun 2021, peserta 

jamaah yang bergabung dalam salat tersebut terdiri dari tokoh akademisi dan ulama. 

Para tokoh dan ulama yang membolehkan salat jum’at virtual umumnya berpegang 

pada salah satu risalah yang berjudul al-Iqna’ bi shihat shalat al-Jumu’ah fi al-

Manzil Khalfa al-Midzya (kepastian mengenai sahnya salat jum’at di rumah di 

belakang radio) ditulis oleh Syaikh Ahmad ibn Al-Shiddiq Al-Ghamari. 

Pelaksanaan salat jum’at secara virtual di Indonesia dilakukan dengan 

bantuan aplikasi Zoom, pelaksanaan jum’at virtual juga disiarkan secara langsung 

melalui chanel youtobe resmi milik panitia. Rangkaian salat jum’at virtual rata-rata 

berdurasi satu jam, dimulai dengan muqoddimah oleh panitia sekaligus menjelaskan 

dasar hukum dan hal-hal teknis seputar salat jum’at virtual. Secara umum 

pelaksanaan salat jum’at virtual tidak memiliki perbedaan dengan salat jum’at pada 

umumnya, terdapat adzan, khutbah, dan salat dua rakaat. Imam bersama beberapa 

makmum berada di sebuah tempat, dan makmum lainnya yang berada pada garis 

waktu yang sama bergabung melalui aplikasi. Setelah selesai salat jum’at 

dilanjutkan juga dengan ceramah singkat. 

Berangkat dari uraian diatas pada tesis ini akan dibahas bagaimana setatus 

salat jum’at secara virtual, apakah telah memenuhi rukun dan syarat salat jum’at, 

dan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih menenangkan, dalam tesis ini 

akan menjadikan pendapat ulama-ulama klasik sebagai rujukan yang kemudian akan 

dikomparasiakan dengan pendapat para ulama kontemporer untuk mendapat 

pendapat yang rajih. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka  pokok permasalah  dalam 

penelitian ini adalah “ Salat Jum’at Virtual Di Masa Pandemi Covid-19 (Diskursus 

Ulama Fikih  Kontemporer”. Berdasarkan pokok masalah tersebut maka dapat 

dirumuskan sub masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana tinjauan umum tentang salat jum’at? 

2. Bagaimana analisis pandangan ulama terhadap syarat wajib dan syarat sah 

salat jum’at? 

3. Bagaimana hukum salat jum’at secara virtual 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

1. Pengertian Judul 

Penelitian ini akan membahas tentang “Salat Jum’at Virtual di Masa 

Pandemi Covid-19 (Diskursus Ulama Fikih Kontempore)”. Maka untuk 

mengarahkan pembahasan dan menghindari kekeliruan dalam memahaminya, perlu 

dikemukakan pengertian kata-kata penting yang dielaborasi jadi judul dalam 

penelitian ini. Adapun hal yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Salat Jum’at adalah aktivitas yang diwajibkan kepada setiap laki-laki muslim 

pada hari jum’at, pelaksanaan salat jum’at diharuskan secara berjama’ah, 

didahului dengan dua khutbah, dan mengeraskan bacaan saat salat. 

b. Virtual Kata virtual diartikan sebagai sesuatu yang tak nyata atau maya. Dalam 

KBBI virtual memiliki beberapa makna. Pertama, sesuatu yang mirip atau bahkan 

sangat mirip dengan yang dijelaskan. Kedua, tampil atau hadir dalam sebuah 
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kegiatan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak komputer atau telepon 

genggam android.10 

c. Pandemi Covid-19 merupakan wabah penyakit tertentu yang menyebar dimana-

mana dan terjadi dalam satu waktu, penyebarannya meliputi daerah geografis 

yang luas (seluruh negara/benua). Sehingga dapat dikatakan penyebaran wabah 

penyakit tersebut telah menjadi maslah bersama bagi seluruh dunia.11 

d. Ulama Klasik dan Kontemporer adalah orang yang memiliki kemampuan tinggi 

dalam urusan agama, atau dapat juga disebut sebagai ahli agama. Sedangkan yang 

dimaksud sebagai ulama klasik atau mutaqaddimin yaitu para ulama yang hidup 

sampai pada abad ke IV H seperti Imam Abu Hanifah12, Imam Malik13, Imam 

Syafi’i14, dan Imam Ahmad15. Adapun ulama kontemporer adalah ulama yang 

eksis setelah abad ke IV H.16 

                                                             

10Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Ed. II (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 467.   

11Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus…, h. 209. 

12An-Nu’man bin Tsabit bin Zuta bin Marzubah, ulama besar yang berasal dari Kufah atau 

lebih terkenal dengan sebutan Abu Hanifah sebagai pendiri dari madzhab Hanafi, lahir pada 80 H/699 

M, meninggal di kota Baghdad 148 H/ 767 M. Lihat: Wahbah al-Zuḥaili, Fiqh al-Islāmiῑ wa 

Adillatuhu, Juz I (Cet. IV; Dimasyq: Dār al-Fikr, 2002 M/1422 H), h.40. 

13Malik bin Anas bin Malik bin ‘Amr al-Ashbahi al-Madani, Imam Malik adalah pendiri dari 

madzhab Maliki, Imam Malik juga merupakan guru dari Imam Syafi’i, Imam Malik lahir di kota 

Madinah tahun 90 H/711 M, wafat 174 H/ 795 M. Lihat: Wahbah al-Zuḥaili, Fiqh al-Islāmiῑ wa 

Adillatuhu, Juz I,  h.41. 

14Namanya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i al-Muththalibi al-Qurasyi, 

Imam Syafi’i adalah pendiri madzhab Syafi’i, Imam Syafi’i juga dikenal sebagai mufti besar sunni 

islam, lahir pada tahun 150 H/ 767 M dan wafat 205 H/ 820 M. Lihat: Wahbah al-Zuḥaili, Fiqh al-

Islāmiῑ…, Juz I, h.44.  
15Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad pendiri madzhab Hambali, selain 

dikenal sebagai ahli fikih Imam Ahmad juga dikenal sebagai ahli hadis dan teologi islam, lahir 164 H/ 

780 M, wafat 241 H/ 855 M. Wahbah al-Zuḥaili, Fiqh al-Islāmiῑ …, Juz I, h. 46.  
16Purna Aliyah Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha 

(Lirboyo Kediri: Pustaka De-Aly, t.th.), h. 5.  
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan‚ “Salat Jum’at Virtual di Masa 

Pandemi Covid-19” maka dalam penelitian ini peneliti perlu membatasi ruang 

lingkupnya sebagai berikut: 

a.  Tinjauan umum tentang salat jum’at. 

b.  Analisis pandangan ulama tentang rukun dan syarat sah salat jum’at. 

c.  Hukum salat jum’at yang dilakukan secara virtual. 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penulis telah melakukan upaya penelusuran dan pembacaan berbagai karya 

ilmiyah berupa hasil penelitian berkaitan dengan judul yang dikaji. Dari upaya 

tersebut penulis belum menemukan satu penelitian pun yang serupa dengan fokus 

mengkaji tentang salat jum’at virtual dimasa pandemi. Pembahasan tentang salat 

jum’at telah banyak dibahas dalam literatur, naskah, dan buku-buku fikih, namun 

pembahasan salat jum’at virtual dimasa pandemi belum ada dalam kitab-kitab fikih 

sebagai pembahasan, antara lain: 

1. Imām al-Nawawi dalam kitab Al-Majmuū‘ Syarḥ al-Muhażżab lil Syairāzi. 

Kitab tersebut telah mengkaji masalah-masalah fikih diantaranya adalah 

pembahasan salat jum’at.17 

2. Wahbah al-Zuḥaili dalam kitab Fiqh al-Islāmῑ wa Adillatuhu. Sebuah kitab 

yang  berdasar pada empat madzhab, didalamnya menjelaskan beragam 

pembahasan fikih termasuk juga tentang salat jum’at.18\\ 

                                                             
17Imām Abῑ Zakarῑyā Muḥaiyi al-Dῑn Syaraf al-Nawawῑ, Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhażżab lil 

Syairaāzῑ, Juz IV (Jiddah al-Mamlakah al-‘Arabῑyah al-Su‘ūdῑyah: Maktabah al-Irsyād, t.th.), h.402 
18Wahbah al-Zuḥaili, Fiqh al-Islāmiῑ wa Adillatuhu, Juz II (Cet. IV; Dimasyq: Dār al-Fikr, 

2002 M/1422 H), h.374 
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3. Ibnu Qudāmah dalam kitab Al-Mugni. Kitab ini membahas masalah fikih 

dengan cukup rinci, dalam kitab ini juga dibahas seputar salat jum’at.19 

4. ‘Abdulraḥman al-Jazῑrῑ dalam kitab Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-

Arba‘ah, kitab fikih yang menggunakan metode perbandingan (muqaranah) 

madzhab, dalam kitab ini juga membahas tentang salat jum’at.20 

Penelusuran hasil riset dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh 

penulis tidak menemukan penelitian dengan objek kajian persis serupa dengan 

penelitian yang dikaji ini. Meski demikian penulis telah menemukan penelitian 

terkait dengan bab salat jum’at secara umum, diantaranya: 

1. Hisam Fahad dengan judul “ Hukum-Hukum Seputar Salat Jum’at Dalam 

Fikih Islam”21. Hasil penelitian terdapat beberapa poin sebagai berikut: a. 

Ulama empat madzhab terlah sepakat akan kewajiban salat jum’at, b. 

Terdapat empat syarat wajib salat jum’at yang telah disepakati ulama, 

islam, berakal, laki-laki, baligh, c. Jumhur ulama mensyaratkan adanya dua 

khutbah, d. Pendapat yang rājiḥ bahwa kewajiban salat jum’at menjadi 

gugur jika bertepatan dengan salat hari raya, e. Bolehnya wanita hadir 

dalam salat jum’at dengan beberapa ketentuan. 

2. Jalil dengan judul “Hukum Salat Jum’at Orang Yang Menggunakan 

Handphone Pada Saat Khatib Berkhutbah Menurut Pendapat Majlis 

Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam (Studi Kasus di Kota 

                                                             
19Abῑ Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisῑ al-

Jammā‘ῑli al-Dimasyqῑ al-Șāliḥiῑ al-ḥanbalῑ, Al-Mugnῑ, Juz III (Cet. III; Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub, 

1997 M/1417 H, h. 159-161 
20‘Abdulraḥman al-Jazῑrῑ, Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-Arba‘ah, Juz I (Beirūt-Lubnān: 

Dār al-Fikr, 1990 M/1411 H), h.304 
21Hisam Fahad, Hukum-Hukum Seputar Salat Jum’at Dalam Fikih Islam, Tesis (Nablus-

Palestina: Universitas An-Najah, 2015). 
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Subulussalam)”22. Hasil penelitian bahwa masyarakat kota Subulussalam 

masih banyak yang memainkan handphone saat khutbah berlangsung, hal 

tersebut terjadi karna minimnya pengetahuan masyarakat tentang fikih 

seputar salat jum’at. Menurut pandangan MPU hukum memainkan 

handphone saat khutbah berlangsung tidak diperbolehkan, meski demikian 

MPU mengatakan bahwa salatnya tetap sah. 

3. Arif Bagas Adi Satria dengan judul “Pelaksanaan Ibadah Salat Berjamaah 

dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Kalicacing Kecamatan 

Sidomukti Kota Salatiga”23. Menurut hasil penelitian pelaksanaan salat 

berjamaah di kelurahan Kalicacing tetap berjalan aman selama masa 

pandemi Covid-19, pelaksanaan salat jamaah berlangsung dengan 

menerapkan protokol kesehatan yang berlaku yaitu dengan memakai masker 

dan menjaga jarak ṣaff. Adapun persepsi masyarakat mengenai praktek salat 

berjamaah yang berjalan amat beragam, sebagian masyarakat merasa 

nyaman dalam melakukan salat berjamaah karna protokol kesehatan telah 

diterapkan, namun ada juga dari mereka yang merasa kurang nyaman 

dengan adanya protokol kesehatan, protokol kesehatan dipandang terlalu 

rumit oleh sebagian masyarakat jika hanya untuk melaksanakan satu ibadah 

rutin. 

                                                             
22Jalil, Hukum Shalat Jum’at Orang Yang Menggunakan Handphone Pada Saat Khatib 

Berkhutbah Menurut Pendapat Majlis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam (Studi 

Kasus di Kota Subulussalam)”, Skripsi (Sumatera Utara: UIN Medan, 2018). 

23 Arif Bagas Adi Satria, Pelaksanaan Ibadah Shalat Berjamaah dalam Masa Pandemi Covid-

19 di Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 

2020). 
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4. Noviatu Diana dengan judul “Hukum Sholat Jum’at di Selain Masjid 

ditinjau dari Fikih Empat Madzhab dan Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 

2016”24. Hasil penelitian mengatakan bahwa hukum salat jum’at di selain 

masjid tidak sah menutut Imam Malik, namun menurut tiga imam lainnya 

Imam Hanafi, Ahmad, dan Syafi’i berpendapat salatnya tetap sah. Sejalan 

dengan pendapat mayoritas ulama menurut MUI salat jum’at harus 

dilaksanakan di masjid, kecuali terdapat użur yang mengharuskan 

pelaksanaannya di luar masjid maka boleh dilakukan dengan 

memperhatikan beberapa hal: a. Terjaminnya kekhusyuan, b. Terjaminnhya 

kesucian tempat dari najis, c. Tidak mengganggu kemaslahatan umum, d. 

Adanya aparat yang bertugas mengatur keamanan dan rekayasa lalu lintas, 

e. Mematuhi hukum yang berlaku. 

5. Rahmat Fajri Rao dengan judul “Hukum Pelaksanaan Salat Jum’at yang 

Kurang dari 40 Orang di Daerah Perbatasan Aceh Menurut Madzhab Syafi’i 

(Studi Kasus di Desa Suak Jampak, Kecamatan Rudeng, Kota Subulussalam 

Aceh)”25. Hasil penelitiannya diantara syarat sah salat jum’at adalah 40 

orang menurut pendapat madzhab syafi’i. Menurut MPU ( Majelis 

Permusyawaratan Ulama) merujuk dari pendapat madzhab syafi’i tidak sah 

salat jum’at apabila kurang dari 40 orang. 

                                                             
24Noviatu Diana, Hukum Sholat Jum’at di Selain Masjid ditinjau dari Fikih Empat Madzhab 

dan Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016, Skripsi (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016). 

25 Rahmat Fajri Rao, Hukum Pelaksanaan Salat Jum’at yang Kurang dari 40 Orang di Daerah 

Perbatasan Aceh Menurut Madzhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Suak Jampak, Kecamatan Rudeng, 

Kota Subulussalam Aceh), Skripsi (Sumatera Utara: UIN Medan, 2017). 
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6. Agus Nasir dengan judul “Social Distancing Dalam Saf Salat Berjamaah 

(Perbandingan Ulama dalam Madzhab)”26. Hasil penelitian mengatakan 

bahwa salat berjamaah dengan social distancing saf tetap sah, hal tersebut 

dilakukan sebagai bentuk ikhtiar memutus rantai penyebaran virus sehingga 

antara do’a dan usaha tidak bertolak belakang. 

7. Ali Abubakar dengan judul “Reinterpretasi Salat Jum’at (Kajian Dalil dan 

Pendapat Ulama)”27. Pada hasil penelitiannya dikatakan bahwa tidak ada 

dalil yang lengkat terkait tata cara salat jum’at termasuk di dalamnya tata 

cara khutbah, inilah yang menjadikan munculnya multi tafsir seputar ibadah 

salat jum’at. Disebutkan juga bahwa subtansi dari ibadah salat jum’at 

adalah syiar islam sehingga bisa saja ibadah salat jum’at dihukumi sebagai 

setengah farḍu kifāyah. 

Penelitian-penelitian tersebut sama dari segi bab semata yaitu Salat Jum’at, 

tapi berbeda pada masalah yang dikaji, penelitian ini lebih terfokus pada hukum 

salat jum’at virtual pada masa pandemi Covid-19. 

E. Kerangka Teoretis  

Kehidupan manusia telah diatur oleh Allah dalam al-Qur’an dan hadis 

melalui perantara para nabinya, terkhusus kehidupan kaum muslimin telah dijelaskan 

segala aspeknya dalam naṣ. Namun demikian terdapat masalah yang tidak dijelaskan 

secara rinci dalam dalil al-Qur’an dan hadis, untuk itu para ulama berijtihad 

                                                             
26Agus Nasir, Social Distancing dalam Saf Salat Berjamaah (Perbandingan Ulama dalam 

Madzhab), Jurnal Perbandingan Madzhab, Vol. 02 No.01 (Juni 2020). 

27Ali Abubakar, Reinterpretasi Salat Jum’at (Kajian Dalil dan Pendapat Ulama), Jurnal 

Media Syariah, Vol. XIII No.2 (Juli-Desember 2011). 
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sehingga lahirlah dalil syar’i yang kemudian menjadi jembatan antara masalah 

kontemporer dengan dalil al-Qur’an dan hadis. 

Banyak permasalahan yang tidak ditemukan dalilnya secara langsung dalam 

naṣ al-Qur’an maupun hadis, salah satunya yaitu hukum salat jum’at virtual, maka 

harus menggunakan ijtihad para ulama, mengingat ijtihad merupakan suatu prinsip 

dan gerak dinamis yang keberadaannya dihitung sebagai salah satu khazanah islam. 

Ijtihad adalah aktivitas daya nalar yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang ahli 

yaitu para Fuqahā dalam menggali hukum atau permasalahan baru dalam islam, 

ijtihad juga telah dicontohkan oleh generasi awal dan akan terus berlanjut seiring 

dinamika zaman.Penelitian ini akan fokus mengkaji pendapat para ulama seputar 

hukum pelaksanaan salat jum’at virtual di masa pandemi Covid-19. 
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Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serangkaian pola yang berhubungan antara komponen tersebut, dapat 

dijelaskan dengan beberapa rangkaian pernyataan ringkas sebagai berikut, syarat sah 

salat jum’at merupakan hasil dari ijtihad para ulama yang memiliki sumber tidak 

lain dari al-Qur’an dan hadis. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama pada 

penetapan syarat sah salat jum’at. Berpijak dari perbedaan pendapat para ulama 

dalam masalah syarat sah salat jum’at, akan diuraikan dalil-dalil yang digunakan 

Salat Jumat Virtual di Masa Pandemi Covid-19 

Pendapat Ulama yang mengharamkan Pendapat Ulama yang membolehkan 

Munāqasyah Al -Adillah 

Hukum Salat Jum’at Virtual Pada Masa Pandemi Covid-19 

Kewajiban menjawab adzan 

Berbeda dengan tata cara salat 

yang diajarkan Rasulullah 

Syarat Jamaah tidak terpenuhi 

 

Bolehnya menjadikan rumah sebagai masjid 

Qiyas akad nikah online 

Tujuan salat jumat adalah mendengarkan khutbah 

Jarak antara saff tidak terbatas 
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sebagai bahan istinbath mereka, hal tersebut dilakukan untuk dapat menarik 

kesimpulan setatus hukum salat jum’at virtual pada masa pandemi Covid-19. 

F. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.28 Atau dapat juga difahami sebagai beberapa 

peraturan yang terkumpul memiliki keterkaitan satusama lain, rangakaian kegiatan 

serta prosedur yang digunakan oleh setiap pelaku suatu disiplin ilmu tertentu, juga 

merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang berlandaskan 

oleh asumsi-asumsi dasar, suatu penelitian mempunyai rancangan penelitian 

tertentu. Penulis akan menggunakan tahapan penelitian yang meliputi: metode 

pendekatan, jenis penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis29 dan termasuk penelitian 

kepustakaan (library research), yaitu menelaah buku-buku, karya ilmiah, majalah, 

surat kabar, maupun peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

 

 

                                                             

28Hamid Darmadi, Diminasi-diminasi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Cet. I; 

Bandung: Alfabeta, 2013), h. 152.  

29Menurut Jujun S. Suriasumatri, deskriptif analisis adalah metode yang digunakan untuk 

meneliti gagasan atau produk pemikiran manusia yang telah tertuang dalam bentuk media cetak, baik 

berbentuk naskah primer maupun sekunder dengan melakukan studi kritis terhadapnya. Lihat Jujun S. 

suriasumantri, Penelitian Ilmiah, kefilsafatan, dan keagamaan; Mencari Paradigma Kebersamaan, 

dalam M. Deden Ridwan, ed, Tradisi Baru Penelitian Agama Islam; Tinjauan Antardisiplin Ilmu 

(Bandung: Nuansa, 2001), h. 68.   
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2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan dapat difahami  sebagai suatu cara pandang yang 

digunakan untuk menjelaskan suatu data yang dihasilkan dalam penelitian. Suatu 

data hasil penelitian dapat menimbulkan pengertian dan gambaran yang berbeda-

beda bergantung kepada pendekatan yang digunakan.30 Pendekatan adalah usaha 

dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang 

diteliti.31 Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ada dua 

pendekatan yaitu pendekatan teologis yuridis normatif, dan filosofis. Kedua 

pendekatan ini digunakan dengan pertimbangan sebagai berikut: 

Pendekatan teologis normatif secara spesifik yaitu pendekatan hukum Islam, 

bersumber dari al-Qur’an dan hadis. Pendekatan teologis normatif dalam memahami 

agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan 

menggunakan kerangka Ilmu Ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan, bahwa 

wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar 

dibandingkan dengan yang lainnya.32 Pendekatan yang menggunakan kaidah agama 

dan aspek hukumnya berlandaskan al-Qur’an, hadis dan ijtihad. Pendekatan ini 

adalah suatu pendekatan yang akan mencari hasil ijtihad atau fatwa para ulama 

terhadap hukum salat jum’at virtual di masa pandemi Covid-19, yang sudah tercatat 

dalam kitab-kitab. 

Disamping itu, adalah pendekatan filosofis, karena pendekatan ini yang akan 

menemukan pandangan tokoh-tokoh ulama dalam usaha mengeluarkan 

                                                             

30Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. VII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 

142.  

31Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi 

keempat (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 306.  
32Abuddin Nata, Metodologi…, h. 28.   
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pandangannya tentang masalah hukum salat jum’at virtual di masa pandemi Covid-

19. Dengan pendekatan ini akan muncul wawasan ilmiah dalam mengkaji, analisa 

sesuatu masalah. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini pada umumnya bersandar kepada sumber data tertulis, maka 

penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (Library Research) karena melalui 

literatur-literatur, buku-buku, kitab-kitab kepustakaan yang bersifat deskriptif 

analitis bertujuan untuk memberikan pengetahuan pendapat para Ulama tentang 

hukum salat jum’at virtual dan metode-metode yang digunakan dalam menetapkan 

hukum pada masalah tersebut.  

Makna sumber data itu sendiri adalah sumber subjek dari tempat 

didapatkannya data yang diinginkan. Pengetahuan tentang sumber data merupakan 

hal yang sangat urgen untuk diketahui untuk menghindari terjadinya kesalahan 

dalam menentukan sumber data yang tepat dengan tujuan penelitian. Sumber data 

yang diperoleh terdiri dari dua sumber, yakni data primer dan data sekunder. 

a. Sumber data primer, adalah jenis data yang diperboleh secara langsung dari 

sumber data pertama, penelitian yang memiliki tujuan untuk menghimpun 

beragam data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang 

terdapat di perpustakaan dari dokumen-dokumen baik berupa literatur-literatur, 

kitab-kitab, buku-buku dan sebagainya. 

b. Sumber data sekunder, yaitu bahan pustaka yang menjadi referensi  kajian ini 

dari tulisan-tulisan kepustakaan berbentuk komentar (syarḥ) atau ringkasan 

(mukhtaṣar) maupun berupa lainnya (jurnal, majalah dan website) yang telah 

memberi ulasan dan analisis terhadap objek penelitian. Sumber data sekunder ini 
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juga dapat memberikan informasi, penjelasan dan tambahan bagi objek 

penelitian untuk mencapai tujuan dan kesempurnaan penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, 

dan berbagai cara.33 Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi 

keberhasilan penelitian. Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan 

seorang peneliti untuk mendapat data yang diperlukan, dan berupa suatu pernyataan 

(statement) tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Dengan metode 

pengumpulan data yang tepat dalam penelitian akan dilakukan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan 

data kepustakaan dapat diperoleh dengan teknik dan tahapan sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan bahan-bahan pustaka dan bahan-bahan lainnya ada kaitannya 

dengan judul penelitian ini sebagai landasan teori yang akan dipilih sebagai 

sumber data. 

b. Memilih bahan pustaka yang tertentu untuk dijadikan sumber primer, disamping 

itu dilengkapi oleh sumber data sekunder dan pemilahannya berdasarkan fokus 

penelitian dan tujuan penelitian. 

c. Membaca dan memahami bahan-bahan pustaka yang dipilih, baik tentang seputar 

salat jum’at secara umumnya maupun tentang masalah hukum salat jum’at 

virtual. 

d. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam 

penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam pustaka yang 

dibaca, dan menghindarkan pencatatan berdasarkan kesimpulan peneliti. 

                                                             
33Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. XIX; Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 137.   
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e. Melakukan klasifikasi data, untuk menentukan data yang akan digunakan, yang 

dipandang sebagai data pokok, dipandang sebagai data penting dan sebagai data 

penunjang. 

f.  Menggunakan semua data di dalam hasil untuk menentukan hasil penelitian. 

g. Apabila bahan-bahan pustaka itu berbahasa asing, maka dilakukan penerjemahan 

isi catatan kepada bahasa Indonesia dan mengikut sebagaimana pedoman 

penulisan karya ilmiah UIN. 

