
 

 

 

 

 

MAKLUMAT 
No. 020/M/PP-LTSI/IV/1441-2020 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Salam ta’zhim teriring do’a semoga kita senantiasa berada dalam lindungan 

dan bimbingan Allah Subhanahu Wa Ta’ala, shalawat dan salam senantiasa 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassallam. 

 

Memasuki bulan Suci Ramadhan 1441 H, di tengah masih merebaknya 

pandemi penyakit yang disebabkan virus corona (Covid-19) maka diserukan 

kepada segenap Kaum Syarikat Islam agar menjadikan Bayan Majelis Syar’i 

Syarikat Islam tentang Shalat Sunnah Tarawih sebagai petunjuk/pedoman 

dalam rangka kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadhan. 

 

Dengan senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala mari 

saling mendo’akan, kiranya Kaum Syarikat Islam dan kaum muslimin bangsa 

Indonesia dapat tetap khusyu’ dan nyaman dalam menunaikan shaum beserta 

amal-amal ibadah penyertaan lainnya menghidupkan syahrur Ramadhan, 

syahrul Mubarak. Insya-Allah.    

BILLAHI FIE SABIILIL-HAQ. 

 

Jakarta, 26 Sya’ban 1441 H / 20 April 2020 

 

Pimpinan Pusat / Lajnah Tanfidziyah  

SYARIKAT ISLAM 

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, 

 

 

 

Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. Idham Hayat, S.H. 
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BAYAN MAJELIS SYAR’I  

SYARIKAT ISLAM 

 

NOMOR : 17/BMSSI/- SYA’BAN 1441 H/APRIL 2020 

TENTANG 

SHALAT TARAWIH DI RUMAH DI MASA WABAH 

 

KALIMAH TASHDIER 

 

“Ya Allah!. Berkahi kami di bulan Sya'ban ini, sampaikan usia kami pada 
bulan Ramadhan dan pertemukan kami dengan Ramadhan tahun ini 
dengan penuh keberkahan.” 
 

Ikhwah fillah Kaum Syarikat Islam dan kaum Muslimin di mana pun 
berada; penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19) telah menyebabkan 
ibadah yang bersifat jama’i terganggu bahkan terhalang adanya. Muncul 
masalah-masalah fiqih yang mesti dicarikan dasar hukumnya baik dari Al-
Qur’an, Hadits nabi, Atsar sahabat maupun atsar tabi’in dan tabi’it 
taabi’in, juga pendapat para fuqaha dan para ulama salaf dan khalaf.  
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Bayan ini dihadirkan oleh Majelis Syar’i Syarikat Islam agar dapat 
membantu pemahaman umat tentang masalah fiqih kontemporer dalam 
syari’at Islam yang mesti ditelisik dari sumber dan referensi yang dapat 
dipertanggungjawabkan kesahihannya. Tiada gading yang tak retak, 
bayan ini jauh dari kesempurnaan, namun diharapkan dapat membantu 
meyakinkan umat dengan kesahihan ibadah yang diamalkan. Berikut 
beberapa masalah yang dapat Majelis Syar’i hadirkan. Semoga manfa’at 
bagi umat. Fattaqullaha mastatha’tum! 
 
 

A. SHALAT TARAWIH DAN KEDUDUKAN HUKUMNYA 

 
Shalat Tarawih atau disebut juga Qiyam Ramadhan adalah shalat ma-

lam pada bulan Ramadhan; hukumnya sunat mu’akkad, boleh dikerjakan 
di masjid secara berjama’ah dan boleh dikerjakan sendiri-sendiri. Dapat 
dilakukan pada awal malam, tengah malam atau pada akhir malam. 
Perhatikan hadits-hadits di bawah ini: 

 
1. Shalat Tarawih Hukumnya Sunat Mu’akkad 
 

Dari Abu Hurairah Ra, berkata: Bahwasanya Rasulullah SAW selalu 
menganjurkan untuk melakukan shalat sunat di bulan Ramadhan, 
tetapi tidak memerintahkan mereka dengan perintah yang tegas/ 
wajib. Beliau bersabda: “Barangsiapa yang shalat malam pada bulan 
Ramadhan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, diam-
puni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Bukhari No. 37, Muslim No. 
759 – Lihat Pula At-Taaj Al-Jaamie’ Lil Ushul Fie Ahaaditsi Ar-Rasul juz 
2 halaman 58) 

