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BAYAN MAJELIS SYAR’I  

SYARIKAT ISLAM 

NOMOR : 15/BMSSI/- RAJAB 1441 H/MARET 2020 

TENTANG 

FIKIH IBADAH DI SAAT DARURAT 

(MUNCULNYA WABAH CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) 

 

LATAR BELAKANG 

Virus Corona adalah virus yang saat ini tengah banyak diperbincangkan karena 

penyebarannya yang sangat cepat. Hingga saat ini, Virus Corona sudah menginfeksi hingga 

152 negara, termasuk Indonesia. WHO bahkan sudah meningkatkan status Covid- 19 ini 

menjadi pandemi. Virus ini ditularkan antara hewan dan manusia. 

Seiring dengan munculnya wabah corona ini, muncul pula sejumlah masalah fikih 

yang dipertanyakan oleh umat Islam, tanpa kecuali Kaum Syarikat Islam. Pertanyaan-

pertanyaan ummat berkisar seputar masalah hukum berbagai kegiatan ritual ibadah yang 

melibatkan banyak orang seperti shalat berjama’ah, shalat jum’at, pengurusan jenazah yang 

terinfeksi virus corona, sampai kepada pelaksanaan ibadah shalat tarawih, hajji, umrah dan 

sejenisnya pada saat tersebarnya virus ini. 

Mengikuti dan menyikapi perkembangan yang terjadi ini, Majelis Syar’i Syarikat 

Islam memandang perlu mengeluarkan sebuah bayan yang jelas, moderat dan realistis 

untuk dijadikan panduan umat dalam melaksanakan ibadah pada saat darurat seperti 

sekarang. Terutama bagi ummat yang tinggal di daerah tempat mewabahnya virus corona 

tersebut. 

DALIL-DALIL SYAR’IY 

DALIL DARI AL-QUR’AN: 

يْ  ٌْ فِي اىذِّ بَجؼََو َػيَْيُن ٍَ ِْ َحَشج  َو ٍِ  ِِ 

“Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama”. (QS Al-Hajj: 78) 

ِِ اْظُطشَّ َغْيَش ثَبؽ  َوَل  ََ ٌَ َػيَْيهِ  َػبد  فََل  فَ  إِثْ

“Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak 

pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya”. (QS Al-Baqarah : 173). 
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DALIL DARI AL-HADITS: 

 اسَ شَ  ِظ َل وَ  سَ شَ  ظَ َل 

“Tidak boleh mendatangkan bahaya untuk diri sendiri dan untuk orang lain”. (HR 

Imam Malik dalam Al-Muwaththa dari Amr bin Yahya. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah 

dari Abu Sa’id Al-Khudri) 

          اوْ شُ غِّ ؼَ  ُُ َل ا وَ وْ شُ غِّ يَ 

“Permudahlah dan jangan dibikin sulit”. (HR Bukhari Muslim) 

 

KAIDAH USHUL FIQIH: 

                                                                               اهُ ضَ يُ  سُ شَ ىعَّ اَ 

“Bahaya harus dihilangkan”. 

 خَ حَ اجِ اىشَّ  خَ حَ يَ صْ ََ اىْ  غُ جِ تَّ يَ  ٌُ نْ حُ ىْ اَ 

“Hukum itu ikut kepada kemaslahatan yang lebih kuat”. 

َغ ِػيَّ يَ  ٌُ نْ حُ ىْ اَ  ٍَ  هِ تِ ذُْوُس 

“Hukum itu mengikuti sebabnya”   

 حِ بىِ صَ ََ اىْ  تِ يْ ى جَ يَ ػَ  ً  ذَّ قَ ٍُ  ذِ بعِ فَ ََ اىْ  غُ فْ دَ 

“Menghindari kerusakan mesti didahulukan ketimbang mengambil manfa’at”. 