5. Teknik Analisis Data 

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, proses selanjutnya adalah 

melakukan analisis data. Analisis atau penafsiran data merupakan proses mencari 

dan menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai temuan 

untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikannya. 

Menurut Patton dan Kartini, analisis atau penafsiran data merupakan proses 

mengatur data, menyusun atur data ke dalam pola, mengategori dan kesatuan uraian 

yang mendasar. Menurut Lexy, analisis atau perbincangan data merupakan proses 

menyusun atur data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sedemikian rupa 

sehingga dapat tuntutan data.34 Data yang akan dianalisis ditahap klalifikasi data, 

berkenaan tahap analisis yaitu: 

a. Data yang terkumpul dengan ragam pengumpulan data, ragam sumber, dan 

pendekatannya yang dipergunakan. Analisis data melalui reduksi data. Mereduksi 

                                                             
34Tohrin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konselling, Ed. I 

(Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 141-142.   
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data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal 

yang penting.35 

b. Data yang telah diklasifikasi dan sudah direduksi, melakukan penyajian data 

dalam bentuk uraian singkat, untuk memudahkan difahami. 

c. Melakukan penafsiran data berdasarkan metode pendekatan yang dipakai. 

d. Berdasarkan hasil tahapan (c) diperoleh jawaban atas pernyataan penelitian, 

sehingga dapat ditarik kesimpulan yang di dalamnya terkandung data temuan 

penelitian. 

e. Menarik kesimpulan umum sebagai hasil penelitian.  

G. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Semua ikhtiar atau usaha akan berjalan dengan lancar dan sempurna dengan 

adanya tujuan dan metode yang baik. Hal tersebut juga berlaku pada sebuah 

penelitan, untuk menghasilkan penelitian tersusun dan terarah juga hasil dari 

penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari maka perlu 

adanya beberapa tujuan yang jelas. Untuk itu akan diuraikan tujuan-tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pendapat para ulama tentang hukum salat jum’at virtual di 

masa pandemi Covid-19. 

b. Untuk mengetahui metode dan ḥujjah yang digunakan dalam menetapkan 

hukum salat jum’at virtual di masa pandemi Covid-19. 

 

 

                                                             
35Sugiyono, Metode…, h. 247  



23 

 

 
 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian dalam penulisan tesis ini diharapkan dapat berguna dan 

bermanfaat adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan ilmiah 

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu karya ilmiah yang secara khusus 

mengandung isi pembahasan seputar aḥkām salat jum’at, dapat memberikan  

referensi tambahan bagi yang membutuhkan dan dapat menjadi sumber bacaan yang 

bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dalam bidang syari’ah islam, lebih 

khususnya penelitian ini yang mengkaji tentang salat jum’at diskursus  pendapat 

para ulama tentang hukum salat jum’at virtual di masa pandemi Covid-19 dan 

metode istinbaṭ yang digunakan dalam berijtihad untuk menetapkan  hukum 

tersebut. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada setiap 

pembaca secara umum untuk mengetahui tentang pendapat Ulama dan metode 

istinbath yang digunakan dalam berijtihad memberikan pandangan tentang masalah 

hukum pelaksanaan salat jum’at virtual di masa pandemi Covid-19. Selain itu 

penelitian ini juga dapat memberikan ma’lumat baru bagi peneliti sendiri dan bagi 

orang lain tentang hukum pelaksanaan salat jum’at virtual di masa pandemi Covid-

19. 
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BAB II 

SALAT JUM’AT DAN LANDASAN ULAMA MADZHAB 

A. Pengertian dan Tujuan Salat Jum’at 

Kata jum’at berasal dari bahasa arab, disebutkan dalam mu’jam al-Wasῑṭ 

kata عة َالجم  َالجٌمعة، عة،  adalah nama hari setelah hari kamis.1 Menurut Ibn Kasir الجمَ 

dalam tafsirnya, dinamai hari jum’at, diambil dari kata “al-jum’u” yang berarti 

berkumpul. Karena pemeluk agama Islam berkumpul pada hari itu dalam sepekan di 

tempat-tempat peribadatan yang besar.2 Kata jum’at dapat bermakna sebagai salah 

satu dari nama hari dan dapat bermakna berkumpul. Jum’at yang dalam sepekan 

menempati hari diantara kamis dan sabtu tersebut merupakan hari yang terbaik, oleh 

karena itu ia disebut juga sebagai hari raya mingguan bagi kaum muslimin. 

Para ulama banyak menyebutkan beberapa alasan sebab penamaan hari 

jum’at, Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salman al-Farisi menerangkan, bahwa 

Nabi, telah bersabda: “Bahwasanya hari itu dinamakan hari jum’at, karena Allah, 

mengumpulkan (merampungkan) penciptaan Adam pada hari itu.“ Allah telah 

menciptakan manusia pertama secara sempurna yang bernama Adam, kemudian 

diturunkan kedunia serta diwafatkan pada hari jum’at.3 

 

 

                                                             

1Majma’ Al-Lughatul Al-‘Arabiyyah, Mu’jam al-Wasῑṭ, (Cet. V; Kairo: Maktabah Al-
Syuruq Al-Dauliyyah, 2003), h.140.  

2Muhammad Nâsib al-Rifâ’I, Ringkasan Tafsir Ibnu Kasir, jilid 4, Penerjemah Shihabuddin 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 701.  

3A. Chodry Romli, Permasalahan Shalat Jum’at, (Surabaya; Pustaka Progresif, 1996) h.41- 

42.   
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B. Sejarah Salat Juma’at 

Shalat jum’at punya kisah dan perjalanan sejarah yang panjang. Dikutip dari 

kitab karangan Ali ibn Ahmad ibn Hazam al-Zhohiri, permulaan shalat Jum’at 

pertama kali adalah ketika muncul perintah dari Allah swt. kepada Nabi Muhammad 

ketika beliau masih berada di kota Mekkah dan sedang dalam persiapan untuk 

melakukan hijrah ke kota Madinah. Antara Umat Islam dengan kafir Quraisy tidak 

hidup damai dan kaum Quraisy melakukan permusuhan sehingga perintah tersebut 

tidak bisa dilakukan. Mengumpulkan umat Islam secara bersama-sama di dalam satu 

tempat dan pada waktu yang sama tidak mungkin dilakukan Rasulullah saw, namun 

mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Mush’ab ibn Umair bin Hasyim 

yang tinggal di kota Madinah agar dia mengajarkan al-Qur’an pada penduduk kota 

itu. Maka pada saat inilah sejarah shalat jum’at dimulai. Selain mengajarkan al-

Qur’an, sahabat setia Nabi tersebut juga meminta ijin pada beliau untuk 

menyelenggarakan ibadah shalat Jum’at. Rasul dengan senang hati mengijinkannya. 

Jadi Mush’ab bin Umair bin Hasyim adalah orang yang pertama kali melakukannya.4 

Masa pra Islam yakni sebelum Islam datang tepatnya pada zaman jahiliyah, 

hari jumu’at disebut sebagai hari ’Arubah. Disebutkan dalam sebuah riwayat pada 

saat itu penduduk Madinah sedang berkumpul, kemudian sahabat anshar tersebut 

berkata: “kaum Yahudi mempunyai suatu hari dimana dalam seminggu mereka 

berkumpul yakni hari sabtu, demikian pula umat Nashrani pada hari berikutnya 

(minggu). Maka marilah kita mencari satu hari yang akan kita jadikan sebagai 

tempat berkumpul untuk berzikir kepada Allah dan bersyukur kepada-Nya”. Lalu 

                                                             
4Ridwan Hasbi, Paradigma Sholat Jumat dalam Hadits Nabi,  Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII 

No. 1, Januari 2012.   
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mereka seraya mengatakan : hari sabtu milik kaum Yahudi dan ahad milik Nashrani, 

maka marilah kita jadikan hari ‘Arubah sebagai milik kita.5 

Allah swt. telah memilih umat Nabi Muhammad dengan memberikannya hari 

istimewa, yakni hari jum’at. Sebagaimana umat Yahudi dan Nashrani telah memiliki 

hari berkumpul, demikian pula umat Islam. Kemudian hari nanti, pada hari kiamat, 

kelak orang Yahudi dan Nashrani akan mengikuti jejak pengikut Nabi Muhammad 

saw. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dibawah ini. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Nabi Saw. bersabda: 

َوَسلََّم قَال: َنْحُن  َعْن أَِبى ُهرَيْ رََة َرِضَي االلُه َعْنُه َقال: َسِمْعُت َرُسْوُل االلِه َصلَّى االلُه َعَلْيهِ 
الَِّذْي اأْلَِخُرْوَن السَّاِبُقْوَن يَ ْوم القيامة, بْيَد أَن َُّهْم أُْوتُ ْوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلَنا ثُمَّ َأنَّ َهَذا يَ ْوُمُهُم 

اَْليَ ُهْود َغًدا َوالنََّصاَرى بَ ْعَد فَ َرَض االلُه َعَلْيِهْم َفْختَ ْلُفْوا ِفْيِه فَ َهَداناَاللُه َلُه فَالنَّاُس لََنا ِفْيِه تَ َبَْۗ 
 َغد. )رواه البخاري(

Artinya: 

“Kita adalah umat terakhir, tetapi terkemuka. Mereka (Yahudi, dan 

Nashrani) terlebih dahulu menerima kitab (melalui Nabi-nabi mereka). Dan 

hari ini (jum’at) adalah hari diwajibkan kepada mereka shalat, tetapi mereka 

berselisih pendapat tentang itu. Oleh karena itu Allah, memberi petunjuk 

kepada kita tentang hari itu, sedang orang-orang lain mengikuti dibelakang 

kita, yaitu Yahudi besoknya (sabtu) dan Nashrani besoknya lagi (ahad)”. 

(HR. Bukhari)6. 

Keistimewaan yang terkandung di dalam hadis diatas tidak hanya terhadap 

hari jum’at saja, melainkan juga sungguh sangat istimewa umat Nabi Muhammad. 

dengan berbagai keutamaan dan keunggulannya. Artinya tidak ada satupun yang bisa 

                                                             
5Muhammad Ali Al-Ṣabuni,  Rawai’u Al-Bayān,  jilid II, (Cet. III; Maktabah Al-Gazāli, 

1980)  h. 577   
6Abū ‘Abdullah Muhammad bin Ismāil al-Bukhāri, Tarjamah Sahîh al-Bukhârî. Penerjemah 

Ahmad Sunarto, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), cet. 1, jilid 2, h. 1  
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membandingkannya diantara umat-umat sebelumnya hingga tiba hari kiamat. 

Kendati ada hal-hal yang bisa ditiru dan bahkan dapat menandingi dari umat Nabi 

Muhammad, namun pada akhirnya pada saat hari kiamat tiba, mereka (umat-umat 

sebelumnya Yahudi dan Nashrani) akan mengekor dibelakang umat pengikut Nabi 

Muhammmad yakni umat Islam. 

Setelah mereka (kaum Anshar) menemukan hari istimewa tersebut pada hari 

jum’at, kemudian berkumpullah mereka pada hari itu di rumah As’ad bin Zurārah 

yang terkenal dengan sebutan Abu Umāmah, lalu mereka shalat dua raka’at diwaktu 

zuhur, setelah itu mereka mengaji.Dalam suatu riwayat Abu Daud, dikatakan: 

Bahwasanya yang pertama-tama menghimpun orang-orang untuk shalat jum’at 

adalah As’ad bin Zararah, ketika itu mereka ada empat puluh orang. Kemudian 

As’ad memotong seekor kambing sebagai lauk makan siang mereka hingga makan 

malam secara bersama-sama dalam jumlah jama’ah yang masih sedikit.7 

Terdapat juga riwayat lain yang menyebutkan pertama kali diperintahkannya 

salat jum’at: 

ا ذَ إِ فَ  ، مْ ُْ اَء نَ ب ْ أَ وَ  مْ ُْ اَء سَ وا نِ عُ مَ اجْ ِهم، فَ َسْبتِ الزَّبور لِ ود بِ هُ ي َ الْ  يهِ فِ  ي تْجَهرُ م الذِ وْ الي َ ر ظُ انْ فَ  دُ عْ ا ب َ مَّ أَ 
نيتَ عَ رْْ بِ  لهِ ى اللَ رَّبوا إِ قَ ت َ معة ف َ الجُ  مِ وْ ي َ  نْ مِ  والِ الزَّ  دَ نْ عِ  هِ رِ طْ شَ  نْ عَ  النهارِ  الَ مَ   
 

Artinya: 

 …….Amma ba’du, lihatlah hari berkumpulnya orang yahudi dalam Zabur 

untuk sabtu mereka, maka kumpulkan istri-istri dan anak-anak kalian, dan 

apabila matahari telah tergelincir pada hari jum’at bertaqarrublah kepada 

Allah dengan (salat) dua rakaat. 

 

                                                             
7Abû ‘Umar Yusuf bin ‘Abd. al-Bar al-Qurtubî, Jami’ Bayan al-‘Ilmi wa Fadhail, (Beirut: 

Muasasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1997) . 
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Menurut Wahbah Azzuhaili Orang pertama yang melakukan salat jum’at 

adalah Mush'ab bin 'Umair hingga Nabi saw. datang ke Madinah, lalu beliau pun 

melakukan salat jum’at tepat ketika tergelincirnya matahari pada waktu Zuhur. 

Sementara As'ad bin Zurarah adalah orang yang mengumpulkan penduduk Madinah 

dan Mush'ab adalah penyambut mereka. Mush'ab yang mengimami shalat mereka, 

membacakan dan mengajarkan Islam kepada mereka, membacakan al-Qur'an, dan 

mengajarkan Islam kepada mereka. Mush'ab posisinya sebagai pembaca al-Qur'an, 

sedangkan As'ad bertugas mengumpulkan orang-orang, lalu Mush'ab memimpin 

salat mereka.8 

Menurut riwayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa salat jum’at 

pertama kali dilaksanakan di kota Madinah bukan di kota Makkah, jumlah jama’ah 

yang terkumpul pada pelaksanaan salat jum’at hanya empat puluh sahabat, hal 

tersebut menggambarkan peristiwa tersebut terjadi sebelum hijrah, menurut sumber 

yang lain pelaksanaan salat jum’at tersebut dipimpin oleh sahabat Mus’ab ibn 

Umair. 

C. Keutamaan Hari Jum’at 

Telah menjadi kewajaran terhadap segala sesuatu mendapatkan porsi lebih 

dibanding yang lainnya. Sementara itu juga, nilai lebih tersebut terdapat dalam 

segala hal, sehingga bisa disebut sebagai hal yang istimewa. Allah swt. telah 

menciptakan manusia dengan memberikan kelebihan dibanding makhluk ciptaan 

lainnya. Kelebihan yang Allah berikan tersebut dalam bentuk akal. Akal merupakan 

salah satu keistimewaan manusia yang harus senantiasa disyukuri, karena Allah swt. 

                                                             
8Wahbah al-Zuḥaili, Fiqh al-Islāmiῑ …, Jilid 2, h.376.   
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telah menciptakan mahkluk yang kedudukannya lebih tinggi sekalipun, seperti jin 

dan malaikat, keduanya itu tidak memilikinya. 

Demikian juga hari jum’at, hari yang begitu banyak dihiasi limpahan 

kemuliaan, melahirkan banyak keutamaan didalamnya, sehingga membuat benteng 

tinggi diantara hari yang lainnya dalam sepekan dan tidak ada yang mampu 

mengalahkan ketinggian derajat hari tersebut, dan masih banyak yang lainnya Allah 

telah melimpahkan keistimewaan didalamnya. 

Selain itu pada hari yang berlimpahkan emas permata kemuliaan ini 

mengandung unsur nilai historis yang sangat tinggi. Pada hari itulah untuk pertama 

kalinya Allah swt. menciptakan manusia yang bernama Adam dalam bentuk yang 

sempurna, kemudian Allah swt. menurunkannya ke bumi dan mewafatkannya, 

hingga sampai saatnya nanti akan Allah swt. akan memerintahkan malaikat Israfil 

untuk meniupkan terompet sangkakala sebagai tanda datangnya hari kiamat. 

Sebagaimana diterangkan dalam hadis dibawah ini. 

 Dari Abu Lubabah bin Abd. al-Munzir ra.berkata, Nabi saw. bersabda : 

 

 َسيِهُد َعْن أَِبْي لَُبابََة ْبِن َعْبِد اْلُمْنِذِر قَال: قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى االلُه َعَلْيِه َوَسلَّم )ِإنَّ يَ ْوَم اْلُجُمَعةِ 
ْنَد االلِه ِمْن يَ ْوِم اأْلَْضَحى َويَ ْوِم اْلِفْطِر، ِفْيِه َخْمُس اأْلَيَّاِم، َوأَْعَظُمَها ِعْنَد االلِه. َوُهَو أَْعَظُم عِ 

َساَعٌة  ِخاَلٍل: َخَلَق االلُه ِفْيِه آَدَم. َوأَْهَبَط االلُه ِفْيِه آَدَم إَِلى اأْلَْرِض. َوِفْيِه تَ َوفَّى االلُه آَدَم. َوِفْيهِ 
ًئا ِإالَّ  أَْعطَاُه. َما َلْم َيْسَأْل َحرَاًما. َوفِْيِه تَ ُقْوُم السَّاَعُة. َما ِمْن  اَل َيْسَأُل االلَه ِفيْ َها اْلَعْبُد َشي ْ

َمَلك ُمَقرٍَّب َواَل َسَماٍء َواَل أَْرٍض َواَل رِيَاٍح َواَل ِجَباٍل َواَل َبْحٍر ِإالَّ َوُهنَّ ُيْشِفْقَن ِمْن يَ ْوِم 
 9اْلُجُمَعة(. )رواه ابن ماجه( 

                                                             
9Abî ‘Abdillâh Muhammad bin Yazîd al-Qazwainî, Sahih Ibnu Mâjah, (Riyad: Maktabah al-

Ma’arif, 1997), jilid 1, h. 321   
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Artinya: 

"Sesungguhnya penghulu hari adalah hari jum’at, dan ia merupakan hari 

terbesar disisi Allah. Bahkan bagi-Nya ia lebih agung daripada hari raya Idul 

Fitri dan Idul Adha. Padanya terdapat lima peristiwa penting yakni; Allah 

menciptakan Nabi Adam as., menurunkannya ke bumi (dunia) dan kemudian 

pada hari itu Allah mewafatkannya. Dalam hari itu terdapat suatu saat 

dimana tidak seorang hambapun memohonkan sesuatu, melainkan Allah akan 

mengabulkan nya sepanjang yang dipintanya itu bukanlah sesuatu yang 

haram. Dan pada hari jum’at itu kelak akan terjadi hari kiamat. Tidak ada 

satupun Malaikat muqarabin, langit, bumi, angin, gunung-gunung dan lautan 

melainkan semuanya itu merasa segan pada hari jum’at." (HR. Ibnu Majah). 

Sementara itu juga, keutamaan yang dimiliki pada hari jum’at ini, ada suatu 

saat seseorang akan diijabah permohonannya dengan senantiasa berdo’a kepadanya. 

Allah juga akan memerdekakan para penghuni neraka sebanyak 600.000 orang. Dan 

apabila seseorang yang wafat pada hari itu, maka Allah menetapkan pahalanya 

dengan seorang mati syahid. Dalam sebuah riwayat disebutkan: 

Dari Anas, bahwa Nabi saw. bersabda: “Malaikat Jibril datang kepadaku 

sedang ditangannya terdapat sebuah cermin putih, kemudian ia berkata : “Hari 

jum’at ini diwajibkan oleh Tuhanmu agar menjadi hari raya bagimu dan umatmu 

sesudahmu. “aku bertanya: “kami akan mendapat apakah dari daripadanya? “ia 

menjawab: “Bagi-mu sebaik-baik saat, siapapun yang berdo’a padanya dengan 

kebaikan maka Allah. akan mengabulkannya. Siapa saja yang meminta, niscaya 

Allah akan diberi. Siapapun yang belum terkabulkan permohonannya, Allah akan 

tangguhkan. Siapa saja yang memohon perlindungan dari keburukan yang 

menimpanya, niscaya Allah akan melindunginya. ‘Jum’at adalah pemuka hari bagi 

kami. Dan kami berdo’a di akhirat pada hari yang penuh berkah ini.” (HR. 

Muslim)10. 

                                                             
10Abû Husain Muslim bin Hijjaj al-Qusyairî al-Naisabûri, Tarjamah Sahih Muslim. 

Penerjemah Adib Bisri Mustafa, ( Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), cet.1, h. 8   
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 Seorang ulama menulis dengan untaian kata yang sangat indah mengenai 

keistimewaan dan kutamaan hari jum’at. Berikut potongan katanya: “Ketahuilah, 

bahwa sesungguhnya jum’at itu adalah hari rayanya orang-orang beriman, dimana 

Allah swt. mengkhususkannya bagi umat Islam ini. Di hari itu terjadi pembebasan 

dari neraka. Barang siapa yang mati pada hari jum’at baginya pahala (seperti) syahid 

dan Allah membebaskannya dari fitnah kubur. Orang yang melaksanakan shalat pada 

hari jum’at pahalanya dilipatgandakan. Hari yang pada zaman jahiliyah dinamakan 

hari ‘Arubah itu adalah hari yang paling utama dibanding dengan hari-hari lainnya, 

bahkan lebih utama daripada hari 'Arafah………..”.11 

Dari keterangan diatas, banyak keistimewaan, keutamaan, serta kelebihan 

pada hari yang dihiasi cahaya kemuliaan. Bahkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 

hari jum’at itu memiliki keistimewaan sebanyak tiga puluh tiga, dan menurut Imam 

al-Suyuti dalam risalahnya Nur al-Lum’ah fî Khasa-ishil Jumu’ah, ia menambahkan 

bahwa keistimewaan hari jum’at itu menjadi seratus satu keistimewaan. Akan tetapi 

sebagian keistimewaan itu bersandar pada hadis-hadis yang lemah (dhaif).12 Adapun 

rahasia monumental yang tersimpan didalamnya, membuktikan sungguh sangat 

agung dan mulia hari jum’at. 

D. Pandangan Ulama Fikih Tentang Kewajiban Salat Jum’at 

Salat Jum’at disyariatkan di dalam al-Qur’an, hadis dan juga atas dasar ijma' 

(consensus) seluruh umat Islam. Para ulama telah berijma' bahwa siapa yang 

mengingkari kewajiban shalat jum’at, maka dia kafir karena mengingkari al-Quran 

                                                             
11Hammad Ibn Qâsim al-Gâzî, Fath al-Qarîb al-Mujîb ’Alâ Tahdzib al-Targîb wâ alTarhîh. 

Penerjemah . A. Hufat Ibriy, (Surabaya: Tiga Dua, 1993), h.84   

12Nashr bin ‘Abdurrahman bin Muhammad al-Judâ’I, Amalan dan Waktu yang Diberkahi. 

Penerjemah Tim Dar al-Turats, (Bogor ; pustaka Ibnu Katsir, 224) h.185   
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dan hadis. Dalam al-Qur’an, pensyariatan shalat jum’at disebutkan dalam sebuah 

surat khusus yang dinamakan dengan surat al-Jumu'ah. Pada surat tersebut Allah 

swt. telah mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan shalat jum’at sebagai bagian 

dari kewajiban dan fardhu 'ain atas tiap-tiap muslim yang memenuhi syarat. 

ِر الله ِه َوَذُروا اْلبَ ْيََۗ  ل وِة ِمْن ي َّْوِم اْلُجُمَعِة فَاسْ ي ٰٓاَي َُّها الَِّذْيَن ا َمنُ وْٰٓا اَِذا نُ ْوِدَي لِلصَّ  ْْ  َعْوا اِل ى ِذ
نْ ُتْم تَ ْعَلُمْونَ  ُْ ٌر لَُّكْم ِاْن  ِلُكْم َخي ْ  ذ 

Terjemahnya : 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan 

salat pada hari Jum’at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan 

tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu 

mengetahui”.13 

Allah swt. dalam ayat ini telah memerintahkan umat Islam apabila dipanggil 

untuk mengerjakan shalat di hari jum’at, untuk segera berjalan mendatangi 

dzikrullah. Para ulama berbeda pendapat tentang makna kata dzikrullah ini. 

Sebagian mengatakan bahwa makna kata dzikrullah adalah shalat jum’at itu sendiri. 

Sedangkan yang lain mengatakan bahwa makna dzikrullah adalah dua buah khutbah 

jum’at.Kewajiban salat jum’at juga disebutkan secara jelas dalam beberapa riwayat 

hadis berikut: 

: َعْبٌد َمْمُلْوٌك اَِوْمرَاَة  أْوَصِبيٌّ ُمْسِلٍم ِفْي َجَماَعٍة ِإالَّ أَْربَ َعة ْلاْلُجْمَعُة َحقٌّ َواِجٌب َعَلى  
 اَْوَمرِْيض )رواه ابو داود (.