 

 
Ibnu Syihab berkata; Kemudian Rasulullah SAW wafat, namun orang-
orang terus melestarikan tradisi menegakkan malam Ramadhan 
(secara berjama’ah), keadaan tersebut terus berlanjut hingga zaman 
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kekhalifahan Abu Bakar dan awal-awal kekhilafahan 'Umar bin Al- 
Khaththab ra.  

Dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW shalat pada bulan Ramadhan 
(secara berjama’ah) Kemudian para sahabat menunggu beliau pada 
malam berikutnya dan beliau tidak keluar. Beliau bersabda: “Sesung-
guhnya aku khawatir shalat witir akan difardlukan atas kalian.” (HR 
Ibnu Hibban)  

 
2. Shalat Tarawih Boleh Dikerjakan di Masjid Secara Berjama’ah 

dan Boleh Dikerjakan Sendiri-sendiri 
 

 

Dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Abdurrahman bin 
'Abdul Qariy bahwa dia berkata; Aku keluar bersama 'Umar bin Al-
Khaththob ra pada malam Ramadhan menuju masjid, ternyata orang-
orang shalat berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah, ada yang 
shalat sendiri dan ada seorang yang shalat diikuti oleh ma'mum yang 
jumlahnya kurang dari sepuluh orang. Maka 'Umar berkata: Aku pikir 
seandainya mereka semuanya shalat berjama'ah dengan dipimpin 
satu orang imam, itu lebih baik. Kemudian Umar memantapkan 
keinginannya itu lalu mengumpulkan mereka dalam satu jama'ah 
yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian aku keluar lagi bersa-
manya pada malam yang lain dan ternyata orang-orang shalat dalam 
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satu jama'ah dengan dipimpin seorang imam, lalu 'Umar berkata: 
Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Dan mereka yang tidur terlebih 
dahulu adalah lebih baik daripada yang shalat awal malam, yang ia 
maksudkan untuk mendirikan shalat di akhir malam, sedangkan 
orang-orang secara umum melakukan shalat pada awal malam.” 

 

Dalam Kitab Najmul Wahhaj Fie Syarh Al-Minhaj, Abu Al-Baqa Asy-

Syafi’iy menjelaskan: 

2494
“Melaksanakan berjamaah dalam Tarawih disunnahkan berdasar 
ijma’ para sahabat dalam hal itu. Ini adalah sebaik-baiknya sunnah 
yang mesti digerakkan oleh Imam (pemimpin umat) Dalam hadits 
riwayat Bukhari dan Muslim diterima dari ‘Aisyah Ra bahwasanya 
nabi SAW melaksanakan shalat tarawih bersama para sahabat 
beberapa malam, lalu nabi SAW tidak keluar dan melakukan shalat itu 
di rumahnya menggenapkan sebulan dan bersabda: Sesungguhnya 
aku khawatir diwajibkan itu shalat atas kalian sehingga kalian 
mengalami kerepotan.” Setelah itu Rasulullah SAW melakukannya 
tanpa berjamaah lantaran khawatir menjadi wajib (dilakukan secara 
berjama’ah). Ketika Umar menjadi khalifah, beliau mengumpulkan 
manusia (laki-laki) untuk melaksanakan shalat tarawih dan meng-
angkat Ubay sebagai Imam, kaum wanita diimami oleh Sulaiman bin 
Abu Hatsmah. Demikian pula khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau meng-
angkat seorang imam bagi laki-laki dan seorang imam bagi wanita 
dan mengangkat ‘Arfajah menjadi imam kaum wanita.” (HR Baihaqi, 
Juz 2 halaman 494)  