Berdasarkan dalil-dalil Syar’iy dan kaidah ushul fiqih diatas, maka pelaksanaan 

ibadah pada saat madarat (seperti sekarang) dapat dilakukan sesuai dengan tuntutan 

kemaslahatan yang lebih besar (maqdur dan ma’mun/mungkin untuk dilakukan dalam 

kondisi selamat). Pelaksanaan ibadah seperti ini dilakukan dalam rangka Hifzhunnafsi 

(menjaga keselamatan jiwa) untuk kemaslahatan orang banyak. Pelaksanaan ibadah seperti 

ini juga tidak berarti menempatkan ibadah pada posisi yang sesuai dengan keinginan hawa 

nafsu. 

 

KAIFIYAH PELAKSANAAN IBADAH 

SHALAT JUM’AT DAN SHALAT BERJAMA’AH 

- Bagi mereka yang tinggal di daerah yang tingkat penyebaran virusnya  rendah, 

tetaplah melaksanakan shalat lima waktu secara berjama’ah di Masjid, 

(demikian pula shalat jum’at) tetapi dengan tetap melakukan upaya pencegahan 

sebagai langkah-langkah antisipatif. 

- Langkah-langkah antisipatif dapat dilakukan dengan: Membawa Sajadah 

sendiri, tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik secara langsung, 

menggunakan masker untuk mencegah penularan, merenggangkan jarak dalam 

shaf, Imam shalat memilih bacaan yang singkat, setelah shalat segera 

membubarkan diri, wirid lengkap (panjang) dan shalat sunatnya dapat 

diselesaikan di rumah; dan jika memungkinkan mengukur suhu setiap jama’ah 

yang masuk ke dalam Masjid. 

- Untuk pelaksanaan shalat jum’at, khutbah dan shalatnya dipersingkat. Khatib 

menyampaikan bagian-bagian utama saja dari taushiyah taqwa dan Imam tidak 

membaca surat yang panjang. Alternatif lain yang dapat diterapkan adalah 
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menjama’ shalat lima waktu di Masjid secara berjama’ah (zhuhur dengan ashar, 

maghrib dengan isya). Dasar hukumnya adalah hadits riwayat imam Tirmidzi: 

 بءِ شَ ؼِ اىْ وَ  ةِ شِ غْ ََ اىْ  َِ يْ ثَ وَ  شِ صْ ؼَ اىْ وَ  شِ هْ اىظ   َِ يْ ثَ  ٌَ يَّ عَ وَ  هِ يْ يَ ػَ  ى للاُ يَّ صَ  للاِ  هُ ىْ عُ سَ  غَ ََ جَ 

ٍَ َل وَ  ف  ىْ خَ  شِ يْ غَ  ِْ ٍِ  خِ َْيْ ذِ ََ بىْ ثِ  ٍَ بط  جَّ ػَ  ِِ ثْ ِل  وَ يْ قِ فَ  .ش  طَ    ُْ اَ  ادَ سَ : أَ بهَ ؟. قَ لَ اىِ زَ ثِ  ادَ سَ ب أَ : 

 .هُ تَ ٍَّ أُ  جَ شِ حْ  يُ َل 

“Rasulullah SAW menjama’ shalat zhuhur dan ashar juga maghrib dan isya di Madinah 

tanpa ada sebab takut ataupun hujan. Ditanyakan pada Ibnu Abbas: Apa yang dimaksud 

Rasulullah dengan amalan seperti itu?. Berkata Ibnu Abbas: “Itu agar tidak memberatkan 

umatnya”. 

 

- Sedangkan bagi mereka yang tinggal di wilayah yang tingkat penyebaran 

virusnya cukup tinggi, pelaksanaan shalat lima waktu boleh (bukan wajib) 

dilakukan di rumah masing-masing dengan mengambil qiyas pada hadits yang 

menerangkan akan bolehnya shalat di Rihal (tempat tinggal) masing-masing 

ketika ada hujan lebat.  