 

 

 
                                                             

13Kementerian Agama, Al-Qur’an Tajwid…, h. 554.   
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Artinya : 

Rasulullah saw. bersabda: "Shalat Jum’at itu adalah kewajiban bagi setiap 
muslim dengan berjamaah, kecuali (tidak diwajibkan) atas 4 orang, yaitu 
budak, wanita, anak kecil dan orang sakit." (HR. Abu Daud)14 

 

 االلُه َعَلى قَ ْلِبه )رواه الخمسة(َمْن تَ َرَك َثاَلَث ُجُمٍَۗ تَ َهاُونًا طََبََۗ 

َ

Artinya: 

"Orang yang meninggalkan 3 kali shalat Jum’at karena lalai, Allah akan 
menutup hatinya." (HR. Abu Daud, Tirmizy, Nasai, Ibnu Majah dan 
Ahmad)15 

 

ُهَم  اِن َُّهَما َسِمًعا َرُسْوُل االلُه َصلَّى االلُه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن اَِبْي ُهرَيْ رََة َواِْبُن ُعَمَر َرِضَي االلُه َعن ْ
ُلْوِبِهْم, يَ ُقْوُل َعَلى أَْعَواٌد ِمنْ َبرِه: لَيَ نْ َتِهَينَّ أَقْ َواٌم َعْن َوْدِعِهُم اْلُجُمَعاِت َأْو لََيْخِتَمنَّ االلُه َعَلى ق ُ 

 وابن ماجه والنسائى وأحمد(ثُمَّ لََيُكْوُننَّ ِمَن اْلَغاِفِلْين. )رواه مسلم 
 

Artinya: 

Dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahuanhu berkata bahwa mereka 
mendengar Rasulullah bersabda di atas mimbar,"Hendaklah orang-orang 
berhenti dari meninggalkan shalat Jum’at atau Allah akan menutup hati 
mereka dari hidayah sehingga mereka menjadi orang-orang yang lupa".(HR. 
Muslim, An-Nasai dan Ahmad).16 

                                                             

14Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bûga dan ‘Ali al-Syirbâji, al-Fiqh al-Manhaji ‘alâ Madzhab 

al-Imam al-Syafi’I. Penerjemah Anshori Umar Sitanggang (Semarang: CV. al-Syifa’ 1992), h.261  

15‘Abdul Qadîr al-Rahbawî, al-Salat ‘ala Mazâhibil ‘Arba’ah. Penerjemah: Zeid Husein al-

Hamid dan M.Hasanuddin, h.35. 

16Mustafa al-Karîm, Musatafa al-Bûga, ‘Alî al-Syirbâji, al-Fiqh al-Manhaj ‘ala Madzhab 

alImam al-Syafi’I., Penerjemah: Ansori ‘Umar, h.25. 
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Keterangan dari beberapa riwayat diatas menunjukan akan kewajiban salat 

jum’at, meninggalkan perintah tersebut termasuk dalam dosa-dosa besar karna 

perintah yang untuk melakukan ibadah salat jum’at datang sekaligus disertai dengan 

ancaman-ancaman bagi yang meninggalkannya. 

E. Amalan-Amalan Sunah di Hari Jum’at 

Dalam rangka untuk memuliakan hari jum’at tersebut, tidak sedikit sebagian 

besar umat Islam melaksanakan amalan-amalan. Sebagaimana amalan yang 

diwajibkan adalah seperti shalat jum’at, lalu amalan yang disunahkan itu, yakni 

seperti memperbanyak berdo’a, membaca ayat-ayat al-Qur’an, dan membaca 

shalawat untuk Nabi Muhammad Saw. Selain itu pula, pada hari yang mulia tersebut 

terdapat amalan-amalan yang dilarang untuk dikerjakan, seperti; khusus puasa 

sunnah, khusus shalat malam dan melakukan perniagaan pada saat berlangsungnya 

shalat jum’at. 

Adapun diantara amalan-amalan yang disunahkan sebagai berikut: 

1. Membaca al-Qur’an (QS. al- Kahfi dan al- Dukhan) 

Membaca ayat suci al-Qur'an merupakan suatu amalan ibadah yang senantiasa 

harus dilaksanakan bagi umat islam, karena al-Qur'an merupakan kitab suci dari 

umat muslim. Dalam al-Qur'an terdiri dari 30 juz, 114 surah dan memiliki jumlah 

ayat enam ribu dua ratus tiga puluh enam ayat (6236). Surah maupun ayat dalam al-

Qur'an memiliki keistimewaan dan keutamaan, sehingga banyak sekali hal-hal yang 

terkandung di dalamnya. 

Membaca ayat al-Qur’an merupakan suatu keharusan bagi umat islam untuk 

senantiasa dikerjakan pada waktu kapanpun, akantetapi terdapat waktu-waktu 

istimewa untuk membaca firman Allah swt. tersebut, Ketika membaca firman Allah 
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pada hari dan malam jum’at, ada surah-surah tertentu yang biasa diamalkan untuk 

dibaca pada saat tersebut. Di dalam Kutub al-Tis’ah terdapat dua surah yang 

dianjurkan untuk diamalkan pada malam dan hari jum’at. Diantaranya adalah surah 

al-Kahfi dan al-Dukhan. kedua surah tersebut memuat kandungan keutamaan dan 

keistimewaan, jika diamalkan untuk membacanya pada malam dan hari jum’at. 

Surah al-Kahfi merupakan salah satu surah Makkiyah yang terdiri atas 110 

ayat. Surah ini merupakan salah satu surah yang disunahkan untuk diamalkan 

membacanya pada malam dan hari jum’at, karena didalam surat tersebut terdapat 

banyak sekali keistimewaan. Berikut adalah hadis yang menerangkan keutamaan 

dari surah al-Kahfi jika diamalkan pada malam jum’at, yakni : 

ِعْيٍد اْلُخْدرِِي َرِضَي االلُه َعْنُه َأنَّ الَِّنَبي َصلَّى االلُه عَلَيْه َوَسلَّم أَنَُّه قَاَل َمْن قَ رَاَء ُسْورََة َعْن أَِبْي سَ 
َنُه َوبَ ْيَن اْلُجْمَعتَ ْين ) قي رواه ألنسائى والبيهاْلَكْهِف ِفْي يَ ْوم اُلْجَمِعة َأَضاَء لَُه ِمَن الن ُّْوُر َما بَ ي ْ

م(   17والحْا
Artinya: 

“Barangsiapa membaca surah al-Kahfi pada hari jum’at, maka ia akan diberi 

cahaya yang dapat menerangi diantara dua jum’at.” (HR. al-Nasâ’i, al-

Baihâqî dan Hâkim). 

َعَلْيِه َوَسلََّم قَال: َمْن قَ رَأَ ُسْورََة َعْن أَِبْي َسِعْيِد اْلُحْدرِْي َرِضَي االلُه َعْنُه َأنَّ النَِّبَي َصلَّىااللُه 
َنُه َوبَ ْيَن اْلبَ ْيِت اْلَعِتْيق )رواه الدارمي( َلَة اْلُجُمَعِة َأَضاء لَُه ِمَن الن ُّْوِر ِفْيَما بَ ي ْ  18اْلَكْهِف لَي ْ

 
 

                                                             
17Abd. ‘Azîm bin ‘Abd. Qawî al-Mundzirî, al-Targîb wa Tarhîb, (Beirut: Dâr al-Maktabah, 

t.th), jilid,1, h. 318   
18Muhammad ‘Abdullâh bin Bahroam al-Dârimî, Sunan al-Darimi, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), 

Jilid 2, h. 454   
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Artinya: 

“Barang siapa yang membaca surat al-kahfi pada malam jum’at, maka Allah 

akan memberikan cahaya kepadanya sejauh dirinya dengan Bait al-‘atîq 

(ka’bah).” (HR. al-Dârimî). 

Sementara itu juga, surah al-Dukhan merupakan surat Makkiyah ini terdiri 

atas 59 ayat, merupakan surah yang senantiasa disunahkan untuk membacanya pada 

hari dan malam jum’at. Adapun hadis-hadis yang menerangkan akan kesunahannya  

adalah sebagai berikut: 

َلِة  َعْن أَِبي ُهرَيْ رََة قَال: َقاَل َرُسْوُل االلِه َصَلى االلُه َعَلْيِه َوَسلَّم: َمْن قَ رَأَ َحٍم الدَُّخاِن ِفى لَي ْ
 19واه الترمذى(اْلُجُمَعِة ُغِفَر لَه )ر 

Artinya: 

“ Siapa saja yang membaca surah Hâ Mim al-Dukhan pada malam jum’at, 

maka niscaya akan diampuni dosanya” (HR. Tirmîdzî). 

َلِة اْلُجُمَعِة اِْيَمانا َوَتْصِديْ ًقا ِبَها َأْصَبَح َمْغُفْورًا لَه َخاِن ِفى لَي ْ )رواه  أَنَُّه َمْن قَ رََأ حم الدُّ
 20الدهارمي(

Artinya: 

“Sesungguhnya siapa saja yang membaca surat Hâ Mim al-Dukhan pada 

malam jum’at, maka pada waktu subuhnya akan diampuni dosa-dosanya.” 

(HR. al-Dârimî). 

2. Memperbanyak Ṣalawat Nabi 

Ṣalawat adalah jamak dari kata shalat. Ṣalawat menurut bahasa artinya adalah 

do’a dan istighfar.21 Dan juga bermakna memberi berkah dan ibadat. Bersalawat 

                                                             
19Abî ‘Isa Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidzî, Tarjamah Sunan Tirmidzi, Penerjemah. 

Muhammad Zuhri Dipl, dkk, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), Cet ke-1, jilid 4, h. 487   
20Muhammad ‘Abdullâh bin Bahroam al-Dârimî, Sunan al-Darimi, Jilid 2, h. 457   
21Imam Qadî- al-Iyyad, Muhammad Ustman al-Khusyt, Kumpulan Keistimewaan Shalawat 

Nabi, (Ditinjau dari Beberapa Segi). Penerjemah Nurul Fauzi, (Bandung: al-Husaini, 1990) h. 13.  
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kepada Nabi adalah suatu amalan yang dianjurkan. Terdapat banyak hadis yang 

menerangkan mengenai waktu-waktu yang dituntut agar umat muslim membaca 

shalawat ke atas Nabi. Pada hari dan malam jum’at, merupakan salah satu dari 

waktu-waktu tersebut. Karena bershalawat kepada Nabi Muhammad. pada waktu 

hari dan malam jum’at merupakan saat yang sangat tepat dan senantiasa dianjurkan 

untuk dilaksanakan sebagai wujud bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad. 

Beberapa riwayat yang memberikan keterangan akan dianjurkannhya 

bersholawat kepada nabi pada hari  jum’at adalah: 

ْوٍس، إَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى االلُه َعَلْيِه َوَسلََّم قَال: ِإنَّ ِمْن أَْفَضِل أَيَاِمُكْم يَ ْوَم اْلُجُمَعِة َعْن َأْوِس ْبِن أَ 
الصَّالَة فِْيِه ِفْيِه ُخِلَق أََدُم َعَلْيِه الَسلََّم َوِفْيِه قُِبَض َوفِْيِه الن َّْفَخُة َوفِْيِه الصَّْعَقُة َفأَْآثُِرْوا َعَليَّ ِمَن 

, قَ ُلْوا يَا َرُسْوَل االلِه ,َوَآْيَف تُ ْعَرُض َعَلْيَك َوَقْد أََرْمَت َفقال: إِهَن فَ  ِانَّ َصالََتُكْم َمْعُرْوَضٌة َعَليَّ
 االلَه َعزَّ َوَجلَّ َقْد َحرََّم عَلَى اأْلَْرِض َأْن تَْأَْل َأْجَساَد اأْلَنِْبَياء )رواه الخمسة إال الترمذى(.

Artinya :  

“Salah satu hari yang paling utama adalah hari jum’at. Pada hari itu Adam 

diciptakan, dan pada hari itu pula dicabut rohnya, dan juga pada hari itu 

ditiupnya sangkala dan semua makhluk dimatikan. Karena itu, perbanyaklah 

membaca shalawat untukku karena bacaan shalawatmu itu akan diperlihatkan 

kepadaku. Para sahabat bertanya: ‘Ya Rasulullah, bagaimana bacaan 

shalawat itu akan diperlihatkan kepadamu padahal waktu itu jasadmu telah 

hancur lebur? ‘ Beliau menjawab: Sesungguhnya Allah telah mengharamkan 

bumi untuk memakan jasad para Nabi.” (Hadis Khamsah, kecuali Tirmidzî).22 

ِثُرْوا الصَّالََة َعَليَّ يَوْم اْلُجُمَعةِ  ْرَد، َقاَل َرُسْوُل االلِه َصلَّى االلُه َعَلْيِه َوَسلَّم )أَْ . فَِإنَُّه َعْن أَِبْي الدَّ
َلْن ُيَصلِهى َعَليَّ ِإالَّ ُعرَِضْت َعَلي َصالَتُُه َحتى يَ ْفرَُغ َمْشُهْوُد َتْشَهُدُه اْلَماَلِئَكُة. َوِإنَّ َأَحًدا 

َها( )رواه إبن ماجه(  ِمن ْ

                                                             
22‘Abdul Qadîr al-Rahbawî, al-Salah ‘ala Mazâhibil ‘Arba’ah. Penerjemah Zeid Husein 

alHamid dan M.Hasanuddin, (Beirut: Dar al-Salam,1983), h.347.  



38 

 

 
 

 
Artinya :  

“Perbanyaklah membaca shalawat untukku pada hari jum’at, karena hari 

jum’at itu adalah hari penyaksian yang disaksikan oleh para malaikat. Dan 

sesungguhnya seseorang tidaklah ia membaca shalawat kepadaku melainkan 

do’a shalawatnya itu pasti ditampakkan kepadaku, sehingga ia selesai 

bershalawat.” (HR. Ibnu Mâjah)23. 

Shalawatnya Allah kepada hamba-hamba-Nya adalah berupa rahmat. 

Shalawatnya Allah Swt. kepada Rasulullah Saw. adalah berupa rahmat, keridhaan, 

pengagungan, pujian dan penghormatan. Sedangkan shalawat Malaikat kepada 

Rasulullah saw. adalah berupa do’a agar dicurahkan rahmat. Shalawatnya para 

pengikut Rasulullah Saw., kepada beliau adalah do’a dan menjunjung beliau. 

Bershalawat ke atas Nabi saw., berarti memperbesar dan mengagungkan serta 

mendukung perjuangan-Nya yang mulia, disamping melahirkan rasa syukur atas 

diutusnya beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam raya ini. Disamping sebagai 

orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad saw. pada hari kiamat kelak, masih 

terdapat lagi kelebihan atau manfaat yang akan kita peroleh dari membaca shalawat 

ke atas Nabi saw. diantaranya adalah: 

a. Mendapat syafaat Nabi Saw.  

b. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari Nabi Saw.  

c. Mendapat pengampunan dosa dari Allah Swt.  

d. Mendapat rahmat dari Allah Swt.  

e. Mendapatkan hajat dunia dan akhirat 

f.  Digembirakan dengan surga 

3. Memperbanyak Do’a 

                                                             
23Abî ‘Abdillâh Muhammad bin Yazîd al-Qazwainî, Sahih Ibnu Mâjah,  jilid 1, h. 335    
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Do’a mengandung arti permohonan atau permintaan, yaitu permohonan atau 

permintaan seorang hamba kepada Allah. Orang yang berdo’a memiliki tujuan dan  

hasrat akan apa yang diinginkan dapat terwujud dan tercapai dengan cara meminta 

atau memohon. Do’a adalah permohonan atau permintaan seorang hamba, agar 

mendapatkan petunjuk, pertolongan, kekuatan lahir dan batin, kesehatan yang baik 

serta keselamatan. Do’a dimohonkan dengan suatu rangkaian kalimat, sebagai suatu 

percakapan seorang diri sebagai rintihan jiwa insani kepada penciptanya adalah 

fitrah bagi manusia. 

Berdo'a adalah suatu permohonan yang diajukan kepada Allah swt. agar Allah 

swt. berkenan mengabulkannya. Untuk itu perlu diperhatikan waktu-waktu yang 

tepat atau mustajab sebagaimana petunjuk Rasulullah Saw. Walaupun pada dasarnya 

setiap waktu bagi Allah adalah baik dan Allah Maha Kuasa memenuhi permohonan 

hamba-Nya. Sebagaimana menurut perkataan Rasulullah bahwa ada satu saat 

dimana Allah akan mengijabah do’a seorang hambanya, yakni pada hari jum’at. Hari 

jum’at merupakan saat yang tepat untuk berdo’a, untuk itu umat Islam senantiasa 

dianjurkan untuk memperbanyak berdo’a pada hari tersebut, karena pada hari 

jum’at, ada satu waktu dimana seseorang akan diijabah jika memohonkan sesuatu 

kepada Allah. Allah akan mengabulkan permohonan seorang hamba yang berdo’a 

pada hari jum’at, akan tetapi saat yang lebih tepatnya lagi tidak diketahui, seperti 

halnya dengan lailatul qadr, tidak diketahui kapan akan turunnya malam tersebut. 

Berikut adalah hadis yang menyebutkan tentang hal tersebut: 

َرُسْوُل االلِه َصلَّى االلُه َعَلْيِه َوَسلََّم َذَآَر يَ ْوَم اْلُجُمَعِة َعْن اَِبْي ُهرَيْ رََة َرِضَي االلُه َعْنُه قَاَل: َأنَّ 
ًئا ِإالَّ أَْعطَ  اه إيَّاُه فَ َقاَل ِفْيِه َساَعٌة الَ يُ َواِفُقَها َعْبٌد ُمْسِلٌم َوُهَو قَائٌِم ُيَصلِهْي َيْسَأُل االله تَ َعاَلى َسي ْ

 ى(.َوَاَشاَر بَِيِدِه يُ َقلِهُلَها )رواه البخار 
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Artinya: 

“Sesungguhnya Rasululllah. menuturkan tentang hari jum’at. Beliau 

bersabda: “Didalamnya ada suatu saat, yang tidak seorang muslim sedang 

berdiri shalat seraya memohon kepada Allah Ta’ala akan sesuatu bertepatan 

dengan saat itu, melainkan Allah pasti akan memberinya, dan beliau 

mengisyaratkan dengan jari-jari beliau karena mensedikitkannya" (HR. 

Bukhâri)24 

Riwayat dari Imam Bukhori memberikan keterangan bahwa terdapat sesaat 

waktu dari hari jum’at, pada waktu tersebut do’a seorang muslim akan diijabah oleh 

Allah swt. Pada riwayat ini tidak disebutkan secara spesifik kapan terjadi waktu 

tersebut, hal tersebut yang menyebabkan banyaknya pandangan ulama seputar waktu 

mustajab pada hari jum’at. Namun terdapat juga sebagian ulama yang tetap 

berpegang dengan keumuman riwayat ini, mereka tidak menta’yin kapan terjadi 

waktu mustajab tersebut. Seperti  menurut al-Gazâli mengatakan bahwa saat itu 

tidak tetap dan berpindahpindah diantara saat-saat pada setiap hari jum’at, sama 

seperti berpindah-pindahnya Lailatul Qadr di bulan ramadhan. 

َرًة َعْن َجابِِر َرِضَي االلُه َعْنُه َقاَل َأَن النَِّبُي َصَلى االلُه َعَلْيِه َوَسلََّم قَال: يَ ْوُم اْلُجُمَعِة اِثْ نَ َتا َعشَ 
ًئا  َها َساَعٌة اَل يُ ْوَجُد َوَعْبٌد ُمْسِلٌم َيْسَأُل االلُه تَ َعَلى َشي ْ ِاالَّ أَتَاُه اِيَاه َواْلَتِمُسْوَها َاَخَر َساَعًة, ِمن ْ

 َساَعة بَ ْعَد اْلَعصر )رواه النسائى وابو داود(.
Artinya: 

“Hari jum’at itu terdiri dari dua belas saat, diantaranya terdapat suatu saat 

dimana tiada seorang hamba muslim pun yang memohon sesuatu kepada 

                                                             
24Abû ‘Abdullâh Muhammad bin Ismâil al-Bukhâri, Tarjamah Sahîh Bukhârî, Penerjemah 

Ahmad Sunarto (Semarang: CV. Asy-Syifa,1993), jilid 2, cet,1, h.32  
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Allah Ta’ala melainkan Allah pasti memberinya. Dan carilah saat itu pada 

waktu-waktu terakhir setelah ashar”.( HR. Nasâ’I dan Abû Dâud)25 

Sebagian ulama mengatakan bahwa saat itu tersembunyi disepanjang hari 

jum’at, seperti halnya Lailatul Qadar. Hal itu dimaksudkan agar para pemohon do’a 

senantiasa mengawasi saat tersebut, terus berdo’a dan melakukan amal-amal 

kebaikan yang lain. Sedangkan menurut Ibnu al-Mundzîr “faedah dirahasiakannya 

saat tersebut dan juga Lailatul Qadr adalah demi membangkitkan dorongan untuk 

memperbanyak ibadah dan do’a pada saat-saat tersebut.” 

 

 

 

                                                             
25Nashr bin ‘Abd. al-Rahman bin Muhammad al-Juda’i, Amalan dan Waktu Yang Diberkahi, 

Penerjemah Tim Dar al-Turats (Bogor: Pustaka Ibnu Kasir, 2004), h. 182   
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BAB III 

ANALISIS SYARAT WAJIB DAN SYARAT SAH SALAT JUM’AT 

 

Buah dari ijtihad para ulama telah menghasilkan beberapa hal yang harus 

dipenuhi oleh mukallaf ketika berada dalam sebuah ritual ibadah, atau biasa dikenal 

dengan syarat sah dan syarat wajib. Syarat sah adalah syarat yang apabila 

ditinggalkan, maka suatu ibadah menjadi tidak sah. Sedangkan syarat wajib, adalah 

apabila tidak tersedia, suatu ibadah menjadi tidak wajib untuk dikerjakan.1 Dalam 

kasus salat jum’at ini, ada tiga macam syarat. Pertama, syarat sah dan sekaligus 

juga pada saat yang sama menjadi syarat wajib. Kedua, syarat wajib saja. Ketiga, 

syarat sah saja. 

A. Syarat Wajib Sekaligus Syarat Sah 

 

Hal-hal yang termasuk syarat sah sekaligus menjadi syarat wajib antara lain : 

 

1. Tempat 

Para ulama sepakat menetapkan bahwa adanya tempat tertentu untuk 

dilaksanakannya shalat jum’at, menjadi syarat sah sekaligus menjadi syarat wajib. 

Artinya, bila kriteria tempat itu tidak memenuhi syarat sah dan syarat wajib, maka 

selain tidak sah dikerjakan, salat jum’at juga menjadi tidak wajib. Menurut madzhab 

Maliki salat harus dilaksanakan di sebuah masjid yang selamanya digunakan untuk 

berjamaah maka tidak sah bila dilakukan di dalam rumah, di halaman rumah, di 

hotel, atau di tanah lapang. Secara umum, salat jum’at tidak boleh dilakukan di 

tempat-tempat yang kotor, seperti tempat buang air dan tempat dosa. 

                                                             
1Ahmad Sarwat, Hukum-Hukum Terkait Ibadah Salat Jumat, (Cet; I, Jakarta Selatan: Rumah 

Fiqih Publishing, 2018) h.13. 
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Menurut Wahbah Azzuhaili untuk masjid sendiri terdapat empat syarat yaitu 

berbentuk bangunan, dan bangunannya sendiri sesuai dengan adat serta kebiasaan 

setempat. Boleh dibangun dari buluh kayu atau sejenisnya. Hendaknya masjid 

menyatu dan berhubungan dengan kampung setempat, karena shalat jum’at tidak 

bisa dilaksanakan kecuali harus menyatu dengan kampung. jika ada beberapa masjid 

maka yang sah untuk dijadikan tempat salat jum’at adalah masjid yang paling tua 

dan pertama dibangun, bukan yang lainnya. Yang dimaksud dengan masjid tua 

adalah masjid yang pertama kali didirikan shalat jum’at di dalamnya, meskipun 

pembangunannya terlambat dari masjid-masjid lainnya. 

Tidak disyaratkan masjid harus memiliki atap menurut pendapat yang paling 

jelas. Tidak pula disyaratkan masjid tersebut selamanya digunakan untuk 

pelaksanaan shalat jum’at atau shalat lima waktu. Tidak boleh melaksanakan salat 

jum’at di atap masjid, meskipun masjid penuh sesak oleh jamaah. Tidak boleh juga 

di tempat-tempat yang dilarang, seperti kamar mandi dan tempat mabuk-mabukan.2 

2. Izin Penguasa 

Izin penguasa atau kehadiran mereka, atau kehadiran perwakilan dari 

penguasa merupakan syarat sah dan syarat wajib shalat jum’at bagi madzhab Al-

Hanafiyah. Mazhab Hanafi mensyaratkan dua hal dalam masalah ini. Pertama, imam 

shalat jum’at dan khatibnya adalah seorang sultan, meskipun yang berkuasa, atau 

wakilnya, atau siapapun yang mendapat izin untuk memimpin shalat jum’at seperti 

menteri agama pada saat sekarang. Karena, salat jum’at dilakukan di sebuah masjid 

besar dan kadang terjadi perselisihan dalam pelaksanaan salat jum’at maka sudah 

selayaknya orang yang memimpin shalat jum’at itu adaah orang yang dipatuhi 

perintahnya, sekaligus tidak ada seorangpun yang berani maju menggantikannya.  