 
Imam Nawawi Rahimahullah mengatakan: 
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Para ulama sepakat atas kesunnahannya. Akan tetapi mereka berbeda 
pendapat tentang mana yang lebih utama; shalat tarawih sendirian di 
rumah atau berjamaah di masjid? Imam Asy-Syafi’i dan mayoritas 
sahabatnya, Abu Hanifah, Ahmad, dan sebagian Malikiyah dan lainnya 
mengatakan yang lebih utama adalah berjamaah sebagaimana dilaku-
kan oleh Umar bin Khaththab Ra, dan itu terus berlanjut dipraktikkan 
kaum muslimin karena itu termasuk syi’ar Islam yang begitu nyata. 
(Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, 6/39) 

 
Beliau juga menerangkan tentang internal Syafi’iyyah bahwa mayo-
ritas mengatakan lebih utama berjama’ah di masjid, seperti yang 
dikatakan oleh Al-Buwaithi, namun sebagian mengatakan lebih utama 
sendiri. (Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab, 4/31) 

 
3. Shalat tarawih Dapat Dilakukan pada Awal Malam, Tengah 

Malam atau pada Akhir Malam 
 

 

Perkataan Umar: “Dan mereka yang tidur terlebih dahulu adalah 
lebih baik daripada yang shalat awal malam, yang ia maksudkan 
untuk mendirikan shalat di akhir malam, sedangkan orang-orang 
secara umum melakukan shalat pada awal malam.” 

 

BATAS WAKTU PELAKSANAANNYA 

Batas waktu pelaksanaan shalat Tarawih dan shalat malam adalah setelah 

shalat ‘Isya sampai menjelang terbit fajar.  
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Dari Ibnu Umar Ra, dari nabi SAW bersabda: “Jika fajar telah terbit 
maka habislah waktu setiap shalat malam dan witir, maka berwitirlah 
kalian sebelum terbitnya fajar.” (HR Tirmidzi)1 
 

 
B. JUMLAH RAKA’AT SHALAT TARAWIH 

 
1. Shalat Tarawih 11 Raka’at (3 Kali Salam: 4, 4, + 3) 
 

Dari ‘Aisyah Ra, ia berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah menambah 
baik dalam bulan Ramadhan maupun lainnya lebih dari sebelas 
raka’at; beliau shalat empat raka’at, dan jangan tanya tentang baiknya 
shalat tersebut dan panjangnya. Kemudian shalat lagi empat raka’at 
dan jangan tanya tentang baiknya dan panjangnya. Kemudian beliau 
shalat tiga raka’at2.” Aisyah berkata: “Wahai Rasulullah, apakah Eng-
kau tidur sebelum berwitir?” Beliau menjawab: “Wahai ‘Aisyah, 
sesungguhnya kedua mataku tertidur tetapi hatiku tidak tidur.” (HR 
Bukhari Muslim)  

 

                                                           
1
Hadits ini diriwayatkan pula oleh ‘Abdurrazzaq (4613), Ahmad (Juz 2 halaman 150), Ibnu 

Khuzaimah (1091), Al-Hakim (Juz 2 halaman 302) dan Al-Baihaqi (Juz 2 halaman 478)  

2
 Hadits ini menjelaskan bahwa kaifiyah pelaksanaan shalat tarawih adalah 4 raka’at lalu 

salam, tambah 4 raka’at lalu salam dan kemudian ditutup dengan shalat witir tiga raka’at 
lalu salam. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim ini tidak diragukan lagi keshahihannya.  
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Telah menceritrakan kepada kita Abu Muhammad Abdullah bin Yunus, 
ia berkata: Telah menceritrakan kepada kita Baqiyy bin Makhlad rahi-
mahullah, ia berkata: Menceritrakan kepada kita Abu Bakar, ia berka-
ta: Menceritrakan kepada kita Yahya bin Sa’id Al-Qaththan dari Mu-
hammad bin Yusuf bahwasanya Sa-ib mengabarkan kepadanya bahwa 
Umar telah memberjama’ahkan orang-orang dengan imam Ubay dan 
Tamim. Mereka berdua shalat 11 raka’at; mereka membaca (dalam 
setiap raka’atnya) dengan seratus ayat – yakni di bulan Ramadhan.” 
(HR Ibnu Abi Syaibah, Mushannaf Ibnu Abi Syaibah hadits nomor 7671) 

 
2. Shalat Tarawih 11 Raka’at 6 kali salam (2, 2, 2, 2, 2, + 1) 

Dalam riwayat Muslim, ‘Aisyah menyebutkan: 

“Rasulullah SAW suatu malam shalat sepuluh raka’at, shalat witir satu 
raka’at dan shalat fajar dua raka’at, maka semuanya tiga belas raka’at.” 