- Menurut Pendapat Madzhab Syafi’iy, pelaksanaan shalat jum’at juga boleh 

diganti dengan shalat zhuhur di rumah. Dalam Al-Bayan fie Madzhabi Al-Imam 

Asy-Syafi’iy  juz 2 halaman 548 dijelaskan:  

ؼَخُ ؼَ َْ جُ أَْػزَاس  فِْي َُْشِك اىْ  ِخ ِهيَ ػَ بََ جَ أَْػزَاس  فِْي َُْشِك اىْ  َْ َػيَى  ِخ, فََل َُِجُت اْىُج

ِْ فِْي غَ  ٍَ بِىِه َوَل َػيَى  ٍَ ِشْيط  شِ َخبئِف  َػيَى َّْفِغِه أَْو  ٍَ ِْ ىَهُ  ٍَ َطش  َوَل َػيَى  ٍَ ْيِقِه 

 .يََخبُف َظيَبَػهُ 

“Udzur-udzur yang membolehkan meninggalkan shalat berjama’ah sama dengan udzur-

udzur yang membolehkan meninggalkan shalat jum’at. Maka tidaklah wajib melaksanakan 

shalat jum’at bagi mereka yang takut keburukan menimpa dirinya atau menimpa harta 

bendanya; demikian pula orang yang kehujanan dalam perjalanannya menuju Masjid; juga 

orang yang sedang bertugas mengurusi orang yang sakit yang dikhawatirkan akan tersia-

siakan (jika ia meninggalkannya untuk shalat jum’at)”. 

- Menurut Pendapat Madzhab Hanbali, pelaksanaan shalat jum’at juga boleh 

diganti dengan shalat zhuhur di rumah. Dalam Al-Inshoof  juz 2 halaman 289, 

Al-Mardawi menjelaskan:  

بَػِخ اىْ  سُ زَّ ؼَ يُ وَ  ََ ؼَِخ َواْىَج َْ  ؼَ يُ وَ  ,اع  ضَ  ِّ َل ثِ  طُ يْ شِ ََ فِْي َُْشِك اْىُج
ب ََ هِ مِ شْ َُ  يْ ب فِ ع  يْ أَ  سُ زَّ

  ِض شَ ََ اىْ  ثِ وْ ذُ حُ  فِ ىْ خَ ىِ 

“Orang yang sakit diberikan keringanan untuk meninggalkan shalat jum’at dan shalat 

berjama’ah tanpa ada perselisihan (dikalangan para fuqaha). Diperbolehkan pula 

meninggalkan shalat jum’ah dan shalat berjama’ah bila takut muncul penyakit”. 

 

PENGURUSAN JENAZAH YANG TERINFEKSI PENYAKIT 

MENULAR (CORONA) 

- Jenazah yang terinfeksi penyakit menular tetap dimandikan dan dikafankan 

sebagaimana hukum asal yang berlaku bagi setiap jenazah. Akan tetapi dalam 

proses memandikan dan mengkafaninya mesti mengikuti arahan medis atau 

diserahkan langsung ke pihak rumah sakit yang memiliki keahlian di bidangnya. 

- Jika tidak mungkin untuk dimandikan atau dikafani karena adanya madarat 

besar yang akan timbul, maka gugurlah kewajiban itu karena hal-hal yang 

madarat dapat merubah sesuatu yang wajib menjadi tidak wajib. 
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Memandikannya dapat diganti dengan mentayamumkannya karena 

mentayammumkan berfungsi sebagai pengganti memandikan.  

ًَ قَ ٍَ  ًُ ىْ قُ يَ  ٌَ َ  يَ اىتَّ  َُّ ِلَ  ٌُ ََّ يَ تَ يُ  هُ َّّ بِ فَ  ِْ نِ َْ يُ  ٌْ ىَ  ُْ بِ فَ   لَ اىِ رَ  ِْ ػَ  ضِ جْ ؼَ اىْ  ذَ ْْ ػِ  وِ يْ غِ غْ اىتَّ  ب

“Jika tidak memungkinkan untuk memandikannya, maka ditayammumkan 

karena tayammum berfungsi sebagai pengganti memandikan dengan air ketika 

hal itu menjadi sebuah kesulitan (menimbulkan madarat)”. (Majmu’ Fatawa Wa 

Maqoolat Mutanawwi’ah Juz 13 halaman 123. Lihat pula At-Taqrirot As-

Sadiedah Fie Masaa-il Al-Mufiedah halaman 374). 