                                                             
2Wahbah al-Zuḥaili, Fiqh al-Islāmiῑ …, Jilid 2, h.391.    
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Kedua, memberi izin kepada khalayak, yaitu hendaknya pintu-pintu masjid 

dibuka dan orang-orang diizinkan untuk masuk dengan bebas, sehingga tidak 

mencegah seorangpun yang dibolehkan melakukan salat jum’at untuk memasuki 

tempat pelaksanaan salat. Karena, setiap perkumpulan dibutuhkan adanya izin untuk 

menghadirinya. Tidak mungkin ada sebuah pertemuan kecuali adanya izin. Di 

samping, salat jum’at termasuk syiar Islam dan karakteristik agama ini maka sudah 

seharusnya dilaksanakan dengan terbuka dan bersifat umum.3  

Adapun ketiga madzhab yang lain, yaitu Al-Malikiyah, Asy-syafi'iyah dan 

Al-Hanabilah, ketiganya sama sekali tidak mensyaratkannya urusan kehadiran atau 

izin dari penguasa. Alasan yang dikemukakan madzhab Al-Hanafiyah tentang syarat 

ini bahwa praktek shalat jum’at di masa Rasulullah saw. dan di masa keempat 

khalifahnya selalu dihadiri oleh penguasa, atau atas seizin penguasa. 

3. Masuk Waktu 

Syarat wajib dan syarat sah yang ketiga adalah masuknya waktu jum’at. Bila 

waktu sudah masuk, maka shalat jum’at hukumnya wajib dan sah untuk dikerjakan. 

Namun dalam hal waktu untuk mengerjakan shalat Jum’at, ada perbedaan 

pendapat.Jumhur ulama yaitu mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-

Syafi'iyah menyebutkan bahwa syarat wajib dan syarat sah shalat jum’at hanya 

berlaku manakala waktu shalat Dzhuhur sudah masuk hingga habisnya waktu shalat 

Dzhuhur, yaitu dengan masuknya waktu shalat Ashar.4 

Mazhab Al-Hanabilah berbeda pendapat dengan ketiga mazhab lainnya 

dalam hal ini. Mazhab berpendapat bahwa kewajiban untuk mengerjakan shalat 

jum’at sudah berlaku sejak pagi, yaitu sejak selesai shalat iedul fithr atau iedul adha. 

                                                             
3Wahbah al-Zuḥaili, Fiqh al-Islāmiῑ…, Jilid 2, h.390.   
4Ahmad Sarwat, Hukum-Hukum…, h.14  
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Dasar pendapat mazhab ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Sidan 

radhiyallahuanhu berikut ini : 

Dari Abdullah bin Sidan berkata,"Aku ikut shalat jum’at bersama Abu Bakar, 

khutbah dan shalatnya dilakukan sebelum pertengahan siang". (HR. Ad-Daruquthny) 

نَّا ُنَصلِهي َمََۗ َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ثُمَّ نَ ْرِجَُۗ  ُْ عن جابر بن عبد الله قال : ) 

 يُح نَ َواِضَحَنا(فَ ُنرِ 

Artinya: 

Dari Jabir bin Abdullah berkata bahwa Rasulullah saw. shalat Jum’at 

kemudian kami mendatangi unta-unta kami ketika matahari zawal (masuk 

waktu Dzhuhur). (HR. Muslim). 

Dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Masud, Jabir, Saad dan Muawiyah 

radhiyallahuanhum, bahwa mereka shalat jum’at sebelum zawal, atau sebelum 

masuk waktu Dzhuhur. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Namun 

demikian, dalam pandangan madzhab Al-Hanabilah ini tetap saja yang lebih utama 

adalah mengerjakan shalat jum’at setelah zawal, sebagaimana pendapat jumhur 

ulama. Salat jum’at boleh dilaksanakan sebelum tengah hari atau karena sebab 

tertentu, namun wajib dilakukan ketika matahari tergelincir. Bila dilakukan setelah 

tergelincirnya matahari maka lebih utama, Sedangkan akhir waktu shalat jum’at 

adalah akhir waktu shalat Zhuhur, tanpa ada perbedaan, karena shalat jum’at sebagai 

penggantinya, atau menduduki posisinya maka diwajibkan untuk menyamakan 

dengannya, karena keduanya memiliki kesamaan. 
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B. Syarat Wajib 

  

1. Al-Iqamah bi Mishr 

Syarat al-iqamah bi mishr (اإلقامة بمصر ) maksudnya adalah shalat jum’at 

wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang beriqamah atau bermukim pada suatu 

negeri, kampung atau wilayah yang lazim dihuni manusia. Setidak-tidaknya ada dua 

hal yang menjadi syarat wajib shalat jum’at, yaitu yang terkait dengan tempat atau 

mishr, dan orang yang mengerjakan shalat.5 

a. Al-Iqamah 

Makna al-Iqamah اإلقامة maksudnya adalah berdiam, bermukim atau 

bertempat tinggal, sebagai lawan dari musafir. Maka yang diwajibkan untuk shalat 

Jum’at terbatas pada mereka yang statusnya mukim dan bukan musafir. Shalat 

Jum’at tidak wajibkan atas musafir yang sedang dalam perjalanan. Kalau dikatakan 

tidak diwajibkan maksudnya musafir tidak harus shalat Jum’at. Tetapi bila dalam 

perjalanan musafir ikut dalam sebuah shalat Jum’at, hukumnya sah dan tidak perlu 

mengerjakan shalat Dzhuhur. 

Batasan musafir adalah orang yang keluar dari negeri atau wilayah tempat 

tinggalnya, dengan tujuan tertentu yang pasti dan minimal berjarak 4 burud, atau 

kurang lebih 89 km. Namun bila seorang musafir berniat untuk bermukim atau 

tinggal di suatu negeri dalam perjalanannya itu, maka status kemusafirannya pun 

berganti menjadi muqim. Dan sejak saat itu dia wajib mengerjakan shalat Jum’at. 

                                                             
5Ahmad Sarwat, Hukum-Hukum…, h.17  
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Status kemusafiran juga akan habis bila seorang musafir berhenti di suatu 

negeri minimal 4 hari, di luar hari kedatangan dan kepulangan. Seorang yang 

bertugas ke luar kota lalu menetap di kota lain, dia masih berstatus musafir selama 4 

hari saja, setelah itu bila masih menetap di kota itu, sudah dianggap bermuqim. 

Status kemusafiran juga habis begitu sang musafir kembali ke negerinya. Oleh 

karena itu wajiblah atasnya untuk mengerjakan shalat Jum’at bila sudah sampai 

negerinya. 

Mazhab Hambali mengatakan, salat jum’at diwajibkan bagi penduduk tetap 

yang berdiam di dalam rumah-rumah atau dekat padang pasir. Mereka bermukim di 

suatu daerah, meskipun bukan kota, tempat dilaksanakannya shalat fumat. 

Walaupun antara tempat mereka dan tempat dilaksanakannya shalat fumat 

dipisahkan jarak satu Farsakh dan meskipun mereka tidak mendengar adzan, karena 

mereka berada di satu daerah, tidak ada perbedaan antara jauh dan dekat, Sebab, 

jarak satu Farsakh masih dianggap dekat.6 

b. Mishr 

Istilah mishr مصر bukan berarti negara Mesir. Tetapi yang dimaksud 

sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqih adalah Negeri (kampung) yang besar, di 

dalamnya ada jalan-jalan dan pasar, serta adanya wali (hakim atau penguasa) yang 

mampu untuk membela orang yang dizalimi dari orang yang menzalimi, dimana 

orangorang merujuk kepadanya dalam berbagai masalah. 

Mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mensyaratkan 

bahwa tempat itu harus ada bangunan yang bersifat permanen, baik terbuat dari 

kayu, batu, tanah liat, atau bahan-bahan yang lazim digunakan untuk perumahan 

                                                             
6Wahbah al-Zuḥaili, Fiqh al-Islāmiῑ…, Jilid 2, h.382.   
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atau pemukiman penduduk. Tempat mukim itu bukan tempat yang kadang-kadang 

ditinggal oleh penghuninya pada musim-musim tertentu, tetapi sepanjang tahun baik 

di musim dingin atau musim panas, tetap dijadikan tempat tinggal oleh 

penduduknya. 

Tempat tinggal yang bersifat sementara atau darurat tidak termasuk kategori 

tempat bermukim, sehingga tidak wajib diadakan shalat jum’at, seperti rumah orang 

penghuni sementara yang berpindahpindah seperti di padang pasir, hutan, semak 

belukar atau pun lautan, mereka dianggap bukan sebagai tempat bermuqim. Oleh 

karena itu mereka tidak diwajibkan untuk mengerjakan shalat jum’at. Bila seorang 

muslim berada di tempat yang bukan tempat bermukim yang lazim seperti itu, maka 

tidak ada kewajiban untuk mengerjakan salat jum’at. 

Intinya, mendirikan shalat jum’at menurut mayoritas ulama harus 

dilaksanakan di suatu kota atau sebuah kampung. Kampung tersebut harus luas 

daerahnya, menurut madzhab Hanafi maka tidak diwajibkan shalat jum’at bagi 

penduduk yang desanya kecil. Maksudnya, madzhab Hanafi mengharuskan 

pelaksanaannya di sebuah kota, sedang madzhab-madzhab lain tidak mensyaratkan 

harus dilakukan di kota, karena sebuah kampung atau sebuah daerah dianggap sama.7 

Terdapat pula pendapat lain dari sekelompok kecil ulama yang mengatakan 

musafir termasuk golongan yang mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan salat 

jum’at. Mereka menyatakan hadis pengecualian kewajiban jum’at bagi musafir juga 

tertolak dengan hadis yang menyatakan bahwa jum’at pertama sekali yang dilakukan 

Rasul justru dilakukan dalam perjalanan hijrahnya ke Madinah, ketika singgah di 

perkampungan Bani Salim dekat Quba.  

                                                             
7Wahbah al-Zuḥaili, Fiqh al-Islāmiῑ…, Jilid 2, h.389.  
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Bahkan, jum’at didirikan bukan di dalam masjid yang baru didirikan di Quba, 

tetapi di tengah wadi. Dengan kata lain, Jum’at pertama yang dilakukan Nabi adalah 

dalam keadaan ia sedang musafir. Jarak antara Quba dengan Madinah adalah sekitar 

5 km dan waktu itu ditempuh dengan jalan kaki atau onta.8 

2. Laki-laki 

Kewajiban untuk mengerjakan shalat jum’at sebatas hanya yang berjenis 

kelamin laki-laki saja, sedangkan wanita tidak diwajibkan untuk shalat jum’at. 

Namun bila seorang wanita mengerjakan shalat jum’at, maka kewajiban shalat 

zuhurnya telah gugur dan tidak perlu shalat zhuhur lagi. Di beberapa negara Islam, 

wanita pergi ke masjid untuk mengerjakan shalat jum’at dianggap lazim. Namun di 

Indonesia memang lazimnya para wanita tidak ikut shalat jum’at. Ada beberapa 

pertimbangan yang melatar-belakangi kecenderungan ini. Misalnya yang paling 

utama adalah faktor tidak cukupnya ruangan masjid bila harus menampung jamaah 

wanita. Khususnya bila kita lihat di perkotaan. Namun di pedesaan yang jumlah 

penduduknya sedikit, ada beberapa wanita yang ikut shalat jum’at. Dan hukumnya 

sah tidak ada larangan. 

Terdapat sekelompok kecil dari ulama yang menyelisihi pandangan jumhur, 

seperti Hasbi Al-Shiddieqy9 berpendapat bahwa wanita termasuk yang mendapat 

kewajiban untuk melaksanakan salat jum’at. Mereka memiliki dalil untuk 

menguatkan pendapat mereka diantaranya: 

                                                             
8Ali Abu Bakar, Reinterpretasi Salat Jum’at (Kajian Dalil dan Pendapat Ulama), Jurnal 

Media Syariah, Vol. XIII No.2 Juli-Desember 2011. 

   
9Hasbi Al-Shiddieqy, Pedoman Shalat, (Cet; 23, Jakarta: Bulan Bintang, t.th.) h.403  
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Pertama, riwayat tentang salat jum’at pertama diperintahkan Nabi kepada 

Mash`ab bin Umair di Madinah berisi perintah untuk mengumpulkan jamaah tidak 

hanya laki-laki dewasa tetapi juga wanita dan anak-anak.  

Kedua, terdapar riwayat dari Ibnu Umar yang di sahihkan oleh Ibnu Hibban 

Rasulullah pernah berkata: “barangsiapa yang menghadiri Jum’at, baik laki-laki 

maupun perempuan, hendaklah ia mandi”. Dalam hadis ini jelas sekali dikemukakan 

perintah Jum’at tidak hanya untuk laki-laki, tetapi juga perempuan. 

Ketiga, hadis dari Ummu Hisyam yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, 

dan Ahmad yang mengindikasikan bahwa Jum’at Nabi juga dihadiri oleh kaum 

wanita. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Ummu Hisyam binti Haritsah dapat 

mempelajari/menghafal surat Qaf dan Qur’an al-Majid karena Rasul sering 

membacanya ketika khutbah di atas mimbar. Ini mengindikasikan bahwa Ummu 

Hisyam ikut shalat Jum’at bersama jamaah Rasul, walaupun masih terbuka 

kemungkinan penafsiran bahwa ia mendengar khutbah dari luar masjid atau dari 

rumahnya. 

Keempat, hadis-hadis tentang shalat Jum’at bagi perempuan ini didukung 

oleh keumuman hadis-hadis tentang perintah Jum’at, misalnya Abdullah bin `Amar 

berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: Jum’at itu bagi semua orang yang 

mendengar panggilan.10 

3. Sehat 

Kewajiban untuk mengerjakan shalat Jum’at hanya mereka yang dalam 

keadaan sehat secara fisik. Sedangkan orang sakit dan tidak mampu untuk datang ke 

                                                             
10Ali Abu Bakar, Reinterpretasi Salat Jum’at (Kajian Dalil dan Pendapat Ulama), Jurnal 

Media Syariah, Vol. XIII No.2 Juli-Desember 2011. 
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masjid, mereka tidak diwajibkan untuk shalat jum’at. Untuk itu mereka tetap wajib 

mengerjakan shalat Dzhuhur, karena tetap merupakan kewajiban. 

Orang buta meskipun ada yang menuntun, menurut pendapat Abu Hanifah. 

Namun, orang buta wajib melakukan shalat jum’at jika ada yang menuntunnya, 

menurut mazhab Maliki, Syafi'i, sedang menurut Hambali, tetap wajib meskipun 

tidak ada orang yang menuntunnya. Tidak diwaiibkan pula bagi orang yang tidak 

mendengar azan, perinciannya akan dijelaskan kemudian. Tidak diwajibkan bagi 

yang berhalangan karena hujan deras, banjir lumpur, dan hujan salju. Namun, jika 

mereka yang disebutkan di atas datang dan shalat berjamaah jum’at dengan orang-

oarng, mereka mendapat pahala atas waktu yang telah diwajibkannya, sebab mereka 

mau menghadapi kesulitan. 

Diantara udzur yang memperbolehkan seseorang untuk tidak menghadiri 

shalat Jum’at, antara lain:  

a. Sakit yang membuat seseorang tidak dapat berjalan menuju tempat shalat. 

b. Orang buta yang tidak ada penuntun dan tempatnya jauh dengan masjid.  

c. Orang tua yang sudah renta yang tidak mampu berjalan dan mendapatkan 

tidak kendaraan.  

d. Merawat orang sakit dari kalangan kerabat atau sahabat, karena takut 

kerabat atau sahabatnya meninggal ia tidak menghadirinya. 

e. Takut apabila hartanya dirampas atau hilang.  

f. Hujan yang sangat deras dan banjir. 
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4. Baligh 

Shalat Jum’at diwajibkan hanya mereka yang sudah berusia baligh. Sedang 

anak-anak yang belum baligh, tidak diwajibkan untuk datang ke masjid mengerjakan 

shalat jum’at. Namun bila anak-anak yang belum baligh ini ikut dalam shalat Jum’at 

dengan memenuhi rukun dan ketentuannya, shalatnya sah dan di sisi Allah menjadi 

shalat sunnah. 

5. Merdeka 

Kewajiban untuk mengerjakan shalat Jum’at sebatas orang-orang yang 

merdeka, yaitu selain hamba sahaya. Para budak dan hamba sahaya bukan termasuk 

mereka yang diwajibkan untuk mengerjakan shalat Jum’at. Namun ada ketentuan 

yang berlaku dalam masalah ini, antara lain : 

a. Izin dari Tuan 

Tidak wajibnya hamba sahaya dan budak atas shalat Jum’at hanya berlaku 

manakala tuan mereka memang tidak mengizinkan. Namun bila tuan mereka 

mengizinkan, maka hukum shalat Jum’at menjadi wajib atas mereka. 

b. Budak Mukatab 

Seorang budak yang mukatab tetap diwajibkan untuk melaksanakan shalat 

Jum’at. Budak mukatab adalah budak yang sedang mencicil atau mengansur 

pembelian dirinya kepada tuannya. Dan syariat Islam sangat menganjurkan kita 

untuk membantu para budak untuk bisa mendapatkan kemerdekaannya, lewat zakat 

dan shadaqah. Di dalam al-Quran disebutkan. 

C. Syarat Sah 

Syarat sahnya shalat jum’at setidaknya ada tiga hal, yaitu harus ada khutbah, 

dilakukan dengan berjamaah dan tidak ada jamaah ganda. 
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1. Khutbah 

Shalat jum’at harus ada khutbah yang terdiri setidaknya dari dua khutbah 

dengan jeda duduk di antara keduanya. Salat jum’at terdiri dari dua rakaat dan 

dua khotbah di awal pelaksanaannya. Umar bin Khattab berkata, "Shalat jum’at 

adalah dua rakaat. Dilakukan secara lengkap tidak diqashar. Merugilah orang-

orang yang meremehkannya." 

Sedangkan batasan minimal khutbah menurut Wahbah Azzuhaili: Khutbah  

juga merupakan syarat sahnya shalat jum’at, menurut pendapat yang paling 

kuat.11 Minimal khotbah menurut orang Arab yaitu mencakup pujian kepada 

Allah swt., shalawat kepada Rasulullah saw., nasihat tentang permasalahan 

agama dan dunia.12 

Khutbah Jum’at mempunyai beberapa syarat tertentu. Jika salah satu syarat 

ini tidak terpenuhi maka khutbah tidak sah. Syarat-syarat sah khutbah Jum’at 

adalah sebagai berikut13:  

a. Khutbah dilaksanakan sebelum shalat dan setelah masuk waktu dhuhur.  

b. Khatib harus menutup aurat.  

                                                             
11Terdapat beberapa ulama yang menolak akan kewajiban khutbah, seperti Syaukani, Hasan 

Al-Bashri, Daud Az-Zahiri, dan Juaini. Kelompok ulama tersebut meyakini hukum khutbah adalah 

sunah. Mereka membantah lafadz dzikrullah pada ayat yang mewajibkan salat jumat adalah perintah 

kewajiban berkhutbah dengan beberapa alasan: Pertama, bahwa apa yang dilakukan Rasulullah belum 

tentu berarti wajib. Kedua, dengan menegaskan bahwa Rasulullah saw. hanya menyuruh umat supaya 

menunaikan shalat sebagaimana yang beliau lakukan. Yang disuruh untuk ditiru hanyalah shalat 

Rasulullah saw., bukan khutbah beliau. Sebab, sebagaimana yang telah diketahui, khutbah bukan 

termasuk shalat. Ketiga, dengan menyatakan, bahwa dzikir yang diperintahkan Allah agar diikuti oleh 

kaum muslimin tidak lain adalah shalat, atau boleh jadi bahwa yang dimaksudkan dengan dzikir itu 

adalah shalat dan khutbah. Padahal shalat telah disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya adalah 

wajib, sedangkan hukum wajib khutbah masih diperdebatkan. Dengan demikian, ayat tersebut tidak 

bisa dijadikan sebagai wajibnya khutbah. Lihat: Al-Sayid Sabiq, Fikih Sunah, jilid 2 (Al-Fath 

Lili’lami Al-‘Arabi, 2014) h.14.   
12Wahbah al-Zuḥaili, Fiqh al-Islāmiῑ…, Jilid 2, h.386.     
13Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, Buku Induk Terlengkap Agama Islam, (Yogyakarta: 

Citra Risalah, 2012) h.186  
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c. Khatib harus suci dari hadats dan najis, baik di badan, pakaian maupun 

tempat. 

d. Berturut-turut antara dua khutbah, dan antara khutbah dengan shalat 

Jum’at. Jadi, antara keduanya tidak boleh dipisah dengan dengan 

tenggang waktu yang sangat lama.  

e. Khatib harus mengeraskan suara ketika menyampaikan khutbah sehingga 

dapat didengar oleh sejumlah orang yang wajib melaksanakan shalat 

Jum’at.  

f. Berdiri dalam kedua khutbah jika mampu. Tetapi, jika tiak mampu boleh 

dilakukan sambil duduk.  

g. Duduk di antara dua khutbah, sekedar thuma’ninah.  

h. Khatib hendaklah disampaikan oleh orang yang wajib melaksanakan 

shalat Jum’at. Karenanya, khutbah tidak boleh dan tidak sah disampaikan 

oleh hamba sahaya, musafir anak kecil, atau perempuan.  

i. Khutbah harus disampaikan dengan Bahasa Arab. Perlu diketahui bahwa 

yang dimaksud dalam konteks ini adalah hukum rukunnya, bukan materi 

ceramahnya. Adapun “materi ceramah” boleh disampaikan dengan bahasa 

Indonesia, Jawa, dsb. Demikian menurut ulama Syafi’iyah. 

2. Berjamaah 

As-Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah menyebutkan paling tidak ada 15 

pendapat yang berbeda dalam menetukan batas minimal jumlah jamaah dalam shalat 

Jum’at.14 Meski boleh tidak mencapai 40 orang, bukan berarti setiap beberapa orang 

boleh menyelenggarakan sendiri-sendiri dengan 2 atau 3 orang. Bukan demikian 

                                                             
14Al-Sayid Sabiq, Fikih Sunah, jilid 2, h.288   
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pengertianya, tetapi bila memang tidak ada lagi orang muslim lainnya di suatu 

tempat. 

Syeikh Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa shalat jum’at boleh dilakukan 

oleh tiga orang, satu orang berkhutbah dan dua orang mendengarkan khutbah 

tersebut. Dan ini merupakan salah satu riwayat dari Ahmad dan merupakan pendapat 

sebagian ulama. 

a. Al-Hanafiyah 

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa jumlah minimal untuk sahnya shalat jum’at 

adalah tiga orang selain imam. Nampaknya kalangan ini berangkat dengan 

pengertian lughawi (bahasa) tentang sebuah jamaah. Yaitu bahwa yang bisa 

dikatakan jamaah itu adalah minimal tiga orang. Bahkan mereka tidak mensyaratkan 

bahwa peserta shalat jum’at itu harus penduduk setempat, orang yang sehat atau 

lainnya. Yang penting jumlahnya tiga orang selain imam atau khatib. 

Al-Hanafiyah  juga berpendapat bahwa tidak ada nash dalam al-Quran yang 

mengharuskan jumlah tertentu kecuali perintah itu dalam bentuk jama'. Dan dalam 

kaidah bahasa arab, jumlah minimal untuk bisa disebut jama’ adalah tiga orang. 

Kata “kalian” dalam ayat yang menyebutkan akan kewajiban salat jum’at menurut 

mereka tidak menunjukkan 12 atau 40 orang, tetapi tiga orang pun sudah mencukupi 

makna jama’. 

b. Al-Malikiyah 

Al-Malikiyah menyaratkan bahwa sebuah shalat jum’at itu baru sah bila 

dilakukan oleh minimal 12 orang untuk shalat dan khutbah. Jumlah ini didapat dari 

peristiwa yang disebutkan dalam surat Al-Jumu’ah yaitu peristiwa bubarnya 

sebagian peserta shalat jum’at karena datangnya rombongan kafilah dagang yang 
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baru pulang berniaga. Serta merta mereka meninggalkan Rasulullah saw. yang saat 

itu sedang berkhutbah sehingga yang tersisa hanya tinggal 12 orang saja. 

Oleh kalangan Al-Malikiyah, tersisanya 12 orang yang masih tetap berada 

dalam shaf shalat Jum’at itu itu dianggap sebagai syarat minimal jumlah peserta 

shalat Jum’at. Dan menurut mereka, Rasulullah  saat itu tetap meneruskan shalat 

jum’at dan tidak menggantinya menjadi shalat zhuhur. 

c. As-Syafi’iyyah dan Al-Hanabilah 

Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyaratkan bahwa sebuah shalat jum’at 

itu tidak sah kecuali dihadiri oleh minimal 40 orang yang ikut shalat dan khutbah 

dari awal sampai akhirnya. Dalil tentang jumlah yang harus 40 orang itu berdasarkan 

hadits Rasulullah: Dari Jabir radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah saw. shalat jum’at 

di Madinah dengan jumlah peserta 40 orang atau lebih. Inil adalah dalil yang sangat 

jelas dan terang yang menjelaskan berapa jumlah peserta shalat jum’at di masa 

Rasulullah. Menurut kalangan Asy-Syafi'iyah, tidak pernah didapat dalil yang shahih 

yang menyebutkan bahwa jumlah mereka itu kurang dari 40 orang. 

Tidak pernah disebutkan dalam dalil yang shahih bahwa Rasulullah  dahulu 

pernah shalat jum’at hanya bertiga saja atau hanya 12 orang saja. Karena menurut 

mereka ketika terjadi peristiwa bubarnya sebagian jamaah itu, tidak ada keterangan 

bahwa Rasulullah dan sisa jamaah meneruskan shalat itu dengan shalat jum’at. 