 
3. Shalat Tarawih 11 Raka’at 5 kali salam (2, 2, 2, 2, + 3) 

Dalam riwayat Ibnu Hibban dari Jabir bin ‘Abdullah disebutkan: 

Dari Jabir bin Abdillah bahwasanya nabi SAW shalat delapan raka’at 
lalu berwitir (tiga raka’at)  

 

4. Shalat Tarawih 20 Raka’at ditambah witir 1 Raka’at 
 

7692
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7692)…………. . Dari Ibnu ‘Abbas bahwasanya Rasulullah SAW shalat 
di bulan ramadhan 20 raka’at dan witir (dengan tiga raka’at) ” 
(Mushannaf Ibnu Abi Syaibah juz 2 halaman 162-164) 

 
Komentar:  

 Dalam kitab Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari juz 4 halaman 205-
206 dalam mengomentari hadits pertama, Ibnu Hajar mengatakan: 
“Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Abbas 
bahwa Rasulullah SAW shalat malam bulan Ramadhan 20 raka’at dan 
witir dengan 1 raka’at, sanadnya lemah dan bertentangan dengan hadits 
shahih riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah tentang shalat malam 11 
raka’at baik di bulan Ramadhan ataupun diluar bulan Ramadhan. Dalam 
hal ini tentu saja Aisyah lebih tahu tentang shalat malam Rasulullah SAW 
bila dibandingkan dengan yang lain. Komentar yang sama juga disampai-
kan Az-Zaila’iy.  

Kedla’ifannya terletak pada sanad dimana terdapat seorang rawi 
bernama Abu Syaibah Ibrahim bin Utsman. Menurut Ibnu Hajar, ia 
matruk. Walaupun hadits ini diriwayatkan dalam beberapa kitab hadits, 
akan tetapi semuanya melalui sanad yang sama yaitu Abu Syaibah 
Ibrahim bin Utsman yang telah dinyatakan matruk (haditsnya harus 
ditinggalkan)  

Selain Ibnu Hajar yang menganggap matruk Abu Syaibah Ibrahim bin 
Utsman, para ahlul hadits yang lain juga berkomentar tentang dia. Ibnu 
Ma’in menyebutnya dengan “Laisa bits tsiqat (Tak dapat dipercaya), Al-
Bukhari “Sakata ‘anhu alias tidak mau berkomentar tentang dia, artinya 
berada dalam kedudukan yang paling rendah. Adz-Dzahabi memasukkan 
hadits ini kedalam kumpulan hadits-hadits munkar. Al-Haitsami 
menyatakan bahwa ia sangat lemah bahkan meriwayatkan hadits-hadits 
maudlu’.  
 
Kesimpulan:  

 Rasulullah SAW tidak pernah shalat malam, baik pada bulan 
Ramadhan ataupun diluar bulan Ramadhan dengan 20 Raka’at. Adapun 
riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa ada beberapa sahabat shalat 
tarawih 20 raka’at, itupun tergolong riwayat-riwayat dla’if karena dera-
jatnya mursal dan munqothi’ (terputus) Dalam hal ini, mengamalkan 
hadits yang shahih dan berlangsung di zaman nabi tentu lebih menjamin 
kesahihan ibadah kita. Fattaqullaha Mastatha’tum!.  
 

Berikut hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam 
kitabnya “Mushannaf Ibnu Abi Syaibah halaman 162-164:  
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7680

7680) Dari Syutair bin Syakal bahwasanya ia shalat di bulan 
Ramadhan 20 raka’at dan witir.” (Mushannaf Ibnu Abi Syaibah)  

 

7681

7681) Dari Ibnu Abi Al-Hasna bahwasanya Ali memerintahkan 
seseorang agar shalat bersama mereka (orang-orang) di bulan 
Ramadhan 20 Raka’at.” (Mushannaf Ibnu Abi Syaibah)  

Abu Al-Hasna dalam sanad hadits ini dinyatakan tidak dikenal. Al-
Haafizh menyebutnya dia seorang yang majhul sehingga atsar ini 
dipandang dla’if oleh para ulama hadits.  