 

- Terkait masalah mengkafani jenazah dalam kondisi madarat, Imam Nawawi 

dalam kitabnya “Al-Majmu’- mengatakan:  

 قبه أصحبثْب سحَهٌ للا: ويجىص ُنفيِ مو اّغبُ فيَب يجىص ىه ىجغه فى اىحيبح

 فيجىص ٍِ اىقطِ واىصىف واىنتبة واىشؼش واىىثش وغيشهب

Ulama kami (Ulama Syafi’iyah –Semoga Allah merahmati mereka- berkata: 

Boleh membungkus setiap orang (jenazah) dengan pakaian yang boleh dipakai 

sewaktu masih hidup baik itu kain katun, wol, kain batik, kain dari bulu unta 

dan lain sebagainya”. Imam Nawawi lantas menjelaskan kebolehan mengafani 

jenazah dengan baju gamis dan surban, dan hal demikian tidak dimakruhkan. 

 

TAUJIH 

Selain memperhatikan sejumlah bayan diatas, Majelis Syar’iy Syarikat Islam 

menyerukan kepada segenap elemen bangsa untuk melakukan tobat nasional dengan 

meninggalkan segala dosa-dosa besar (kabaa-ir) seperti musyrik, berzina, berjudi, 

meminum khomr, melakukan KKN, manipulasi, kezaliman, dan segala bentuk 

kemaksiatan; karena segala kemaksiatan akan mengandung dan mengundang bencana yang 

jika telah diturunkan, tidak saja orang yang berbuat dosa yang akan menanggung 

akibatnya, tetapi yang tidak berdosa pun akan terkena imbasnya. 

Perbanyak pula dzikir, doa dan munajat keselamatan bagi segenap ummat Islam di 

seluruh belahan dunia. Lakukan baik secara perorangan ataupun secara berjama’ah. 

Tingkatkan kesabaran dan tawakkal hanya kepada Allah dan jadikan sabar dan shalat 

sebagai wasilah datangnya pertolongan Allah SWT. Perbanyaklah sedekah dan amal-amal 

shalih karena sedekah dan amal shalih merupakan peredam murkanya Allah SWT. 

تُِّكْى َوَجٍَُّح َعْسُضهَ * َوَساِزُعىْ  ٍ زَّ اَواُخ َواا إِنَى َيْغِفَسٍج ّيِ ًَ تَِّقٍْ ْلَ ا انسَّ ًُ ْخ ِنْه ٍَ } ْزُض أُِعدَّ

ٍْ ِفقُىْ ٍَ ٌُُْ { انَِّرٌْ 311 ًِ آِء َواْنَكاِظ سَّ آِء َوانضَّ ٍْ ٌَ فًِ انسَّسَّ ٍَْع َواْنعَافِ ٍِ انَُّاِس َوهللاُ ٌُِحةُّ ٍَ اْنغَ ٍَ َع

 ٍْ ْحِسُِ ًُ ىْ ٍَ إِذَا فَعَهُىْ { َوانَِّرٌْ 311ٍَ }اْن ًُ ا ُسوا هللاَ فَاْستَْغفَُسوْ فَُسُهْى ذَكَ ا أََْ ا فَاِحَشحً أَْو َظهَ

ُىْ تِِهْى َوَيٍ ٌَّ ِنرَُُىْ  وْ ْغِفُس انرَُّ ىْ ا َعهَى َيا فَعَهُىْ َب إِالَّ هللاُ َونَْى ٌُِصسُّ ًُ ْوالَئَِك { أُ 311ٌَ }ا َوهُْى ٌَْعهَ

ْغِفَسج   تِِّهْى َوَجَُّاخ   َجَزآُؤهُى يَّ ٍ زَّ ٍْ  تَْجِسيْ  ّيِ ََْهاُز َخاِنِدٌْ  ِي ٍْ تَْحتَِها اْلَ ٍَ َها َوَِْعَى أَْجُس اْنعَاِيِهٍْ ٍَ فِ

{311} 

“Dan bersegeralah menuju ampunan dari tuhanmu dan menuju surganya yang luasnya 

seluas langit-langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa. (Yaitu) 

orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-

orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan kesalahan orang lain. Dan AllAh 

mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila 

mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu 

memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa 

selain Allah?. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka 

mengetahui. Mereka itulah yang berhak mendapatkan balasan ampunan dari tuhan mereka 

dan berhak mendapatkan taman-taman surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai. 