Dengan hujjah itu, kalangan Asy-Syafi'iyah meyakini bahwa satu-satunya 

keterangan yang pasti tentang bagaimana shalat Rasulullah saw. ketika shalat jum’at 

adalah yang menyebutkan bahwa jumlah mereka 40 orang. 

Bahkan mereka menambahkan syarat-syarat lainnya, yaitu bahwa keberadaan 

ke-40 orang peserta shalat jum’at ini harus sejak awal hingga akhirnya. Sehingga 
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bila saat khutbah ada sebagian peserta shalat jum’at yang keluar sehingga jumlah 

mereka kurang dari 40 orang, maka batallah jum’at itu. Karena didengarnya khutbah 

oleh minimal 40 orang adalah bagian dari rukun shalat jum’at dalam pandangan 

mereka. Seandainya hal itu terjadi, maka menurut mereka shalat itu harus dirubah 

menjadi shalat zhuhur dengan empat rakaat. Hal itu dilakukan karena tidak 

tercukupinya syarat sah shalat jum’at. 

Berdasarkan ini, jelaslah bahwa shalat jum’at membutuhkan sebuah 

kehadiran jamaah. Dimanapun berkumpul jamaah yang banyak sesuai adatnya maka 

diwajibkan untuk mendirikan shalat jum’at dan shalatnya dianggap sah. Tidak 

ditemukan nash syar'i yang mensyaratkan jamaah dalam jumlah tertentu. Namun, 

adanya jamaah dalam salat jum’at merupakan syarat yang disepakati oleh para 

ulama, sebab telah ditetapkan dalam syariat bahwa pembahasan tentang jamaah ada 

dalam salat jum’at.15 

Mazhab Syafi'i mensyaratkan, untuk sahnya salat jum’at tidak boleh 

didahului atau disamai shalat jum’at di satu tempat dengan tempat lainnya dalam 

satu kampung atau satu daerah, kecuali jika daerah itu sangat besar dan sulit untuk 

mengumpulkan jamaah di satu tempat. Sebab-sebab sulitnya berkumpul di satu 

tempat, bisa karena banyaknya orang, atau mereka saling berperang, atau jauhnya 

jarak antara ujung daerah tersebut. Adapun dalil dari syarat ini, yaitu Rasulullah 

saw, para sahabat, Khulafa Rasyidin, dan para tabiin tidak pernah melakukan salat 

jum’at kecuali satu shalat jum’at saja dalam satu daerah. Karena, dengan membatasi 

pada satu pelaksanaan saja diperkirakan akan mencapai tujuan utama, yaitu 

menampakan simbol-simbol persatuan dan persamaan opini. 

                                                             
15Wahbah al-Zuḥaili, Fiqh al-Islāmiῑ wa Adillatuhu, Jilid 2, h.390.    
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Jika ada pelaksanaan salat jum’at di satu masjid yang mendahului 

pelaksanaan shalat jum’at lainnya pada masjid yang berbeda maka salat jum’at yang 

pertama itulah yang sah, sedang pelaksanaan shalat jum’at yang kedua itu tidak sah. 

Karena, pelaksanaan shalat umat tidak boleh lebih dari satu, sedang jika dua 

pelaksanaan yang dimulai bersamaan maka kedua-duanya batal. 
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BAB IV 

SALAT JUM’AT VIRTUAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 

A. Pandemi Covid-19 Sebagai Udzur Syar’i  

Ibadah merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap 

manusia di dunia ini untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta. Sebagai 

hamba yang taat kepada sang pencipta seharusnya selalu menjalankan ibadah dengan 

rasa ikhlas tanpa ada suatu beban yang mengganjal. Terutama Islam, yang 

mengharuskan ibadah dengan mengutamakan rasa keikhlasan tanpa tekanan dan 

paksaan oleh siapapun. Murni dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. 

dalam agama Islam banyak ibadah yang harus dilakukan diantaranya ada ibadah 

yang wajib dan sunah.1 

Pada masa sekarang ini Indonesia maupun dunia telah dilanda sebuah wabah 

atau pandemi Covid-19 yang menyebabkan kehidupan tidak berjalan seperti 

biasanya. Dampak dari pandemi ini sangat terlihat dalam berbagai bidang mulai dari 

bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang agama.2 Penyebaran 

virus ini sangat cepat yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China dan sekarang 

sampai ke pelosok Indonesia. Pada tanggal 12 Maret 2020 ditetapkan sebagai 

pandemi global oleh badan kesehatan dunia WHO. Penyebaran virus tersebut 

sekarang sudah semakin bertambah setiap harinya. 

                                                             
1Inas Salsabila, Rukhsah Beribadah di Tengah Wabah Covid-19 Dengan Mengutamakan 

Maslahah Mursalah. Jurnal An-Nuha. Vol. 8 No.01 (Juli 2021). 
2Imam Fahrudin, Pengguguran Salat Berjamaah Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran 

Covid-19. Jurnal Salam. Vol.7 No.10 (Oktober 2020).  
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Beberapa kebijakan diambil oleh Pemerintahan Negara Republik Indonesia, 

baik dari pusat hingga ke daerah dalam rangka bahu-membahu pencegahan 

penyebaran Covid-19. Kebijakan work from home, social distancing, dan lockdown 

diberlakukan menyusul setelah ditetapkannya darurat corona di Indonesia. Kebijakan 

ini merupakan ghirah pemerintah dalam merekontruksi berjalannya aktivitas warga 

negaranya selama Covid-19 masih mengudara di Indonesia. 

Dimulai dari kebijakan yang berbentuk himbauan dalam mengantisipasi 

penyebaran virus agar lebih meningkatkan kebersihan dan memperhatikan 

lingkungan yang dilakukan oleh kemendikbud, pemda, pemkot, hingga tingkat 

Perguruan Tinggi. Dari kemendibud, mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2020 

tentang pencegahan Covid-19 di lingkungan Kemendikbud dan surat edaran nomor 3 

tahun 2020 tentang pencegahan Covid-19 di satuan pendidikan. Dan surat edaran 

nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat corona 

virus disease (Covid-19). Salah satu pokoknya adalah kelas jarak jauh. Dari sini 

kemudian kita mengenal istilah berkerja dari rumah atau work from home. 

Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 yang kemudian direvisi dengan 

diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020 merupakan bukti serius 

pemerintah dalam menangani Covid-19 di Indonesia. Dalam Keppres ini, presiden 

membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang melibatkan seluruh 

kabinet, TNI, Polri, staf kepresidenan, BIN, BPOM, Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan, Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, dan Kepala Daerah 

beserta beserta segala unsur didalamnya. Pembentukan tim khusus ini diharapkan 

agar Covid-19 di Indonesia dapat diatasi dan sejahtera kembali. 
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Menteri Kesehatan mengeluarkan surat edaran nomor 

HK.02.02/Menkes/056/2020 tentang tindak lanjut status darurat kesehatan global 

oleh WHO. Kemudian surat edaran HK.20/01/Menkes/202/2020 tentang isolasi diri 

sendiri dalam penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dengan tujuan 

terciptanya kerja sama lintas elemen, dari pusat hingga ke daerah dalam memberikan 

informasi kepada masyarakat. Pemerintah beserta elemen masyarakat yang sadar 

saling bahu membahu dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. 

Solusi seperti Social distancing dan work from home merupakan bentuk 

perhatian pemerintah terkait dalam menghindarkan warga negaranya terpapar 

Corono Virus (Covid-19). Social distancing jika disederhanakan mempunyai makna 

menjaga jarak dari keramaian atau aktifitas bersifat massal. Menurut Yang, dkk, 

berpandangan bahwa menjaga jarak dari kegiatan sosial merupakan cara efektif 

dalam mengurangi orang terinfeksi penyakit, namun kurang efisien karena memiliki 

konsekuensi terganggunya pelayanan publik.3 Oleh karena itu, untuk 

menyeimbangkan social distancing, diterapkan work from home. 

Pandemi Covid-19 mengharuskan tatanan sosial-budaya bangsa Indonesia 

segera melakukan sinkronisasi terhadap kondisi dan situasi. Kebijakan untuk 

mengisolasi diri, berkerja dari rumah, dan mengurangi aktifitas yang berbau massal 

dengan harapan menjauhi keramaian sudah diterbitkan. Namun, kebijakan 

pemerintah pusat hingga kepala desa terkesan tidak didengar oleh masyarakat. 

Masih banyak ditemukan warga masyarakat yang masih berkerja, kumpul-kumpul, 

bahkan menganggap liburnya pekerjaan adalah momen untuk liburan ke tempat-

tempat wisata. Hal ini salah dan sudah sepantasnya diluruskan dengan kebijakan 

                                                             
3Sun, Yang, Dkk. Effect of Media-Induced Social Distancing On Disease Transmission In a 

Two Patch Setting. Mathematical Biosciences. Vol. 230, No.2 h. 93 (2011). 
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yang lebih informatif dan berlandaskan hukum. Masyarakat di minta untuk taat dan 

disiplin dalam menerima kebijakan. Namun untuk mengurung diri dari keramaian 

akan bertentangan dengan aktivitas peribadahan keagamaan. Di mana aktivitas 

keagamaan kebanyakan dilakukan bersama-sama. 

Ibadah merupakan bentuk penyembahan hamba kepada tuhannya dengan 

merendahkan diri serendah-rendahnya, ikhlas dan tulus menurut ketentuan 

agamanya.4 Dalam pembahasan yang lebih khusus, aktivitas peribadahan keagamaan 

terfokus pada agama Islam. Di mana Islam memiliki peribadahan yang dilakukan 

secara bersama-sama, yang sehari dilakukan minimal sebanyak 5 kali yang disebut 

shalat. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang dari awal diturunkan hingga 

kini tidak pernah berubah terdapat perintah beribadah bagi manusia dan jin agar 

beribadah kepada Allah swt., yakni pada surat Adz-Dzariyat: 56. 

ْنَس ِاالَّ لِيَ ْعُبُدْونِ َوَما َخَلْقُت الْ   5ِجنَّ َوااْلِ
Terjemahnya: 

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 

kepada-Ku”. 

Ibadah adalah fitrah manusia yang menunjukkan hakikat tentang keberadaan 

manusia sebagai hamba Allah.6 Semakin ikhlas dan tulus, maka semakin seorang 

hamba dekat kepada Allah dan mendapat ridha dari-Nya. Ibadah secara berjamaah 

adalah kesempatan bagi umat Islam untuk beribadah secara vertikal dan horizontal. 

Kecintaan seorang hamba terhadap Allah swt. adalah dengan mengaktualisasikan 

                                                             
4Hayati, Umi, Nilai-Nilai Dakwah: Aktivitas Ibadah Dan Perilaku Sosial. INJECT: 

Interdisciplinary Journal of Comunication. Vol. 2, No.2  (2017). 
5Kementerian Agama,  Al-Qur’an Tajwid…, h. 523.     
6Hamzah, Alim, Ikhlas Dalam Beribadah Sesuai Tutunan Al-Quran Dan Hadist. Jurnal 

Ushuluddin Adab Dan Dakwah. Vol.2, No.1 (2017). 
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hak dan kewajibannya sebagai hamba Allah swt., umat Nabi Muhammad saw., 

kepada sesama dan lingkungan.7 

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang 

penyelenggaraan ibadah dalam situasi mewabahnya Covid-19 terdapat poin yang 

dapat disoroti. Pertama, larangan shalat jum’at berjamaah hanya bagi orang yang 

sakit dan orang yang berada di daerah tempat terjadinya penyebaran Covid-19 untuk 

diganti dengan shalat zuhur. Jamaah yang berada di luar daerah penyebaran, wajib 

menunaikan shalat jum’at. Kedua, Orang yang sakit harus mengisolasi diri. Ketiga, 

fatwa ini merupakan rujukan dalam mengambil kebijkan oleh pemerintah sebagai 

ikhtiar. Keempat, menyebabkan kepanikan di tengah wabah Covid-19 adalah haram. 

Kelima, Umat Islam dihambau lebih mendekatkan diri kepada Allah swt. 

Pertimbangan yang matang dilakukan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa 

nomor 14 tahu 2020. Dalam fatwanya, MUI memberikan edukasi dan himbauan akan 

pentingnya melindungi diri dari paparan Covid-19 dengan mengganti shalat jum’at 

dengan shalat zuhur dan mengganti shalat berjamaah lima waktu dengan shalat di 

rumah. MUI menyertakan Ayat al-Quran, hadis Rasulullah, dan Kaidah Fiqhiyah, 

serta pendapat Imam al-Nawawi dan Pendapat Abdullah bin Abdurrahman sebagai 

bahan pertimbangan. 

Beberapa ayat yang dijadikan landasan yakni tentang larangan seorang 

muslim untuk menjerumuskan diri kepada hal yang membahayakan dirinya. Pada QS 

Al-Baqarah (2): 195. 

 اْلُمْحِسِنْينَ  َواَْنِفُقْوا ِفْي َسبِْيِل الله ِه َواَل تُ ْلُقْوا بِاَْيِدْيُكْم اَِلى الت َّْهُلَكِة ۛ َوَاْحِسنُ ْوا ۛ ِانَّ الله َه ُيِحبُّ 

 
                                                             

7Mahmud, Akilah. 2017. Akhlak Terhadap Allah Dan Rasulullah . Sulesana: Jurnal Wawasan 

Keislaman. Vol. 11, No.2 (2017).  
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Terjemahnya: 

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri 

sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. 

Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.8 

 

 الَّ ُتِصيْ َبنَّ الَِّذْيَن ظََلُمْوا ِمْنُكْم َخۤاصًَّة َۚواْعَلُموْٰٓا اَنَّ الله َه َشِدْيُد اْلِعَقابِ  َوات َُّقْوا ِفتْ َنةً 
Terjemahnya: 

“Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang 

yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksa-

Nya”.9 

 

 Ayat lain yang dijadikan landasan adalah firman Allah swt. tentang 

pemberian kemudahan pada kondisi sempit, termasuk kondisi sempit masa 

merebaknya wabah Covid-19: 

 يُرِْيُد الله ُه ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِْيُد ِبُكُم اْلُعْسَر ۖ
Terjemahnya: 

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 

bagimu”.10 

Terdapat hadis-hadis memerintahkan agar menjauhi mudarat dari suatu hal 

yang dapat menimpa manusia, dalm hal ini adalah penyakit yang meular Covid-19. 

Untuk mengihindari orang sakit dan hal-hal yang dapat menyebabkan ketakutan 

orang lain, maka hal ini adalah uzur bagi pelaksanan shalat berjmaah. Seorang yang 

sakit harus dipisah dengan orang yang sehat. 

  ُمْمِرٌض َعَلى ُمِصحٍه  قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اَل يُورَِدنَّ 
                                                             

8Kementerian Agama,  Al-Qur’an Tajwid…, h. 30.    
9Kementerian Agama,  Al-Qur’an Tajid…, h. 179.      
10Kementerian Agama,  Al-Qur’an Tajwid…, h. 27.     



63 

 

 
 

Artinya: 

Rasulullah saw. bersabda, “Jangan campurkan (onta) yang sakit ke dalam 

(onta) yang sehat” (HR. Musim).11 

  

Penyakit harus kita hindari, “Tidak ada penyakit menular, thiyarah dan 

burung hantu dan shafar (yang dianggap membawa kesialan), Dan larilah dari 

penyakit kusta seperti engkau lari dari singa” (HR. al-Bukhari). “Amalan umatku 

disampaikan kepadaku, amal baik atau amal buruknya. Kutemukan diantaranya amal 

terbaik adlah menyingkirkan hal yang membahayakan dari jalan. Dan kutemukan 

amal terburuknya adalah dahak di masjid yang tidak dibersihkan” (HR. Muslim). 

Qaidah Fiqhiyyah memberikan alasan kepada umat Islam dalam pelaksanaan 

salat jum’at yang diganti shalat zuhur dan shalat fardhu yang dilaksanakan di rumah 

saja di tengah kondisi darurat kesehatan global Covid-19. Dalam qaidah fiqhiyyah: 

 12ارَ رَ ضِ الَ وَ  رَ رَ ضَ اَل 

Maknanya: 

 “Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain” 

 13حِ الِ صَ مَ الْ  بِ لْ جَ  نْ ى مِ لَ وْ أَ  دِ اسِ فَ مَ الْ  ءُ رْ دَ 

Maknanya: 

“Menolak mufsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan” 

 14الُ زَ ي ُ  رُ رَ الضَ 
                                                             

 
12Muhammad Sidqi, Al-Wajīz Fī  īḍāḥi Qawāid Al-Fiqhi Al-Kuliyyah, (Cet. V; Bairut: Ar-

Resalah Publishers, 2002) h.256 
13Muhammad Sidqi, Al-Wajīz Fī …, h.265  
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Maknanya: 

“Bahaya harus ditolak” 

 15انِ كَ مْ اإْلِ  رِ دْ قَ بِ  َُۗ فَ دْ يُ  رُ رَ الضَ 

Maknanya: 

“Kemudlaratan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan” 

 16اهَ رِ دَ قَ بِ  رُ دَّ قَ ت ُ  اتُ رَ وْ رُ الضَ 

Maknanya: 

“Kemudlaratan dibatasi sesuai kadarnya”.  

Oleh karena, sejalan dengan kebijakan pemerintahan agar penyebaran Covid-

19 segera teratasi, umat Islam dihimbau agar melaksanakan shalat di rumah bagi 

yang berada di daerah penyebaran dan mengisolasi diri ketika pernah singgah di 

suatu daerah penyebaran Covid-19 demi diri dan orang lain, demi kesejahteraan 

bersama. 

Selain itu, “adanya kesulitan menyebabkan adanya kemudahan”. Ketika 

shalat jum’at ditiadakan untuk menanggulangi ancaman Covid-19 yang harus di 

ikhtiyarkan, maka dapat diganti dengan shalat zuhur di rumah. MUI telah 

mengeluarkan fatwa khususnya bagi umat Islam. Sejalan dengan pemerintah yang 

meminta agar warga masyarakat menjaga diri, mengisolasi diri, menjauhi keramaian, 

mengurangi aktivitas massal, social distancing agar pencegahan penyebaran Covid-

19 berjalan dengan lancar. Kebijakan pemimpin bangsa dalam hal ini pemerintah dan 

                                                                                                                                                                              
14Muhammad Sidqi, Al-Wajīz Fī …, h.258  
15Muhammad Sidqi, Al-Wajīz Fī  ..., h.256  
16Muhammad Sidqi, Al-Wajīz Fī …, h.239  
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fatwa MUI harus ditaati oleh warga negara, sepanjang kebijakan tersebut bermanfaat 

luas. Dalam qaidah fiqhiyyah, “Kebijakan pemerintah (pemegang otoritas) terhadap 

rakyat harus mengikuti kemaslahatan.” 

Muhammadiyah dan NU sebagai persyarikatan Islam terbesar di Indonesia 

ikut berperan dalam mengontrol jama’ahnya agar sesuai arahan dari pemerintah dan 

MUI untuk kemaslahatan bersama. Muhammadiyah mulai dari pimpinan pusat 

hingga pimpinan wilayah telah mengeluarkan maklumat terkait pencegahan 

penyebaran Covid-19. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan Surat 

Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/MLM/1.0/2020 tentang 

Wabah Conoravirus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 14 Maret 2020. Kemudian 

Surat Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor Tentang Tuntunan Ibadah 

Dalam Kondisi Darurat Covid-19 tanggal 21 Maret 2020. Dan Surat Maklumat 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor Tentang Penyelenggaraan Shalat Jum’at 

Dan Fardhu Berjama’ah Saat Terjadi Wabah Coronavirus Disease (Covid-19). 

Selaras dengan itu secara lisan, ketua LBM PBNU mengeluarkan tiga fatwa yang 

sejalan dengan fatwa MUI dan kebijakan dari pemerintah 

Hak Asasi Bersama lebih diutamakan dari pada Hak Asasi Individual. Hak 

asasi manusia paling fundamental meliputi kodrat manusia. Menurut Islam 

perlindungan terhadap HAM pada hakikatnya adalah menjaga keselamatan 

eksistensi manusia secara komprehensif dan adil.17 Adil dalam artian disesuaikan 

prosinya antar kewajiban dan hak individu kepada kepentingan umum. Artinya, 

meskipun urusan peribadahan adalah hal yang sangat personal, namun di tengah 

wabah Covid-19 ketika hak personal dilakukan justru membahayakan khalayak 

umum maka menjadi tidak boleh dipenuhi karena dapat menyebabkan rusaknya hak 

orang banyak. 

                                                             
17Aji, Ahmad Murki, Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. Salam: 

Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i. Vol.2, No.2 (2015) . 
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B. Pendapat Ulama Kontemporer Terhadap Kebolehan  Salat Jum’at Virtual 

Pelaksanaan salat jum’at secara virtual selama masa pandemi, telah menuai 

banyak perbincangan dikalangan masyarakat. Para ulama sendiri berselisih pendapat 

akan keabsahan pelaksanaan salat jum’at virtual, khususnya ulama kontemporer 

sebagian mereka membolehkan dan sebagiannya melarang pelaksanaan salat dengan 

tata cara tersebut, setiap ulama memiliki argumen yang kuat dengan mengutip teks-

teks ayat al-Qur’an, hadis, dan juga keterangan dari pendapat ulama klasik seputar 

syarat sah salat jum’at. 

Tokoh atau ulama kontemporer yang membolehkan pelaksanaan salat jum’at 

virtual diantaranya adalah: KH. Imam Nakha’i18, KH. Wawan Gunawan Abdul 

Wahid19, Prof. Komaruddin Hidayat20, KH. M. Abduh Hisyam, Zainul Ma’arif21, 

                                                             
18Imam Nakha’i lahir12 Februari 1970 di Malang Jawa Timur,  seorang pengasuh Ma’had 

Aly Situbondo. Lihat: Imam Nakha’i, https://swararahima.com/2018/09/13/imam-nakhai-m-h-i-islam-

wajibkan-negara-lindungi-hak-hak-prt/, diakses pada (11 januari 2022). 
19KH. Wawan Gunawan Abdul Wahid adalah seorang dosen asal Garut bertugas di UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta dan termasuk anggota tarjih Muhammadiyah, keahlian dalam bidang 

fikih dan ushul fikih, lahir pada Desember 1965. Lihat: CV Terupdate Wawan Gunawan, Scribd, 

https://id.scribd.com/document/459857285/cv-Terupdate-Wawan-Gunawan-2-rtf. Diakses pada (10 

Januari 2022). 
20Komaruddin Hidayat seorang Rektor di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta periode 2006-2010 dan 2010-2015, lahir 18 Oktober 1953. Lihat: Komaruddin Hidayat, 

Wikipedia Ensiklopedia Bebas Bahasa Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Komaruddin_Hidayat, 

diakses pada (11 Januari 2022). 
21Zainul Ma’arif seorang dosen di Universitas Nahdhotul Ulama Indonesia, lulusan Al-Azhar 

University Kairo. Lihat: Data Dosen, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) 
,https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_dosen/ODMwOUZFNzUtRDI2Ny00ODQ2LUFGMzgtOTNF

NkVDOEMxQ0JG/0C384959-8C20-404D-A71B-6169936601DB. Di akses pada (11 Januari 2022). 
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Syaikh Ahmad bin Muhammad Siddiq Al-Ghumari22, Syaikh Muhammad Al-Hasan 

Al-Didu23. 

Syaikh Ahmad bin Muhammad Siddiq Al-Ghumari dalam kitabnya yang 

berjudul Al-Iqna’ Bī Ṣiḥati Ṣalati Al-Jumu’ah Fī Al-Manzil Khalfa  Al-Midzyā’, 

menegaskan bahwa sahnya salat jum’at dibelakang radio, karena salat jum’at menurutnya 

sama seperti salat-salat lainnya, tambahan syarat hanya khutbah dan berjamaah, adapun 

syarat-syarat lain seperti disebutkan oleh ulama-ulama madzhab adalah persyaratan yang 

tidak dibenarkan karena tidak adanya nash menyebutkan secara jelas akan persyaratan 

tersebut. 