 
7682

7682) Dari Yahya bin Sa’id bahwasanya Umar bin Khathab 
memerintahkan seseorang agar shalat bersama mereka (orang-
orang) di 20 Raka’at.” (Mushannaf Ibnu Abi Syaibah. Menurut Al-
Albani hadits ini dlo’if, munqathi’)  

7683

7683) Dari Nafi’ bin Umar, ia berkata” “Adalah Ibnu Abi Mulaikah 
shalat bersama kami di bulan Ramadhan 20 raka’at dan membaca 
surat Al-Faathir dalam satu raka’at.” (Mushannaf Ibnu Abi Syaibah) 

 

7684
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7684) Dari ‘Abdul ‘Aziz bin Rufai’, ia berkata: Ubay bin Ka’ab shalat 
bersama orang-orang di bulan Ramadhan di Madinah 20 raka’at dan 
berwitir dengan 3 raka’at.” (Mushannaf Ibnu Abi Syaibah)  

Sanad ini munqathi’ (terputus) karena Rufai’ hidup 100 tahun setelah 
Ubay bin Ka’ab meninggal dunia. Artinya keduanya tidak mungkin 
bertemu. (Tuhfatul Ahwadzi, Syarah Sunan Tirmidzi juz 2 halaman 75)  

 
7685

7685) Dari Al-Harits bahwasanya ia mengimami orang-orang di bulan 
Ramadhan di malam hari dengan 20 raka’at dan witir dengan 3 raka’-
at dan melakukan qunut sebelum ruku.” (Mushannaf Ibnu Abi Syaibah) 

 

7686

7686) Dari Abul Bakhtariy bahwasanya ia shalat lima kali tarwihat3 di 
bulan Ramadhan dan witir dengan tiga raka’at.” (Mushannaf Ibnu Abi 
Syaibah) 

 
5. Shalat Tarawih 40 Raka’at ditambah Witir 7 Raka’at 
 

7687

7687) Dari Hasan bin Ubaidillah, ia berkata: “Abdurrahman bin Aswad 
shalat bersama kami di bulan Ramadhan 40 raka’at dan witir dengan 
tujuh raka’at.” (Mushannaf Ibnu Abi Syaibah) 

 
6. Shalat Tarawih 20 Raka’at ditambah witir 3 Raka’at 

 

7688

                                                           
3
  satu tarwihat adalah 4 raka’at dengan satu salam.Pen 
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7688) Dari ‘Atha, ia berkata: Aku dapati orang-orang shalat 23 raka’at 
dengan witir.” (Mushannaf Ibnu Abi Syaibah) 

7690

7690) Dari Abul Bakhtariy bahwasanya ia shalat lima kali tarwihat 
(satu tarwihat adalah 4 raka’at dengan satu salam …Pen) di bulan 
Ramadhan dan witir dengan tiga raka’at.” (Mushannaf Ibnu Abi 
Syaibah) 

 
7. Shalat Tarawih 36 Raka’at ditambah witir 3 Raka’at 

7689

7689) Dari Dawud bin Qais, ia berkata: “Aku dapati orang-orang di 
Madinah di zaman Umar bin ‘Abdul ‘Aziz dan Aban bin Utsman shalat 
36 raka’at dan witir dengan tiga raka’at.” (Mushannaf Ibnu Abi 
Syaibah) 

 
8. Shalat Tarawih 24 Raka’at dan 28 Raka’at  

7691

7691) Dari Muhammad bin Fudhail dari Wiqa, ia berkata: Sa’id bin 
Jubair mengimami kami di bulan Ramadhan, ia shalat bersama kami 
selama 20 malam dengan enam tarwihat (24 raka’at) Ketika sampai 
sepuluh hari yang akhir, ia beritikaf di Masjid dan shalat bersama 
kami tujuh tarwihat (28 raka’at) ” (Mushannaf Ibnu Abi Syaibah) 
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C. TENTANG WITIR DAN KEUTAMAAN SHALAT WITIR 