5 
 

Mereka kekal didalamnya. Dan alangkah baiknya pahala yang akan didapatkan oleh orang-

orang yang beramal”. (QS Ali Imran: 133-136). 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Bazzar dan Al-Baihaqi dari Abdullah bin Umar R.A, 

bersabda Nabi SAW:  

 ُذسمى اُ ثبهلل أػىر ثنٌ وّضىِ ثهِ اثتييتٌ اُ خَظ خصبه اىَهبجشيِ ٍؼشش يب

 ىٌ اىتي الوجبع فيهٌ فشب ال ثهب يؼيْىا حتي قػ قىً في اىفبحشخ ُظهش ىٌ: هِ

 و اىَئىّخ وشذح ثبىغْيِ أخزوا ال واىَيضاُ اىَنيبه يْقصىا وىٌ, لعلفهٌ ُنِ

 اىجهبئٌ وىىل اىغَبء ٍِ اىقطش ٍْؼىا ال اٍىاىهٌ صمبح يَْؼىا وىٌ, اىغيطبُ جىس

ا ػييهٌ عيػ ال سعىىه وػهذ للا ػهذ ّقعىا ول, يَطشوا ىٌ  غيشهٌ ٍِ ػذو 

 .ثيْهٌ ثأعهٌ جؼو ال للا ثنتبة أئَتهٌ يحنٌ ىٌ وٍب, ايذيهٌ في ٍب ثؼط يأخز

”Wahai golongan Muhajirin; ada lima hal yang jika kalian diuji dengannya dan turun hal 

itu pada kalian, Aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak sampai menemuinya: 

1. Tidaklah suatu kejahatan nampak di suatu bangsa dan mereka berani 

melakukannya secara terang-terangan kecuali tersebarlah ditengah-tengah 

mereka wabah-wabah penyakit yang belum pernah dijumpai sebelum mereka. 

 

2. Tidaklah mereka melakukan kecurangan dalam berekonomi, kecuali ditimpahkan 

bagi mereka tahun-tahun paceklik, kesulitan ekonomi dan kezaliman penguasa. 

 

3. Tidaklah mereka menahan zakat harta mereka kecuali dihalanglah hujan dari langit; 

dan andai tidak ada binatang, pastilah mereka tidak akan pernah disirami air hujan 

lagi. 

 

4. Tidaklah mereka mengingkari bai’at kepada Allah dan Rasul-Nya, kecuali Allah 

kuasakan musuh-musuh dari selain mereka (bangsa asing) lalu merampas kekayaan 

mereka. 

 

5. Tidaklah para pemimpin mereka menjadikan hukum kepada selain hukum Allah, 

kecuali ditimpakanlah kekacauan diantara mereka”.  

Demikian Bayan Majelis Syar’i Syarikat Islam ini dikeluarkan untuk menjadi panduan 

dalam penerapan syari’at (Tathbieq Syari’at) bagi kaum Syarikat Islam khususnya, Kaum 

Muslimin pada umumnya. 

انساحًٍٍ. حسثُا هللا ال انه اال هى عهٍه تىكهُا وهى زب فاهلل خٍس حافظا وهى أزحى 

انعسش انعظٍى. حسثُا هللا وَعى انىكٍم َعى انًىنى وَعى انُصٍس وال حىل وال قىج اال تاهلل 

 انعهً انعظٍى.

 .فاتقىهللا يااستطعتى. تاهلل فً سثٍم انحق

 وانسالو عهٍكى وزحًح هللا وتسكاته

Jakarta, 25 Rajab 1441 H/ 20 Maret 2020 

MAJELIS SYAR’I SYARIKAT ISLAM 
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