Syaikh Ahmad bin Muhammad juga menerangkan dalam kitabnya bahwa tujuan dari 

salat jumat adalah mendengarkan khutbah, maka selama tujuan tersebut tercapai dengan 

sempurna, maka salat jum’at tetap sah. Seperti salat jum’atnya seseorang di rumah dengan 

mengikuti imam di masjid dengan menggunakan fasilitas seperti radio: 

الة صَ  كونُ ع تَ المذياِ ا بِ هَ اعُ مَ سِ  رُ سَّ يَ ت َ ي َ  ثُ يْ حَ وَ  ةِ بَ طْ الخُ  اعُ مَ سِ  وَ هُ  ةِ عَ مْ ن الجُ مِ  دَ وْ صُ قْ مَ الْ  نَّ أَ 

 24.ملْْ األَ  هِ جْ ى الوَ لَ عَ  لَ صَ حَ  دْ ا قَ هَ لَ  يَِۗ رِ شْ ن التَ مِ  المقصودَ  نَّ حيحة ألَ صَ  الجمعةِ 

 

                                                             
22Syaikh Ahmad ibn Muhammad Siddiq Al-Ghumari merupakan pakar hadis dan fikih, lahir 

27 Ramadhan 1320 H/1901 M di Wilayah Ghumarah sebelah utara Maroko, mulai mempelajari hadis 

di Al-Azhar Kairo. Wafat pada Jumadil Tsani tahun 1380 H/ 1960 M dan dimakamkan di Kairo 

Mesir. Lihat: Abdullah ibn Al-Ghumari, Sabil Al-Taufiq Fi Tarjamati Abdullah Ibn Siddiq, Cet; I, 

Kairo: Daarul Bayan,1984, h.55. 
23Syaikh Muhammad Al-Hasan Al-Didu adalah ulama pakar hadis dan fikih berasal  dari 

Mauritania, lahir pada Oktober 1963 M, pada tahun 2014 dilantik Naib Presiden Kesatuan Ulama 

Muslimin Sedunia. Lihat: Muhammad Al-Hasan Al-Dedew, Wikipedia Ensiklopedia Bebas Bahasa 
Indonesia, https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Al-Hasan_Al-Dedew. Di lihat pada (10 

Januari 2022).  
24Ahmad Ibn Muhammad, Al-Iqna’ Bī Ṣiḥati Ṣalati Al-Jumu’ah Fī Al-Manzil Khalfa  Al-

Midzyā’, (Mesir: Dāru Talīf, t.th.) h.3  
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Maknanya: 

 “Bahwasanya tujuan dari salat jum’at adalah mendengarkan khutbah, dan 

dengan menggunakan radio mendengarkan khutbah menjadi lebih mudah, 

dengan demikian salat jum’atpun menjadi sah, karena yang menjadi tujuan 

dari pensyariatannya telah terlaksana dengan bentuk yang lebih sempurna” 

Dalil akan kebolehan pelaksanaan salat jum’at virtual menurut ulama 

kontemporer yang membolehkan sebagai berikut: 

1. Bolehnya menjadikan rumah sebagai masjid 

Dalil yang dijadikan landasan pertama oleh ulama akan kebolehan 

melaksanakan salat jum’at virtual adalah kebolehan menjadikan rumah sebagai 

masjid. Bolehnya menjadikan rumah sebagai masjid bersumber dari sebuah hadis 

yang menyebutkan lima keistimewaan nabi Muhammad dari para nabi sebelumnya, 

hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir: 

ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه: َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: أُ  ْعِطيُت َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعن ْ
ْهٍر وُجِعَلْت لي األْرُض َخْمًسا َلْم يُ ْعَطُهنَّ أَحٌد ِمَن األنْبَِياِء قَ ْبِلي: ُنِصْرُت بالرُّْعِب َمِسيرََة شَ 

اَن النبيُّ  ْتُه الصَّاَلُة فَ ْلُيَصلِه، وُأِحلَّْت لي الغََنائُِم، ْو  َمْسِجًدا وَطُهورًا، وأَيُّما َرُجٍل ِمن أُمَّتي أْدَرَْ
َفاَعَة.) رواه البخاري( افًَّة، وأُْعِطيُت الشَّ َْ َعُث إلى قَ ْوِمِه َخاصًَّة، وبُعِْثُت إلى النَّاِس    25يُ ب ْ

Artinya: 

Dari Jabir ibn  Abdullah berkata, “Rasulullah bersabda, “Aku telah diberi 

lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang Nabi pun sebelumku: (1) 

aku ditolong dengan rasa takut yang menghinggapi musuh-musuhku dari 

jarak sebulan perjalanan, (2) bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat sujud 

dan alat bersuci, maka di mana saja seseorang dari umatku mendapati waktu 

shalat telah tiba, hendaklah dia mengerjakannya, (3) dihalalkan bagiku harta 

rampasan perang yang belum pernah dihalalkan bagi seorang Nabi pun 

sebelumku, (4) diberikan kepadaku hak untuk memberikan syafaat, dan (5) 

                                                             
25Musa Syahin, Taisir Sahih Bukhari, Jilid 1 (Cet; I, Kairo: Maktabah Al-Syuruq Al-

Dauliyah, 2003) h.147 
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dahulu para Nabi diutus hanya kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus 

kepada seluruh manusia.” (HR Bukhari). 

Hadis diatas menyebuktan nabi Muhammad memiliki keistimewaan dari 

Allah yang tidak dimiliki oleh para nabi selainnya, pada keistimewaan yang kedua 

Rasulullah menegaskan bahwa permukaan bumi telah dijadikan sebagai masjid 

(tempat sujud) dan suci, memalui keterangan tersebut para ulama menyimpulakan 

bahwa semua tempat memiliki hukum asal suci, semua tempat sah hukumnya untuk 

didirikan salat. 

Berpijak dari keumuman lafadz pada hadis tersebut, para ulama yang 

membolehkan salat jum’at virtual menyatakan salat di dalam rumah hukumnya sah, 

baik salat sunah maupun wajib, sendiri ataupun berjamaah, termasuk salat jum’at 

hukumnya sah dilakukan disebuah rumah, karena tidak adanya ayat ataupun hadis 

yang secara sharih menyatakan akan kewajiban didirikannya didalam masjid. 

2. Qiyas/ Analogi pada hukum akad nikah secara online 

Keistimewahan islam memiliki dua pedoman yang terjamin keasliannya, 

keduanya begitu terjaga akan pemalsuan, baik hadis terlebih lagi al-Qur’an. Islam 

selain memiliki dua pedoman yang amat sakral dan harus diikuti segala perintah 

yang disebutkan didalamnya, akan tetapi aturan atau perintah tersebut tidak bersifat 

kaku dan mengekang. Dalam praktek pengamalannya menyesuaikan dengan kondisi 

manusia, dalam pengamalannya memperhatikan kondisi sosial, tempat, dan zaman, 

karena itulah syariat-syariat islam mampu bertahan sampai saat ini dan seterusnya. 

Kemajuan teknologi juga termasuk aspek yang terkadang menjadi sebab 

terjadinya sebuah perubahan dalam praktek syariat. Khususnya dalam masalah fikih 

terdapat beberapa contoh perubahan yang disebabkan kemajuan teknologi, seperti 

praktek wudhu yang sejak zaman Rasulullah saw. menggunakan bejana, seorang 
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yang hendak berwudhu mengawali dengan menuang air ke tangan kanan dan kiri, 

namun setelah munculnya mesin air dan keran tata cara tersebut menalami 

perubahan. Hal serupa juga terjadi pada masalah pernikahan, Pada masa Rasulullah 

saw. pernikahan dilangsungkan dalam satu tempat, khususnya mempelai laki-laki, 

wali, dan saksi harus berada dalam satu tempat. 

Kemajuan teknologi dalam komunikasi memberi pengaruh pada hukum 

pelaksanaan akad pernikahan, sebagian ulama membolehkan pelaksanaan akad nikah 

secara online, baik menggunakan panggilan suara atau vidio call, mereka yang 

membolehkan meyakini bahwa tidak adanya dalil yang mengharuskan ittiḥadu al-

Makan (kesatuan tempat) saat melangsungkan akad pernikahan, para ulama yang 

membolehkan hanya mensyaratkan proses ijab dan qobul berlangsung dengan 

sempurna dengan suara yang jelas dan tanpa terputus, maka akad nikah tersebut 

telah dikatakan sebagai akad nikah yang sah. 

Kebolehan pelaksanaan akad nikah secara online dijadikan qiyas26 akan 

bolehnya pelaksanaan salat jum’at secara virtual. Pernikahan merupakan salah satu 

hal yang sangat sakral dalam kehidupan, kendati demikian pelaksaannya dapat 

mengalami perubahan karena adanya kedaruratan serta adanya kemajuan teknologi 

yang mendukung. Dalam al-Qur’an Allah swt. menyebutkan bahwa pernikahan 

adalah perjanjian yang kuat. Allah swt. berfiman: 

ى بَ ْعُضُكْم اِل ى بَ ْعٍض وََّاَخْذَن ِمْنُكْم مهِ  ْيَف تَْأُخُذْونَه َوَقْد اَْفض  ثَاقًا َغِلْيظًاَوَْ  ي ْ

 
                                                             

26Ijtihad qiyasi adalah ijtihad yang berusaha menyeberangkan hukum yang telah ada 

ketentuan nashnya pada masalah-masalah baru yang belum ada hukumnya karena ada kesamaan illat 

hukum. Lihat: Minhajuddin, Ikhtlaf Ulama Suni dan Pengarunya terhadap Perkembangan Fikih Islam 
(Abad Dua dan Tiga Hijriah) (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 134.   
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Terjemahnya: 

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah 

bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah 

mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.27 

Demikian halnya salat jum’at juga perintah Allah yang wajib dikerjakan 

secara berjamaah dan pelaksanaannya dengan berkumpul pada suatu tempat, namun 

dengan adanya kedaruratan seperti pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan 

adanya perkumpulan demi memutus rantai penularan, maka pelaksanaannya 

dibolehkan secara online sebagaimana pelaksanaan akad pernikahan, hal tersebut 

dikuatkan dengan tidak ditemukannya dalil yang mengharuskan ittiḥadu al-Makan 

dalam salat jum’at, sebagian ulama justru menyebutkan kesatuan tempat hanya agar 

makmum dapat mendengar atau melihat gerakan imam saat salat, dengan demikian 

salat jum’at akan tetap sah selama makmum dapat mengetahui gerakan imam secara 

jelas dengan melihat atau mendengar meski terdapat jarak yang jauh antara imam 

dan makmum. 

3. Tujuan dari kewajiban salat jum’at adalah mendengarkan khutbah 

Setiap perintah yang Allah berikan kepada para hamba-Nya memiliki tujuan, 

baik dalam masalah ibadah maupun mu’amalah. Tujuan yang ada dalam setiap 

syari’at tidak lain untuk mensejaterakan kehidupan manusia, lebih rinci ada 

beberapa aspek yang begitu dijaga oleh islam melalui syariat-syariatnya atau dikenal 

dengan maqaṣidu al-Syari’ah sebagai mana yang telah disebutkan dalam kitab 

mereka. 

Dalil ketiga yang digunakan oleh ulama yaitu tujuan dari kewajiban salat 

jum’at adalah mendengarkan khutbah. Para ulama yang membolehkan salat jum’at 

                                                             
27Kementerian Agama, Al-Qur’an Tajwid…, h. 81.    
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virtual mendatangkan nash dari al-Qur’an sebagai penguat bahwa tujuan dari 

kewajiban salat jum’at adalah mendengarkan khutbah, ayat al-Qur’an yang menjadi 

landasan adalah surat al-Jumu’ah ayat Sembilan: 

Syaikh Ahmad ibnu Muhammad dalam kitabnya Al-Iqna’ Bī Ṣiḥati Ṣalati Al-

Jumu’ah Fī Al-Manzil Khalfa  Al-Midzyā’,  menyebutkan beberapa alasan mengapa 

khutbah menjadi tujuan diwajibkannya salat jum’at sebagai berikut: 

a. Khutbah menjadi syarat sahnya salat jum’at 

Syaikh menyebutkan dalam kitabnya bahwa salat jum’at tidak sah tanpa 

khutbah, karena khutbah merupakan sesuatu yang wajib dan tujuan yang agung 

dalam salat jum’at itu sendiri: 

َْ مَ نَّ إِ وَ   نَ يْ الدهِ  نَّ ا : أِلَ هَ ضِ رْ ف َ  نْ ع مِ اِر لشَّ لِ  مِ ظَ عْ اأْلَ  دُ وْ صُ قْ مَ الْ وَ  ةِ عَ مْ جُ الْ  ضِ ائِ رَ ف َ  مُ هَ أَ  ةُ بَ طْ خُ الْ  تِ انَ ا 
 ثِ عْ الب َ وَ  هِ لِ سُ رُ وَ  هِ بِ تُ وُْ  هِ الئكتِ مَ ي الله وَ فِ  هِ ادِ قَ تِ عْ اِ  مُ زَ لْ ا ي َ مَ وَ  هِ تِ مَ ارِ حَ مَ وَ  هِ تِ بَ اجِ وَ بِ  مٍ لْ عِ  نِ وْ دُ بِ  حُ صِ يَ اَل 
 28.ارِ والنَّ  ةِ نَّ والجَ  تِ وْ المَ  عدَ بَ 

َMaknanya : 

Dan pada hakikatnya khutbah merupakan kewajiban salat jum’at yang paling 

penting dan tujuan yang sangat agung bagi Allah: Karena agama tidak akan 

sah tanpa adanya ilmu dalam hal apa saja yang diwajibkan dan apa yang 

diharamkan, dan mengetahui apa yang wajib diyakini pada Allah, para 

malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, kebangkitan setelah mati, juga 

surge dan neraka. 

b. Terdapat lafadz ayat yang menunjukan kewajiban mendengarkan khutbah 

Firman Allah dalam surat al-Jumu’ah: 

ِر الله ِه َوَذُروا اْلبَ يْ يااَي َُّها الَِّذْيَن ا َمنُ وْٰٓا اَِذا نُ ْوِدَي لِلصَّل وِة ِمْن ي َّْوِم اْلُجُمَعِة فَاسْ  ْْ ََۗ  َعْوا اِل ى ِذ
نْ ُتْم تَ ْعَلُمْونَ  ُْ ٌر لَُّكْم ِاْن  ِلُكْم َخي ْ  ذ 

                                                             
28Ahmad Ibn Muhammad, Al-Iqna’ Bī Ṣiḥati Ṣalati Al-Jumu’ah Fī Al-Manzil Khalfa  Al-

Midzyā’, (Mesir: Dāru Talīf, t.th.) h.6 
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Terjemahnya : 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan 

salat pada hari Jum’at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan 

tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu 

mengetahui.”29 

 

Lafadz ر الله  pada ayat diatas bermakna khutbah, sehingga hukum ْذ

mendengarkan khutbah adalah hal yang wajib. Ayat tersebut begitu jelas 

memberikan informasi akan kewajiban mendengarkan khutbah dan bukan untuk 

mendirikan salat, karena Allah menggunakan lafadz ر الله  kalaulah ayat tersebut ,ْذ

memerintahkan akan kewajiban mendirikan salat maka seharusnya lafadznya 

berbunyi فَاْسَعْوا اِل ى الصالة , adapun kewajibannya disertakan dalam salat yaitu agar 

orang bersegera mendatanginya. 

Uraian diatas menjadi penguat bahwa kewajiban mendirikan salat jum’at 

bertujuan untuk mendengarkan khutbah. 

c. Khutbah salat hari raya dapat menggugurkan salat jum’at 

Salat jum’at menjadi tidak wajib didirikan apabila hari raya (‘idul fitri atau 

‘idul adha) bertepatan dengan hari jum’at, ini merupakan pendapat banyak ulama 

seperti Imam Ahmad, Al-Auza’i, salah satu pendapat Imam As-Syafi’i, juga 

merupakan pendapat para imam generasi salaf dari kalangan sahabat dan tabi’in 

diantaranya adalah Umar, Ali, Utsman, Said ibn Zaid, Ibnu Umar, Asya’bi, 

Annakha’i, ‘Atha dan Zaid ibn Ali. Landasan pendapat diatas adalah riwayat dari 

Zaid ibn Arqam: 

                                                             
29Kementerian Agama, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun 

Nuzul dan Hadist Sahih, h. 554.   
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صلى  اللهِ  لِ وْ سُ رَ  ََۗ قم شهدت مَ رْ زيد بن أَ   لُ أَ سْ يَ  ةيَ اوِ عَ مُ  ملة شهدتُ ي رَ بِ ياس بن أَ إِ  ثُ يْ دِ حَ 
ة معَ في الجُ  خصَ رَ  مَّ ثُ  ارِ ل النهَ وَّ أَ  دَ يْ العِ  ىلَّ صَ  مْ عَ : ن َ الَ ؟  قَ اعَ مَ تَ جْ اِ  نِ يْ دَ يْ الله عليه وسلم عِ 

 َۗ )رواه أحمد(.مَ جْ يَ لْ ف َ  ََۗ مَ جْ يَ  نْ أَ  اءَ شَ  نْ : مَ الَ قَ ف َ 
Artinya: 

Hadis Iyyas ibn Abi Ramlah ia berkata: Aku menyaksikan Muawiyah 

bertanya kepada Zaid ibn Arqam apakah kamu pernah mendapati pada masa 

Rasulallah dua hari raya bersatu dalam satu hari? Ia berkata: Iya, Rasul salat 

pada permulaan siang (pagi) kemudian memberikan keringanan dalam 

mendirikan salat jum’at, beliau bersabda: Barang siapa hendak mendirikan 

salat jum’at maka dirikanlah. (HR. Ahmad).  

Hadis tersebut memberikan informasi bahwa kewajiban jum’at menjadi 

gugur apabila bertepatan dengan hari raya, adapun sebab gugurnya  adalah karena 

pada salat hari raya terdapat khutbah, sehingga hadis ini dapat menjadi penguat 

bahwa kewajiban salat jum’at bertujuan untuk mendengarkan khutbah, jika 

kewajiban salat jum’at bukan karena untuk mendengarkan khutbah maka seharusnya 

kewajiban jum’at tidak gugur dengan adanya salat hari raya dihari yang sama.30  

4. Jarak antara saf dalam salat berjamaah tidak terbatas  

Para ulama yang membolehkan pelaksanaan salat jum’at secara virtual juga 

menggunakan dalil bahwa tidak terdapat ataupun hadis yang menyebutkan secara 

sharih menyebutkan batasan jarak saff. Para ulama berselisih menentukan batasan 

jarak saff dalam salat berjamaah, terlepas dari banyaknya pendapat yang 

dikemukakan oleh para ulama pada hakikatnya agama tidak mengatur batasan jarak 

saff salat berjamaah. 

Para ulama yang membolehkan pelaksanaan salat jum’at virtual mengatakan 

bahwa ‘illah sesungguhnya dalam penentuan jarak saff adalah iqtida’ul imam 

(mengiku ti gerakan imam), selama makmum dapat mengikuti gerakan imam saat 

                                                             
30Ahmad Ibn Muhammad,  Al-Iqna’ Bī Ṣiḥati…, h.14.  
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salat berjamaah, baik menggunakan pengelihatan, pendengaran secara langsung, atau 

makmum mengetahui pergerakan imam melalui gerakan makmum yang berada di 

depannya, atau mengetahuinya melalui mubaligh yang meneruskan gerakan-gerakan 

imam. 

 

C. Pelaksanaan Salat Jum’at Virtual 

1. Pelaksanaan salat jum’at virtual di Indonesia 

Salat jum’at virtual telah dilaksanakan pada awal tahun 2021 di Indonesia, 

beberapa tokoh mendirikan sebuah masjid virtual yang diberi nama Masjid Jami’ 

Virtual Hilful Fudhul, sejumlah organisasi swadaya masyarakat tergabung dalam 

dalam masjid jami’ Hilful Fudhul seperti: Public Virtue.id, Departemen Falsafah dan 

Agama Universitas Paramadina, Pusat Studi Islam, Perempuan dan Pembangunan 

(PSIPP) ITB Ahmad Dahlan Jakarta, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

(AMAN).31 

Peserta jamaah yang bergabung dalam salat tersebut terdiri dari tokoh 

akademisi dan ulama. Pelaksanaan salat jum’at secara virtual di Indonesia dilakukan 

dengan bantuan aplikasi Zoom, pelaksanaan jum’at virtual juga disiarkan secara 

langsung melalui chanel youtobe resmi milik panitia. Rangkaian salat jum’at virtual 

rata-rata berdurasi satu jam, dimulai dengan muqoddimah oleh panitia sekaligus 

menjelaskan dasar hukum dan hal-hal teknis seputar salat jum’at virtual. Secara 

                                                             
31LSM Gelar Salat Jumat Virtual, CNN Indonesia, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210625111747-20-659290/lsm-gelar-salat-jumat-virtual-

tema-khutbah-soal-korupsi (27 Januari 2022). 
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umum pelaksanaan salat jum’at virtual tidak memiliki perbedaan dengan salat 

jum’at pada umumnya, terdapat adzan, khutbah, dan salat dua rakaat. Imam bersama 

beberapa makmum berada di sebuah tempat, dan makmum lainnya yang berada pada 

garis waktu yang sama bergabung melalui aplikasi. Setelah selesai salat jum’at 

dilanjutkan juga dengan ceramah singkat. 

Jumlah peserta salat jum’at virtual yang tergabung pada setiap 

pelaksanaannya 80-100 orang. Adapun beberapa daftar khotib beserta tema khutbah 

yang diangkat sebagai berikut: 

a. 05 Maret 2021 “Islam, Demokrasi dan Hak-Hak Perempuan” (Dr. KH. Imam 

Nahe’i, MA). 

b. 12 Maret 2021 “Pembebasan Perempuan Ala  Al-Qur’an” (KH. Wawan 

Gunawan Abdul Wahid) 

c. 19 Maret 2021 “Demokrasi: Aku, Kami, dan Kita” (Prof. Komaruddin 

Hidayat). 

d. 21 Mei 2021 “Palestina dan Perdamaian Dunia” (KH. M. Abduh Hisyam). 

e.  04 Juni 2021 “Taqwa dan Tantangan Ketertinggalan Umat” (Zezen Zaenal 

Mutaqin).  

f. 18 Juni 2021 “Pesan Islam Untuk Menegakan Keadilan Sosial Ekologis” 

(Parid Ridwanuddin). 

g. 02 Juli 2021 “Krisis Kualitas Pendidikan Kita” (KH. Abduh Hisyam).  

h. 06 Agustus 2021 “Mencari Sosok Pemimpin” (KH. Abduh Hisyam). 

i. 13 Agustus 2021 “Belajar Tidak Percaya” (Hatib Rahmawan). 

j. 03 September 2021 “ Ham, Indonesia dan Islam” (Zainul Ma’arif, Lc.). 

2. Pelaksanaan salat jum’at virtual menurut Ahmad Al-Ghumari 

Ahmad Al-Ghumari salah satu ulama yang membolehkan salat jum’at dengan 

bantuan radio, televisi, dan alat teknologi lainnya. Namun berkenaan dengan 

prakteknya terdapat sedikit perbedaan dengan praktek salat jum’at virtual di 

Indonesia. Terdapat beberapa persyaratan yang disebutkan oleh Ahmad Al-Ghumari 

agar salat jum’at virtual menjadi sah. Pertama, jamaah yang hendak mengikuti salat 

jum’at virtual harus berada dalam garis waktu yang sama dengan imam. Kedua, 
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setiap jamaah harus memperhatikan lokasi daerahnya agar tidak berada lebih maju 

dari lokasi daerah imam. Ketiga, jamaah tidak boleh melaksanakan salat jum’at 

virtual di rumah seorang diri, setidaknya harus ada satu orang lain yang 

membersamai, hal tersebut dilakukan agar jamaah tidak dihitung sebagai munfarid.32 

D. Pendapat Ulama Kontemporer Tidak Sahnya  Salat Jum’at Virtual 

Jumhur ulama berpendapat tidak bolehnya pelaksanaan salat jum’at secara 

virtual, sebagaimana para ulama yang membolehkan pelaksanaan salat jum’at virtul 

dengan mendatangkan dalil-dalil, para ulama yang tidak membolehkan juga 

memiliki dalil kuat sebagai landasan hukum. Diantara ulama yang melarang salat 

jum’at secara virtual atau menggunakan radio: Syaikh Hasanain Muhammad Makluf, 

Syaikh Muhammad Khatir, Syaikh Jadul Haq, Syaikh Ali Jum’ah Muhammad, 

Syaikh Muhammad ibn Utsaimin.33 Berikut dalil yang dijadikan landasan oleh 

jumhur: 

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Malik Ibn Al-Huairis 

َْ لُّ صَ  :رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بن الحويرث كِ الِ مَ  ثُ يْ دِ حَ  ا مَ وا 

 34البخاري() رواه ي لهِ صَ ي أُ نِ وْ مُ تُ ي ْ أَ رَ 

Artinya: 

Hadis Malik ibn Al-Huairis bahwa Nabi bersabda: Salatlah kalian seperti 

melihat aku salat. (HR. Bukhori). 

Jumhur ulama berdalil dengan keumuman hadis di atas, dalam hadis terdapat 

lafadz (صلو)  yaitu perintah dalam bentuk fi’il amr yang bersifat umum, segala yang 

                                                             
32Ahmad Ibn Muhammad,  Al-Iqna’ Bī Ṣiḥati…, h.55.   
33Ahmad Anwar, Atsaru Al-Aubiah ‘Āla Al-‘Ibādah-Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah- Wabāu 

Kūrunā Anmūdzajan. Jurnal Al-Syari’ah Wa Al-Qānūn. Vol.35 No.2 (2020).  
34Musa Syahin, Taisir Sahih Bukhari, Jilid 1, h.244  
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di lakukan nabi dalam salat maka harus di ikuti, namun terdapat pengecualian 

padahal-hal yang dikhususkan oleh ijma’ atau disebutkan secara khusus dalam 

sebuah riwayat. 

Hadis yang memberikan keterangan tentang sifat salat nabi begitu banyak, 

termasuk diantaranya hadis-hadis secara khusus membahas tentang salat jum’at. 

Tidak satupun dari riwayat yang ada menyebutkan bahwa rasul melaksanakan salat 

jum’at tanpa berjama’ah, untuk itu tercapailah sebuah ijma’ bahwa salat jum’at 

tidak akan sah melainkan dikerjakan secara berjama’ah. 

 طٌ رْ شَ   ةَ اعَ مَ الجَ  نَّ وأَ  دٍ  رِ نفَ ن مُ  ْ مِ  حُّ صِ  تَ اَل  ةَ عَ مْ الجُ  نَّ ى أَ لَ اء عَ مَ لَ العُ  ََۗ مَ جْ أَ ي: وِ وَ الن َ  امُ مَ اإلِ  الَ قَ 

 35اهَ تِ حَّ صِ لِ 

Artinya: 

Berkata Imam Al-Nawawi: Para ulama telah berijma’ bahwa tidak sah salat 

jum’at bagi yang mengerjakannya secara sendiri, dan bahwa berjamaah 

merupakan syarat sahnya salat jum’at. 

 Keterangan-keterangan tersebut dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa 

tidak sah seseorang yang mengikuti salat jum’at di rumah dengan menggunakan 

bantuan jaringan sehingga ia terhubung dengan imam secara virtual, salat orang 

tersebut dianggap sebagai salat munfarid karena tidak tersambung secara hakiki, 

untuk itu syarat jum’at belum terpenuhi secara keseluruhan. 

 

 

 

                                                             
35Yahya ibn Syaraf, Al-Majmu’ Syarḥ Al-Muhadzab, Jilid 4 (Maktabah Al-Irsyad, t.th.) 

h.508.  
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2. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah tentang orang buta 

ى لَ ي إِ نِ دُ  وْ قُ ي َ   دٌ ائِ ي قَ لِ  سَ يْ لَ  هُ نه : إِ الَ قَ ف َ  اللهِ  لِ وْ سُ ى رَ لَ ى إِ مَ عْ أَ  اءَ ل: جَ اَ قَ  ةَ رَ ي ْ رَ ي هُ بِ أَ  نْ عَ 

 َُۗ مَ سْ تَ : )أَ هُ لَ  الَ قَ  اهُ عَ ى دَ لَّ ا وَ مَّ لَ ، ف َ هُ لَ  نَ ذِ أَ ، فَ هِ تِ يْ ي ب َ ي فِ لهِ  صَ يُ  نْ أَ   هُ لَ  صَ خَّ  رَ يُ  نْ أَ  هُ لَ أَ  سَ ، فَ ةِ اَل ال صَّ 

 . )رواه النسائي(بْ جِ أَ : فَ الَ . قَ مْ عَ : ن َ الَ ؟( قَ ةِ اَل الصَّ بِ  اءَ دَ النهِ 

Artinya: 

Dari Abu Hurairah ia berkata: Datang orang yang buta kepada Rasulullah 

lantas berkata: Tidak ada yang menuntunku untuk pergi melaksanakan salat 

(bergabung dalam jama’ah), maka ia meminta keringanan agar ia tetap salat 

di rumahnya, rasulpun memberinya izin, namun saat orang yang buta 

berpaling nabi kembali memanggilnya dan bersabda: Apakah kamu 

mendengar adzan? Ia menjawab: iya. Rasul bersabda: Maka jawablah. (HR. 

Al-Nasa’i) 

Hadits dari Abu Hurairah dalam matannya Rasulullah memerintahkan orang 

yang buta untuk tetap hadir salat berjama’ah di masjid, terlepas dari perintah 

tersebut dihukumi sebagai sunah atau wajib seperti yang telah diperselisihkan oleh 

ulama, dengan kondisinya yang buta namun mampu mendengarkan adzan di 

rumahnya, dan kemungkinan dapat mendengarkan suara imam salat juga, meski 

demikian dia tetap diperintahkan untuk mendatangi salat jama’ah, dan ini 

menunjukan tidak bolehnya mengikuti salat jama’ah di belakang alat-alat modern 

seperti radio, komputer, dan handphone, larangan tersebut lebih kuat lagi untuk salat 

jum’at.36 

 

 

                                                             
36Ahmad Anwar, Atsaru Al-Aubiah ‘Āla Al-‘Ibādah-Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah- Wabāu 

Kūrunā Anmūdzajan.   
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3. Syarat salat jamaah tidak terpenuhi 

Salat jum’at secara virtual tidak sah pelaksanaannya, karena terdapat syarat 

dari salat jama’ah yang tidak dapat dipenuhi yaitu berkumpulnya imam dan 

ma’mum dalam satu tempat, hal tersebut merupakan suatu yang telah disepakati 

oleh para ulama fikih secara umum, meskipun terdapat perbedaan pendapat diantara 

mereka dalam  menentukan batasan-batasannya. 

a. Madzhab Hanafi 

Madzhab Hanafi mewajibkan kesatuan tempat antara imam dan ma’mum, 

seperti yang dikemukakan oleh Al-Kasani dalam menjelaskan syarat dan rukun salat: 

 مِ ازِ وَ لَ   نْ مِ  انُ المك َ ، وَ ةِ اَل  ة في ال صَّ يَ عِ بْ ي الت َ  ضِ تَ قْ اء ي َ  دَ تِ قْ ااِل  نَّ أِلَ ، وَ مِ وْ مُ  أْ مَ الْ وَ   امِ مَ اإلِ  انِ كَ مَ  دُ ح اَ اتِ 
التبعية في  مُ  دِ عَ ن ْ ت َ  انِ المك َ  فِ اَل تِ ن د اخ ْ عِ رة، وَ وْ رُ ضَ   انِ ي  المكَ ية  فِ عِ بْ الت َ  ضِ تَ قْ ي َ ف َ  ةِ اَل الصَّ 

 37امهَ زِ اَل  امِ دَ عِ نْ اِل  ةِ اَل ي الصَّ التبعية فِ  مُ دِ عَ ن ْ ت َ ف َ  المكانِ 
Maknanya: 

“(Diantara syarat jama’ah) Kesatuan tempat imam dan ma’mum, karena 

iqtida (mengikuti gerakan imam) merupakan keharusan dalam salat jama’ah, 

dan tempat termasuk dari hal-hal yang lazim ada dalam mendirikan salat, 

maka  kesatuan tempatpun merupakan suatu keharusan,  dan ketika terdapat 

perbedaan tempat antara imam dan ma’mum maka hilanglanglah syarat 

keikutsertaan dalam tempat sehingga hilang (batal) salat jama’ah karena 

kehilang suatu yang lazim.” 

Al-Kasani dari madzhab hanafi memandang bahwa syarat dalam salat 

berjama’ah bukan hanya al-Iqtida (mengikuti gerakan imam) melainkan keharusan 

berada dalam tempat yang sama antara ma’mum dan imam, karena tempat 

merupakan hal yang darurat keberadaannya dalam mendirikan salat, maka ketika 

                                                             
37Abu Bakar ibn Mas’ud Al-Kasani, Badāii’ Al-Ṣanāii’ fī Tartībi Al-Syarāii’, Jilid.1, (Cet;II, 

Daru Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2003) h.145 
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ma’mum diwajibkan mengikuti imam dalam setiap gerakan maka sama halnya dalam 

tempat, ma’mum harus mengikut dimana imam mendirikan salat. 

b. Madzhab Maliki 

Madzhab Maliki menambahkan syarat sah salat jum’at harus dilaksanakan di 

masjid jami’ dan harus secara berjama’ah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al-

Dasuqi dalam kitabnya: 

قَ الَ  الشَّ يْ خُ  الدسُ وقِ ي عَ نْ  صَ  اَل ةِ  الجُ مْ ع ة: شَ رْ طُ  صِ  حَّ تِ هَ ا أَ نْ  تَ كُ وْ نَ  فِ ي جَ  امِ ٍَۗ  وَ فِ ي 

 جَ مَ اعَ  ةٍ . 38

Maknanya: 

Syaikh Al-Dasuqi berkata tentang salat jum’at: syarat sahnya salat jum’at 

harus didirikan di masjid jami’ dan harus dikerjakan secara berjama’ah. 

Pernyataan Al-Dasuki mengisyaratkan bahwa dalam mendirikan salat 

jama’ah diharuskan berada dalam tempat yang sama antara ma’mum dan imam, 

mengharuskan pelaksanaan salat jum’at didalam masjid jami’ tidak lain agar semua 

ma’mum berada dalam tempat yang sama dengan imam, karena jum’at harus 

dilaksanakan secara berjam’ah maka jika terjadi perbedaan tempat antara ma’mum 

dan imam salat jum’at tidak sah dengan hilangnya salah satu syarat jama’ah. 

c. Madzhab Syafi’i 

Madzhab Syafi’i dalam beberapa sumber menyebutkan ittihadu al-Almakan 

(kesatuan tempat) antara ma’mum dan imam termasuk syarat dalam salat jama’ah. 

                                                             
38Muhammad ‘Arfah Al-Dasuki, Hāsyiah Al-Dasuūki ‘Alā Syarḥi Al-Kabīr, jilid 1, (‘Isa Al-

Babi Al-Halbi, 2015) h.376 
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َْ انٍ كَ مَ )بِ  ومُ مُ المأْ وَ  امُ مَ : اإلِ يْ اعهما( أَ مَ تِ جْ ا: )اِ هَ ث ُ الِ ثَ  الجم ل: وَ  خُ يْ الشَّ  الَ قَ   هِ يْ لَ عَ  دَ هِ ا عَ مَ ( 

 39لِ ائِ الحَ  مَ دَ عَ وَ  دِ عْ الب ُ  مُ دَ : عَ انِ المكَ بِ  اعمَ االجتِ بِ  دُ المراَ ية. وَ الِ الخَ  رِ صْ ي العَ ات فِ اعَ مَ الجَ 

Maknanya: 

Asyaikh Al-Jamal berkata: dan syarat yang ketiga (dalam salat jama’ah) 

keduanya harus bersama atau imam dan ma’mum harus berada dalam suatu 

tempat, sebagaimana hal tersebut telah dilakukan oleh generasi terdahulu. 

Adapun yang dimaksud dengan bersatunya dalam tempat adalah: tidak 

diperkenankan dengan jarak yang jauh dan tidak diperkenankan adanya 

penghalang. 

Keterangan diatas menguatkan pendapat jumhur ulama akan kewajiban 

kesatuan tempat antara imam dan ma’mum dalam salat jama’ah, meskipun madzhab 

syafi’i sendiri merincikan bahwa yang dimaksud bersatunya imam dan ma’mum 

adalah tidak bolehnya berjauhan, tidak boleh ada penghalang. 

d. Madzhab Hanbali 

Ulama dari madzhab hanbali berpendapat bahwa orang yang mengikuti salat 

jama’ah pada bagian luar masjid tidak dihitung bagian dari jama’ah, kecuali bagian 

dalam telah penuh dan saff bagian dalam tersambung dengan bagian luar. 

 عِ نْ دَ هُ مْ : خَ اِر جُ  المسْ جِ دِ  لَ يْ سَ  معداً  لِ ْلِ جْ تِ مَ اعِ  فِ يْ هِ  فَ لِ ذَ لِ كَ  اشْ تِ رَ اطُ  االتصَ الِ  فِ يْ هِ 40

Maknanya: 

Menurut mereka (madzhab hanbali): Bagian luar masjid tidak dihitung 

sebagai tempat berkumpul (tidak dihitung sebagai satu tempat), untuk itu 

disyaratkan tersambungnya saf (antara saf bagian dalam dan luar). 

 

                                                             
39Sulaiman Al-Jamal, Hāsyiah Al-Jamal ‘Alā Syarḥi Al-Minhaj, jilid 1, (Bairut: Dar Al-

Kutub Al-‘Ilmiyah, 2003)  h.548. 
40Burhanuddin Ibrahim, Al-Mubdi’ Syarḥi Al-Muqni’, jilid 2 (‘ālimu Al-Kutub, 2003)  h.98 
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 Merujuk dari keterangan diatas madzhab hanbali terlihat lebih ketat dalam 

memberikan syarat salat jama’ah dibandingkan madzhab syafi’i, ulama madzhab 

hanbali berpendapat bahwa orang yang bergabung dalam salat jama’ah diluar masjid, 

sedangkan bagian dalam masih terdapat celah untuk membuat saf baru maka salat 

orang tersebut tidak sah, karena orang tersebut dianggap telah berada ditempat yang 

berbeda dengan imam. Seseorang yang bergabung dalam salat berjama’ah pada 

bagian luar masjid akan menjadi sah jika adanya ketersambungan saff. 

e. Madzhab Dzohiriyah 

Pendapat madzhab dhohiriyyah  tidak begitu jauh berbeda dengan pendapat 

madzhab hanbali, madzhab dzohiriyyah membolehkan makmum mengikuti imam di 

rumah ataupun di toko, dengan syarat saf jamaah tersambung dengan barisan jamaah 

di masjid. Seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya: 

، رِ وَ ي ال دُّ ا فِ هَ رُ ي ْ الجمعة وغَ  تْ يَ لِ صُ  فُ وْ فُ ت الصُّ لَ صَ واتَ  ابُ حَ الرِ  تْ َلَ امتَ  وْ أَ  جدالمسْ  اقَ ضَ  نْ إِ 

 41وفل صفُ ة باِ لَ  صِ تَّ مُ ين الْ ِْ ْاَ ، وال دَّ  وتِ يُ والب ُ 

Maknanya: 

Apabila masjid sempit, pekarangan masjid telah penuh, dan saff dapat 

tersambung maka salat jum’at sah dikerjakan dirumah, dan di toko-toko yang 

juga tersambung saffnya. 

 

 Salat jum’at virtual tidak sah pelaksanannya dengan merujuk keterangan-

keterangan dari para ulama madzahib di atas, karena kehilangan salah satu syarat 

salat jama’ah, yaitu bersatunya imam dan ma’mum dalam satu tempat. Kesatuan 

                                                             
41Ali ibn Ahmad ibnu Said ibn Hazm, Al-Muḥala bi Al-Ātsār, jilid 3 (Bairut: Daru Al-Kutub 

Al-Ilmiyyah, 2015)  h.286  
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tempat antara imam dan ma’mum merupakan syarat sah salat jama’ah seperti yang 

telah dituliskan oleh para ulama. 

 Menurut Wahbah Azzuḥaili jika tempat imam dan makmum sampai berbeda 

maka tidak sah jamaah mereka sebagaimana detail pendapat mazhab-mazhab fikih. 

Ini adalah syarat yang harus dijaga menurut mayoritas mazhab fikih selain Maliki, 

karena berjamaah dituntut keikut sertaan dalam shalat dan tempat merupakan salah 

satu hal yang mendukung shalat. Karena itulah, keikutsertaan tempat menjadi suatu 

keharusan. Ketika berbedanya tempat pelaksanaan shalat maka hilanglah 

keikutsertaan dalam tempat tersebut maka hilang pula keikut sertaan dalam shalat 

karena hilangnya salah satu pendukungnya.42 

E. Munaqasyat Al-Adillah dan Tarjih 

Konsekuensi logis dari perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih, 

melahirkan satu cabang disiplin ilmu, yang disebut fiqh al-muqaran. Ilmu ini 

membicarakan berbagai macam ragam perbedaan pendapat (mazhab) di kalangan 

fukaha. Keragaman dan perbedaan pendapat hukum tersebut dinilai sebagai 

kekayaan fikih (al-tsarwah al-fiqhiyyah). Namun, tentunya tidak semua bentuk 

ikhtilaf yang ada pada tataran fikih dapat diterima dan ditolerir keberadaannya. Oleh 

karena itu ikhtilaf yang tidak dibolehkan (diharamkan) seperti nash yang sudah 

qath’i dan tidak membutuhkan lagi multi-tafsir. Bahkan para ulama telah sepakat 

(ijma’) di dalamnya. Hukum qath’i ini terdapat tiga macam; 

1. Hukum-hukum berkenaan dengan aqidah seperti, tauhid, kenabian dan semua 

yang berhubungan dengan pokok-pokok ajaran agama (ushuluddin).  

2. Hukum-hukum yang bertalian dengan amaliyah yang sudah jelas dalilnya di 

dalam nash, seperti kewajiban shalat, puasa, zakat dan juga tentang 

pengharaman khamar, membunuh dan mencuri.  

                                                             
42Wahbah al-Zuḥaili, Fiqh al-Islāmiῑ wa Adillatuhu, jilid 2, h.351.   
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3. Kaidah-kaidah umum yang bersumber dari syariat Islam yang dibuktikan 

dengan adanya nash yang jelas tanpa ada lagi pertentangan atau istinbath 

setelah melewati pengamatan mendalam misalnya, kaidah yang mengatakan 

“la dharara wa la dhirara” (tidak ada yang mudharat tanpa ada yang 

mudharat).43 

Secara umum para ulama kontemporer lebih banyak bersepakat dalam 

masalah rukun atau syarat sah salat jum’at, baik dari kelompok yang membolehkan 

pelaksanaan salat jum’at virtual ataupun dari kelompok yang mengharamkannya. 

Dalam masalah akan wajibnya melaksanakan salat jum’at secara berjama’ah kedua 

kelompok juga tidak berselisih pendapat, namun perselisihan pendapat terdapat pada 

beberapa syarat sahnya salat berjama’ah. 

Dalil yang digunakan oleh kedua kelompok merupakan dalil kuat, baik dalil 

secara manqul (bersumber dari teks al-Qur’an) ataupun secara ma’qul. Namun 

setelah dilihat lebih dalam pendapat jumhur ulama lebih kuat dan ahwath (lebih 

berhati-hati), sebaliknya ulama kontemporer yang berpendapat akan bolehnya 

pelaksanaan salat jum’at secara virtual dalam istidlalnya terdapat kelemahan sebagai 

berikut: 

1. Hadis tentang sucinya permukaan bumi 

ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه: َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: أُْعِطيُت  َعْن َجابِِر ْبنِ  َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعن ْ
َخْمًسا َلْم يُ ْعَطُهنَّ أَحٌد ِمَن األنْبَِياِء قَ ْبِلي: ُنِصْرُت بالرُّْعِب َمِسيرََة َشْهٍر وُجِعَلْت لي األْرُض 

اَن النبيُّ َمْسِجًدا وَطُهورًا، وأَ  ْتُه الصَّاَلُة فَ ْلُيَصلِه، وُأِحلَّْت لي الغََنائُِم، ْو يُّما َرُجٍل ِمن أُمَّتي أْدَرَْ
َفاَعَة.) رواه البخاري( افًَّة، وأُْعِطيُت الشَّ َْ َعُث إلى قَ ْوِمِه َخاصًَّة، وبُعِْثُت إلى النَّاِس   . يُ ب ْ

 

                                                             
43Muammar Bakry, Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab 

Fikih, Jurnal Al-Ulum Vol. 14 No. 01 (2014). 
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Artinya: 

Dari Jabir ibn  Abdullah berkata, “Rasulullah bersabda, “Aku telah diberi 

lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang Nabi pun sebelumku: (1) 

aku ditolong dengan rasa takut yang menghinggapi musuh-musuhku dari 

jarak sebulan perjalanan, (2) bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat sujud 

dan alat bersuci, maka di mana saja seseorang dari umatku mendapati waktu 

shalat telah tiba, hendaklah dia mengerjakannya, (3) dihalalkan bagiku harta 

rampasan perang yang belum pernah dihalalkan bagi seorang Nabi pun 

sebelumku, (4) diberikan kepadaku hak untuk memberikan syafaat, dan (5) 

dahulu para Nabi diutus hanya kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus 

kepada seluruh manusia.” (HR Bukhari).َ 

Hadis diatas yang menerangkan keistimewaan Rasulullah dibandingkan 

dengan para nabi sebelumnya. Disebutkan dalam hadis bahawa diantara 

keistimewaan Rasulullah adalah bumi dijadikan suci dan sah untuk didirikan salat 

diatasnya. Kelompok ulama yang membolehkan pelaksanaan salat jum’at secara 

virtual menjadikan keistimewaan ini sebagai landasan mereka. 

Hadis ini begitu kuat untuk menjawab pendapat ulama yang mewajibkan 

pelaksanaan salat jum’at di masjid jami’, akan tetapi hadis ini tidak cukup kuat jika 

dijadikan dasar akan kebolehan melaksanakan salat jum’at virtual, karena selain 

tempat terdapat syarat lain yang harus terpenuhi agar salat jum’at menjadi sah yaitu 

berjama’ah. 

2. Qiyas ma’a al-Fariq 

Para ulama yang membolehkan salat jum’at virtual selain berdalil dengan 

nash mereka juga memiliki dalil secara ma’qul. Kelompok yang membolehkan 

berdalil dengan qiyas (analogi) kepada pelaksanaan akad nikah secara online, mereka 

memandang pernikahan adalah hal yang sangat sakral, akan tetapi dengan demikian 

dalam prakteknya tetap menerima perubahan-perubahan sesuai kebutuhan manusia 

yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan dasar. 
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Membolehkan salat jum’at virtual dengan qiyas kepada akad pernikahan 

secara online merupakan sesuatu yang keliru karena penggunaan qiyas dalam 

permasalahan tersebut belum memenuhi syarat, sehingga qiyasnya tidak sah. Hal-hal 

membatalkan qiyas salat jum’at virtual dengan akad nikah online sebagai berikut: 

Pertama, pernikahan tidak termasuk ibadah mahdhoh44 meskipun pernikahan 

merupakan hal yang begitu penting akan tetapi pernikahan tidak termasuk masalah 

ibadah, pernikahan merupakan hubungan antara sesama manusia sehingga lebih 

tepat digolongkan dalam masalah muamalah sebagaimana tercatat dalam kitab-kitab 

para ulama. Mengqiyaskan masalah ibadah dengan muamalah adalah hal yang keliru, 

qiyas memiliki syarat-syarat, diantaranya harus ada kesamaan al-Ashlu/al-Maqis 

‘alaih dengan al-Far’u/al-Muqoos. Perbedaan yang sangat mendasar antara ibadah 

dan muamalah terdapat pada hukum asal keduanya, dalam muamalah hukum asalnya 

adalah mubah sehingga semua boleh dilakukan sampai ada nash yang jelas 

menunjukan larangannya, adapun dalam masalah ibadah hukum asalnya adalah 

haram, tidak dibenarkan mengerjakan suatu ibadah sampai ditemukan dalil yang 

jelas memerintahkan ibadah tersebut.  

Kedua, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum pelaksanaan 

akad nikah secara online. Sebagian ulama memfatwakan bolehnya akad nikah 

dilangsungkan secara online, Majelis Ulama Indonesia membolehkan akad nikah 

secara online dengan persyaratan yang begitu ketat.45 Sebagian ulama yang lain 

                                                             
44Utsman ibn Syathan Albakri, I’ānah Al-Thālibīn, jilid 3 (‘Isa Al-Babi Al-Halbi, 2015), 

h.295.  
45Akad nikah secara online hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah 

ijab kabul akad pernikahan, yakni dilaksanakan scr ittihadu al majlis (berada dalam satu majelis), 

dengan lafadz yang sharih (jelas), dan ittishal (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung). 

Dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakilkan (tawkil), pelaksanaan akad 

nikah secara online dapat dilakukan dengan syarat adanya ittihadul majelis, lafadz yg sharih dan 

ittishal, yang ditandai dengan : a. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan 
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melarang pelaksanaan akad nikah secara online dengan alasan tersambungnya wali 

dengan mempelai laki-laki secara virtual tidak cukup untuk memenuhi syarat 

ittihadul majlis, hal tersebut bertujuan menutup peluang terjadinya penipuan 

sehingga akan merugikan salah satu pihak. Mengqiyaskan pelaksanaan salat jum’at 

virtual dengan akad nikah secara online tentu akan mendapatkan penolakan dan 

qiyas tidak dianggap sah oleh para ulama yang mengharamkan akad nikah secara 

online. 

Ketiga, jumhur ulama berpendapat bahwa tidak sah melakukan qiyas pada 

ibadah, karena illah dalam ibadah tersembunyi.  

 اَل ُيْس  َُل َعمَّا يَ ْفَعُل َوُهْم ُيْس  َُلْونَ 

Terjemahnya: 

“Dia (Allah) tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah 

yang akan ditanya”.46 

3. Khutbah bukan tujuan utama salat jum’at 

Kelompok ulama yang membolehkan salat jum’at virtual berpendapat bahwa 

tujuan di balik kewajiban mendirikan salat jum’at yaitu mendengarkan khutbah, 

dengan demikian selama khutbah dapat di tunaikan dan tersampaikan dengan jelas 

kepada jamaah maka salat jum’at telah sah meskipun antara khatib dengan jamaah 

berlainan tempat atau terbentang jarak yang jauh tanpa tersambungnya saf.  

                                                                                                                                                                              
terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual). 

b. Dalam waktu yang sama (real time) 

c. Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak. Lihat: Ijtima Ulama Komisi 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7, https://mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-online/ 

, diakses pada 05 Januari 2022. 
46Kementerian Agama, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun 

Nuzul dan Hadist Sahih, h. 323.   
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Pandangan ulama yang menyebutkan tujuan salat jum’at adalah 

mendengarkan khutbah memiliki beberapa kelemahan, meskipun sekilas terlihat 

dapat menguatkan bolehnya pelaksanaan salat jum’at virtual, beberapa kelemahan 

tersebut sebagai berikut: 

Pertama, illah dalam ibadah tersembunyi sebagaimana pendapat jumhur 

ulama,47 kendati demikian para ulama tetap menggali hikmah-hikmah yang 

terkandung di balik ibadah yang telah disyariatkan. Secara iftiradhi, apabila 

bolehnya menggali illah dalam ibadah maka dalam ibadah salat jum’at tujuan yang 

paling nampak adalah sebagai syiar kekuatan umat islam, tujuan ini lebih terlihat 

jelas dibandingkan dengan mendengarkan khutbah. Salat jum’at memiliki tujuan 

sebagai syiar kekuatan umat islam dikuatkan dengan adanya riwayat-riwayat yang 

telah disebutkan oleh para ulama. 

Para ulama menyebutkan bahwa Rasulullah swt. masih berada di Makkah 

saat kaum muslimin melaksanakan salat jum’at di Madinah. Rasulullah swt. pertama 

kali mendirikan salat jum’at ketika berhijrah ke Madinah. Jika illah dalam salat 

jum’at adalah mendengarkan khutbah maka tidak ada alasan bagi Rasulullah swt. 

untuk meninggalkan salat jum’at, karena khutbah bisa dilakukan secara sembunyi-

sembunyi, seperti saat awal Rasulullah mendapat perintah menyerukan islam. 

Kedua,  ayat dalam surat al- Jumu’ah bukanlah dalil pertama disyariatkannya 

salat jum’at. Perintah pertama untuk mendirikan salat jum’at datang sebelum hijrah 

                                                             
47Para ulama melarang qiyas pada ibadah, karena pada umumnya illah dalam ibadah 

tersembunyi, sedangkan illah merupakan salah satu rukun qiyas. Namun beberapa ibadah yang 

illahnya telah disebutkan dalam nash, maka sebagian ulama membolehkannya untuk di qiyaskan. 

Lihat: Al-Qiyas Fi Al-‘Ibadah, Islam Web,    

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/64292/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B

3%D9%81%D9%%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%D8%1

%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9, diakses pada (11 

Januai 2022). 
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sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis, dalam riwayat dari Ibnu Abbas setelah 

banyak dari kaum anshor yang memeluk islam Rasulullah saw. Menulis surat kepada 

Mush’ab bin Umair untuk mengumpulkan kaum muslimin di Madinah dan 

mendirikan salat sebanyak dua rakaat. 

ا ذَ إِ فَ  م ،ُْ اَء نَ ب ْ أَ وَ  مْ ُْ اَء سَ وا نِ عُ مَ اجْ ِهم، فَ َسْبتِ الزَّبور لِ ود بِ هُ الي َ  يهِ ي تْجَهر فِ الذِ  مَ وْ ر الي َ ظُ انْ فَ  دُ عْ ا ب َ مَّ أَ 
يتَ عَ ْْ َر بِ  للهِ ى الَ رَّبوا إِ قَ ت َ عة ف َ مْ م الجُ وْ ي َ  نْ مِ  الِ وَ الزَّ  دَ نْ عِ  هِ رِ طْ شَ  نْ هار عَ النَّ  الَ مَ   
 

Artinya: 

 …….Amma ba’du, lihatlah hari berkumpulnya orang yahudi dalam Zabur 

untuk sabtu mereka, maka kumpulkan istri-istri dan anak-anak kalian, dan 

apabila matahari telah tergelincir pada hari jum’at bertaqarrublah kepada 

Allah dengan (salat) dua rakaat. 

 

Melalui riwayat di atas dapat disimpulkan bahwa perintah salat jum’at telah 

ada sebelum peristiwa hijrah, adapun ayat dari surat al-Jumu’ah yang menyebutkan 

disyariatkannya salat jum’at diturunkan setelah Rasulullah saw. hijrah ke Madinah. 

Dalam riwayat tersebut juga dengan jelas menerangkan bahwa perintah awal salat 

jum’at adalah mendirikan dua rakaat tanpa didahului khutbah. 

Pendapat yang menyebutkan tujuan utama adanya syariat salat jum’at adalah 

mendengarkan khutbah terlihat lemah dengan adanya riwayat di atas, jika benar 

tujuan utamanya adalah mendengarkan khutbah maka sudah selazimnya adanya 

perintah berkhutbah sejak awal disyariatkannya salat jum’at. Ketiga, para ulama 

berbeda pendapat dalam menafsirkan makna َالله -yang terdapat dalam surat al  ذكر

Jumu’ah, sebagian ulama memaknainya sebagai “salat” sehingga perintah tersebut 

adalah perintah untuk bergegas untuk mendatangi salat, dan sebagian ulama 

menafsirkannya sebagai “khutbah”, sehingga perintah pada ayat tersebut adalah 

bergegas untuk datang dan mendengarkan khutbah. 
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Para ulama yang membolehkan salat jum’at virtual memegang pendapat 

bahwa makna ذكرَالله  dalam ayat adalah “khutbah”, hal tersebut untuk menguatkan 

pendapat mereka bahwa tujuan disyariatkannya salat jum’at adalah untuk 

mendengarkan khutbah. Meski demikian pendapat mereka masih terdapat 

kelemahan, jika benarpun penafsiran mereka makna ذكرَالله  adalah khutbah, itu tidak 

menunjukan tujuan utama salat jum’at yaitu mendengarkan khutbah, karena dalil 

pertama yang mensyariatkan salat jum’at bukanlah ayat dalam surat al-Jumu’ah, 

melainkan melalui hadis yang datang lebih awal sebelum ayat tersebut diturunkan. 

Makna َالله  jika benar bermakna sebagai khutbah, maka lebih tepatnya  ذكر

bukan sebagai dalil tujuan utama salat jum’at adalah mendengarkan khutbah, namun 

ayat tersebut sebagai dalil kewajiban tambahan dalam rangkaian salat jum’at, yang 

semula kewajibannya hanya mendirikan dua rakaat, dengan turunnya ayat dari surat 

al-Jumu’ah menjadikan wajibnya khutbah sebelum mendirikan dua rakaat salat 

jum’at. Dapat dikatakan penambahan kewajiban khutbah pada salat jum’at adalah 

sebagai munasabah dengan adanya perkumpulan orang yang banyak, agar lebih 

bermakna perkumpulan tersebut maka Allah swt. mewajibkan khutbah sebelum salat 

jum’at didirikan. 

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait hukum 

pelaksanaan salat jum’at virtual di masa pandemi Covid-19. MUI telah menerbitkan 

fatwa tentang salat jum’at secara virtual dan hybrid, Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 

2021. Berikut fatwa MUI mengenai hukum solat jum’at secara virtual: 

Ketentuan Umum: Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:  
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1. Penyelenggaraan salat jum’at secara virtual adalah pelaksanaan salat Jum’at 

yang lokasi imam dan makmum tidak ittihad al-makan (dalam kesatuan 

tempat), tidak ittishal (tersambung secara fisik), dan hanya tersambung 

melalui jejaring virtual.  

2. Penyelenggaraan salat jum’at secara hybrid adalah pelaksanaan salat Jum’at 

yang imam dan makmumnya memenuhi ketentuan ittihad al-makan (dalam 

kesatuan tempat) dan ittishal (tersambung secara fisik), serta diikuti oleh 

makmum lain yang hanya tersambung secara virtual. 

Ketentuan Hukum:   

1. Penyelenggaraan salat jum’at secara virtual sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan umum angka 1 (satu) hukumnya tidak sah.  

2. Penyelenggaraan salat Jum’at secara hybrid sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan umum angka 2 (dua) hukumnya: a. Bagi imam dan makmum yang 

ittihad al-makan dan ittishal adalah sah. b. Bagi makmum yang mengikuti 

shalat jum’at dan hanya tersambung secara virtual adalah tidak sah.  

3. Dalam hal seseorang ada uzur syar’i yang tidak memungkinkan melaksakan 

shalat jum’at, maka kewajiban shalat jum’at menjadi gugur dan wajib 

melaksanakan shalat Zuhur. 

Hukum Islam akomodatif terhadap perkembangan masyarakat. Akan tetapi, 

ada beberapa ketentuan hukum agama yang sifatnya dogmatik, khususnya terkait 

dengan ibadah mahdhah. Salat Jum’at itu termasuk jenis ibadah mahdhah, memiliki 

syarat dan rukun yang harus dipenuhi, kata dia. Pelaksanaan ibadah harus mengikuti 

aturan. Hukum asalnya terlarang sampai ada dalil. Sementara kalau dalam hal 

muamalah, hukum asalnya adalah boleh sampai ada yang melarang. 
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F. Metode yang digunakan dalam Menetapkan Hukum Salat Jum’at Virtual di Masa 

Pandemi Covid-19 

Metode dapat dipahami sebagai suatu cara yang teratur dan terpikir dengan 

baik untuk mencapai suatu tujuan atau maksud tertentu. Dengan demikian, metode 

hukum Islam mengandung pengertian cara-cara dalam memahami hal-ihwal yang 

berkenaan dengan hukum Islam. Jelasnya, sesuatu dapat dikatakan dan diposisikan 

sebagai suatu metode apabila di dalamnya terdapat suatu tujuan yang akan dicapai. 

Pengertian ini pada gilirannya akan menunjukkan posisi yang terbuka bagi 

penempatan sesuatu pada peran objek tujuan atau alat pencapaiannya.48 Adapun 

metode yang digunakan dalam menetapkan hukum salat jum’at virtual di masa 

pandemi covid-19 sebagai berikut: 

1. Metode Bayāni 

Metode bayāni adalah metode yang berusaha menjelaskan makna-makna 

nash yang masih memerlukan kejelasan (mujmal), baik karena belum jelas makna 

lafaz yang dimaksud maupun karena lafaz itu mengandung makna ganda dan 

persoalan lafaz-lafaz lainnya, seperti lafaz khas, ‘am, musytarak, zahir, nash, dan 

lain-lain serta analisis macam-macam dilalahnya. Metode-metode yang berkenaan 

dengan bayāni dapat berupa tafsir, tawil, jam’u, nasakh bahkan metode tarjih dalam 

menyelesaikan lafaz-lafaz yang diduga mengandung pengertian kontradiktif. Semua 

metode ini dinamakan pula metode bayāni, metode tarjih atau metode ijtihad 

intiqa’i.49 

 

                                                             
48Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam (Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 139.   

49Yusuf Al-Qardlawy, Al-Ijtihad Fy Al-Syari’ah Al-Islamiyyah Maqashid Asy-Syari’rah’a 

Nadharatin Tahliliyyatin Fy Al-Ijtihad Al-Muashir, terj. Achmad Syathori, Ijtihad dalam Syari’ah 

Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 150.  



94 

 

 
 

2. Metode Istiṣlāḥi 

Metode istiṣlāḥi (kemashlahatan) secara semantik, maṣlaḥah bermakna 

manfaat, tetapi kemudian, kata tersebut digunakan untuk makna perbuatan-

perbuatan yang didalamnya terkandung unsur-unsur kebaikan serta manfaat bagi 

kehidupan manusia. Kata istiṣlāḥ terambil dari kata iṣtalaḥa yang asalnya adalah 

ṣaluḥa sebagai antonim dari kata fasada (rusak). Dengan demikian kata ṣaluḥa 

berarti tidak ada atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat.50Kata tersebut 

menjadi sebuah istilah teknis, yang bermakna berbagai manfaat yang dimaksudkan 

syari’ dalam menetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencakup tujuan 

untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan, serta mencegah 

hal-hal yang dapat mengakibatkan terlepasnya seseorang dari kelima kepentingan 

tersebut.51  

Metode ini terhadap masalah-masalah yang tidak ditunjukkan hukumnya 

dalam nash secara khusus atau tidak ada nash pada masalah yang serupa alasannya. 

Dalam masalah ini, penetapan hukum dilakukan berdasarkan pendekatan 

kemashlahatan yang menjadi tujuan hukum. Dengan demikian, metode istiṣlāḥi 

adalah upaya perenungan hati melalui proses nalar dan penelusuran terhadap segi-

segi kebenaran berdasarkan tanda-tanda roh hukum yang tidak langsung diterangkan 

nash. Inti metode ini adalah kecenderungan untuk memilih aspek yang 

mengutamakan kemashlahatan umat. Metode hukum yang dipergunakan istiṣlāḥi 

                                                             

50Abdul Wahid Haddade, Konsep Al-Ishlah dalam Al-Qur’an, Jurnal Tafsere Vol.04 No.01 

(2016). 

51Muhammad Shuhudi, Ijtihad dan Fleksibilitas Hukum Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2012), h. 66. 
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dinamakan sebagai metode istislah yang terdiri dari metode maslahah mursalah dan 

metode adz-dzariah.52 

Masalah hukum salat jum’at virtual, jumhur ulama berpendapat bahwa tidak 

bolehnya pelaksanaan salat jum’at secara virtual, hal tersebut semata-mata 

berdasarkan kepada kemaslahatan bagi kaum muslimin dan melihat secara agama 

yaitu: 

a. Salat merupakan perintah Allah swt. kepada umat islam yang senantiasa harus 

dikerjakan sebagai bentuk taqarrub seorang hamba kepada penciptanya. Salat 

merupakan ibadah mahdoh sehingga dalam prakteknya tidak diperkenankan 

adanya tambahan atau pengurangan kecuali pada kondisi tertentu yang dianggap 

sebagai pengecualian oleh syariat. 

b. Salat jum’at termasuk ibadah yang melibatkan orang banyak, karena salah satu 

syaratnya harus dilaksanakan secara berjamaah. Pada masa merebaknya wabah 

Covid-19 yang berdampak pada tidak bolehnya membuat kerumunan sebagai 

upaya memutus mata rantai penyebaran wabah tersebut, salat jum’at yang 

semestinya dilakukan dengan berjamaah harus ditiadakan dan dikembalikan 

kepada asalnya yaitu salat dzuhur, hal tersebut dilakukan karena menghindari 

kedaruratan (Covid-19) lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan 

yaitu melaksanakan salat jum’at ditengah wabah Covid-19. 

c. Salat jum’at virtual merupakan bentuk upaya beberapa ulama yang mencoba 

menghindarkan bahaya umat islam dari Covid-19, di sisi lain tetap mendapatkan 

maslahat dengan mengerjakan salat jum’at secara virtual. Namun hal tersebut 

                                                             
52Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam, h. 142-143.  
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menyalahi ketentuan syariat, karena Allah swt. telah memberikan solusi saat 

kondisi darurat agar mengganti salat jum’at menjadi salat dzuhur.  

Setiap batasan-batasan yang telah Allah swt. tentukan terdapat kemaslahatan 

bagi manusia.  Jika manusia keluar dari batas-batas yang Allah swt. tentukan 

tersebut, maka kemaslahatan tersebut akan hilang. Hal serupa juga dapat terjadi 

pada salat jum’at virtual, karena Allah telah memberikan solusi salat dzuhur sebagai 

pengganti salat jum’at pada kondisi darurat, menggantinya dengan jum’at virtual 

akan mendatangkan dampak negatif. Asyaikh Muhmmad Al-Shaghir menyebutkan 

bahwa perkumpulan ulama eropa menolak keras pelaksanaan salat jum’at virtual 

karena akan membuka pintu keburukan, mereka mengkhawatirkan jika adanya ulama 

yang memfatwakan bolehnya salat jum’at virtual pemerintah di negara-negara eropa 

akan mewajibkan umat islam melaksanakan salat jum’at secara virtual, mengingat 

hari jum’at adalah hari kerja. Masalah tersebut juga akan melebar kepada larangan 

salat isya di masjid khususnya pada musim panas karena waktu salat datang lebih 

lambat.53 

 

 

 

 

 

                                                             
53Al-Iqna’ Fi Buthlani Al-Shalah Khalfa Al-Tilfaz Wa Al-Midzya’, Al-Jazeera.net, 

https://mubasher.aljazeera.net/opinions/2020/5/1/%D8%, di akses (27 Januari 2022). 



 

95 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Secara bahasa kata jum’at berasal dari bahasa arab yaitu:  ،الجْمعة، الجٌمعة

 yang bearti nama hari setelah hari kamis. Adapun sebab penamaannya الجَمعة

terdapat beberapa pendapat, ada pendapat yang menyebutkan jum’at berasal 

dari al-Jumu’ (berkumpul) sebab penamaan jum’at karena kaum muslimin 

berkumpul pada hari tersebut setiap pekan. Pendapat lain menyebutkan sebab 

penamaan jum’at karena pada hari tersebut Allah menumpulkan 

(merampungkan) penciptaan Adam. Pada jahiliyyah hari jum’at disebut 

dengan ‘Arubbah. Salat jum’at sendiri disyariatkan saat Rasulullah saw. 

masih di Makkah, Rasulullah baru bisa melaksanakan ibadah salat jum’at 

pertama kali setelah berhijrah ke Madinah. Para ulama menyebutkan bahwa 

sudah menjadi ijma’ akan kewajiban salat jum’at, siapa yang mengingkari 

kewajiban salat jum’at maka dirinya telah kafir. Hari jum’at adalah hari raya 

pekanan umat islam yang memiliki beberapa keutamaan, seperti hari jum’at 

sebagai hari pengampunan dosa, dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa 

hari jum’at terdapat di dalamnya satu waktu yang jika seseorang berdo’a pada 

waktu itu maka do’anya akan dikabulkan. Selain itu pada hari jum’at juga 

dianjurkan untuk melakukan beberapa ibadah seperti membaca surat al-Kahfi 

dan al-Dukhan, memeperbanyak salawat kepada Rasulullah saw., dan juga 

dianjurgan untuk memperbanyak do’a pada hari tersebut. 

2. Salat jum’at sebagaimana ibadah lainnya juga memiliki syarat-syarat dalam 

pelaksanaannya. Dalam syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan salat 

jum’at setidaknya terbagi menjadi tiga: a. Syarat wajib sekaligus syarat sah, 
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b. Syarat wajib, c. Syarat sah. Pertama, yang termasuk kedalam syarat wajib 

dan sekaligus syarat sah yaitu tempat, izin penguasa (madzhab Hanafi), 

masuk waktu. Kedua, adalah syarat wajib yaitu iqamah bi al-Mishr, laki-laki, 

sehat, baligh, merdeka. Pada iqamah bi al-Mishr (menetap dalam suatu negri), 

para ulama dari madzhab Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah 

mensyaratkan negri atau perkampungan yang dimaksud adalah sebuah tempat 

yang dihuni oleh penduduk secara permanen, bukan tempat hunian sementara 

seperti tempat pengungsian. Ketiga, adalah syarat sah yaitu khutbah dan 

berjamaah. Dalam syarat kedua terdapat beberapan pandangan ulama. 

Madzhab Hanafi mensyaratkan dalam berjamaah salat jum’at batasan 

minimalnya adalah empat orang, dalam madzhab Malik jumlah jamaah 

minimal 12 orang, adapun dalam madzhab Syafi’i dan Hanbali batas jumlah 

jamaah minimal adalah 40 orang, madzhab Syafi’i menambahkan bahwah 

jumlah 40 orang tersebut harus bertahan dari awal hingga akhir, apabila dalam 

pertengan jumlah tersebut berkurang, maka salat jum’at diganti dengan salat 

dzuhur. Selain dari empat pendapat ulama madzahib, terdapat juga pendapat 

lain seperti pendapat Ibnu Taimiyah yang menyebutkan salat jum’at boleh 

dikerjakan dengan minimal 3 orang, satu berkhutbah dan orang lainnya 

sebagai pendengar.  

3. Para ulama kontemporer berselisih pendapat tentang hukum pelaksanaan salat 

jum’at virtual di masa pandemic Covid-19. Para ulama yang membolehkan 

salat jum’at virtual memiliki beberapa dalil yaitu: Pertama, mereka 

mengangkat hadis lima keutamaan Rasullullah saw. yang  Allah swt. tidak 

berikan kepada para nabi lainnya, salah satu dari keutamaan tersebut, Allah 

swt. telah menjadikan permukaan bumi sebagai tempat yang suci dan sah 

untuk didirikan salat di atasnya. Kedua, mereka berdalil dengan qiyas/analogi 

bolehnya pelaksanaan salat jum’at virtual dengan hukum pelaksanaan akad 

nikah secara online. Ketiga, Tujuan dari diwajibkannya salat jum’at adalah 
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agar kaum muslimin dapat mendengarkan khutbah, sehingga selama tujuan 

tersebut dapat tercapai sempurna maka salat jum’at pun menjadi sah. 

Keempat, tidak ada batasan jarak dalam saff salat,  selama makmum dapat 

mengetahui gerakan imam secara pasti maka salat jamaah pun tetap sah, 

meskipun antara imam dan makmum terpisah jarak yang jauh. Jumhur ulama 

kontemporer tidak membolehkan pelaksanaan salat jum’at virtual dengan 

beberapa dalil yaitu: Pertama, jumhur mengangkat hadis yang menyebutkan 

perintah mengikuti salatnya Rasulullah saw. termasuk dalam salat jum’at, 

dari hadis ini sehingga lahir ijma’ bahwa salat jum’at tidak apabila 

dikerjakaan seorang diri. Kedua, hadis tentang orang yang buta meminta 

keringanan kepada Rasulullah agar dirinya dapat mengerjakan salat wajib di 

rumah, namun Rasulullah pada akhirnya tidak mengizinkan orang tersebut. 

Jumhur menyebutkan orang yang buta tersebut memiliki kemungkinan dapat 

mendengar dengan baik, sehingga dapat mendengarkan suara imam dari 

rumahnya, namun meski demikian Rasulullah saw. tetap tidak mengizinkan 

karena tidak cukup dikatakan sebagai jamaah hanya dengan mendengar 

gerakan imam dari rumah. Ketiga, syarat sah salat jamaah tidak terlaksana 

dengan sempurna, syarat sah yang dimaksud adalah kesatuan tempat antara 

imam dan makmum, karena syarat jamaah tidak terpenuhi secara keseluruhan 

maka salat jum’at pun menjadi tidak sah karena berjamaah merupakan salat 

satu syarat salat jum’at. Setelah meneliti secara mendalam dalil-dalil yang 

dikemukakan oleh dua kelompok ulama tersebut penulis lebih condong kepada 

pendapat jumhur bahwa tidak sah pelaksanaan salat jum’at virtual dengan 

beberapa alasan berikut: Pertama, hadis yang menyebutkan akan sucinya 

permukaan bumi dan sahnya salat diatasnya, tidak cukup sebagai dalil 

bolehnya mengerjakan salat jum’at secara virtual di rumah masing-masing. 

Karena selain maslah tempat, beberapa salat memiliki syarat-syarat 

tambahan. Kedua, qiyas bolehnya pelaksanaan salat jum’at virtual kepada 
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pelaksanaan akad nikah secara online adalah qiyas yang tidak sah, karena 

terdapat perbedaan yang mendasar antara salat jum’at dan pernikahan, salat 

jum’at merupakan ibadah yang memiliki hukum asal haram dikerjakan sampai 

terdapat dalil yang kuat memerintahkan hal tersebut, sedangkan pernikahan 

adalah mua’amalah yang hukum asalnya adalah boleh sampai ditemukan dalil 

yang mengharamkan hal tersebut.Ketiga, tujuan salat jum’at bukan untuk 

mendengarkan khutbah. Ibadah memiliki illah yang tersembunyi menurut 

jumhur ulama, secara iftiradhi jika boleh menggali sebuah tujuan dalam 

ibadah tertentu, maka dalam ibadah salat jum’at memiliki tujuan sebagai syiar 

kekuatan umat islam bukan untuk mendengarkan khutbah, karena dalam 

riwayat yang menyebutkan pelaksanaan salat jum’at pertama kalinya di 

Madinah tidak menyebutkan adanya khutbah pada saat itu. Keempat, Fatwa 

MUI Nomor 28 Tahun 2021. Dalam fatwa tersebut dengan jelas menyebutkan 

tidak sahnya pelaksanaan salat jum’at virtual. 
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan di atas, 

maka dapat dapat diimplikasikan sebagai berikut: 

1. Dengan adanya pelaksanaan salat jum’at virtual di masa pandemi Covid-19, 

serta pelaksanaan tersebut didukung oleh beberapa tokoh ulama ataupun 

akademisi. Secara langsung memberikan pengaruh serta menimbulkan pro 

kontra terhadap masyarakat dalam pelaksanaan ibadah salat jum’at di masa 

merebaknya wabah ini. 

2. Pada dasararnya para ulama kontemporer yang berfatwa akan bolehnya 

pelaksanaan salat jum’at virtual di masa pandemi Covid-19 bretujuan demi 

kemaslahatan umat manusia secara umum dan secara khusus untuk umat islam. 

Namun perlu adanya kejelasan hukum mengenai pelaksanaan salat jum’at 

virtual di masa pandemi Covid-19. Termasuk perlu memperhatikan pendapat-

pendapat para ulama klasik seputar salat jum’at, mengkaji dalil-dalil yang 

mereka gunakan, ataupun mengkaji terlebih dahulu pendapat jumhur lembaga-

lembaga fatwa yang ada, sehingga tidak ada pro dan kontra yang terjdi di 

tengah masyarakat. Selain itu di Indonesia antara Majelis Ulama Indonesia 

(MUI)  dan pemerintah harus senantiasa bersinergi dalam mensosialisasikan 

kepada masyarakat, khususnya kepada umat islam tentang batasan-batasan 

masalah ibadah dan mu’amalah, memberikan pemahaman yang benar dalam 

menjalankan syariat, agar masyarakat dapat dengan yakin dan tenang 

menjalankan syariat islam, jauh dari perselisihan yang dapat membawa pada 

perpecahan golongan, dan dapat bersikap dengan bijak terhadap perbedaan-

perbedaan pendapat. 

3. Bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti 

berikutnya yang berhubungan dengan pelaksanaan salat jum’at virtual di masa 

pandemi Covid-19. semoga peneliti berikutnya dapat mengembangkan pada 

bidang-bidang yang lain, memberikan pengaruh serta tidak menimbulkan pro 
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kontra terhadap masyarakat dalam menjalankan ibadah salat jum’at di masa 

pandemi Covid-19. 
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