 

Dari Kharijah bin Hudzafah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 
“Sesungguhnya Allah telah memberi anugerah kepada kalian dengan satu 
shalat yang lebih baik dari unta-unta merah.” Kami bertanya: Shalat 
apakah itu wahai Rasulullah? Jawabnya: Shalat witir diantara shalat isya 
sampai terbit fajar.” (HR imam lima kecuali Nasaa-iy dan disahihkan oleh 
Hakim)  
 
1. Bilangan Raka’at Shalat Witir 

 
Dalam kitab-kitab hadits disebutkan tentang bilangan shalat witir 
secara variatif; ada witir dengan 1 raka’at, dengan 3 raka’at, dengan 5 
raka’at, dengan 7 raka’at bahkan dengan 9 raka’at. Diantara hadits 
yang menerangkan bilangan shalat witir adalah: 

“Witir adalah hak bagi setiap muslim; barangsiapa suka berwitir 
dengan lima, kerjakanlah. Barang siapa suka witir dengan tiga, 
kerjakanlah; dan barangsiapa yang suka witir dengan satu, 
kerjakanlah!.”(HR Imam yang empat dari Abu Ayyub Al-Anshari)  

 
 

Semua hadits-hadits tentang bilangan witir ini sahih untuk 
diamalkan. Akan tetapi tidak ada dua kali witir dalam satu malam 
sebagaimana yang disebut dalam hadits Tirmidzi, Abu Dawud dan 
Nasaa-iy. Artinya setelah tarawih dan witir boleh melaksanakan 
shalat sunat malam (tahajjud umpamanya) tanpa memakai witir. 
Pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama seperti ulama-ulama 
Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan juga Syafi’iyah. Jumhur ulama 
mendasarkan pendapatnya ini pada beberapa hadits diantaranya: 
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2174

“Barang siapa khawatir tidak bisa bangun di akhir malam (untuk 
shalat malam), hendaklah ia witir di awal malam.” (HR Muslim, 2: 174)  

 

 

“Barang siapa khawatir tidak bisa bangun di akhir malam (untuk 
shalat malam), hendaklah ia witir di awal malam lalu tidurlah.” (HR 
Tirmidzi (1187)  

 
Dipahami dari dua hadits di atas bahwa jika seseorang bangun di 
malam hari --- sebelumnya sudah witir sebelum tidur --- maka dia 
masih diperbolehkan untuk shalat sunat sehingga orang yang telah 
melaksanakan shalat tarawih dan witir di awal malam, kemudian ia 
terbangun di akhir malam, boleh melakukan shalat tahajjud tanpa 
witir. Adapun dalil yang menyatakan tidak boleh ada dua witir dalam 

satu malam adalah sabda nabi SAW: “ - “Tidak ada witir 

dalam satu malam.”(HR Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasaa-i) Hadits ini 
dinyatakan shahih oleh Al-Albani.  

 
Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa setelah melaksanakan 
witir tidak boleh melaksanakan shalat sunat lain; artinya tidak ada 
tahajjud setelah shalat tarawih dan witir kecuali membatalkan shalat 
witirnya yang pertama, kemudian dia shalat dan witir kembali 1 
raka’at untuk menggenapkan yang witir tadi. Baru setelah itu ia 
melakukan shalat sunat yang lain dan menutupnya kembali dengan 
witir. Ini menurut pendapat sebagian Syafi’iyah. Mereka mendasar-
kan pendapat ini pada hadits: 
 

“Jadikanlah penutup shalat malam kalian adalah shalat witir.”(HR 
Bukhari (998), dan Muslim (751)  
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PENDAPAT YANG TERKUAT 

Dari dua pendapat yang dikemukakan di atas, pendapat yang 
dipandang rajih adalah pendapat pertama dengan beberapa alasan: 
Pertama, Nabi SAW mengerjakan shalat sunat setelah shalat witir. 
Perbuatan nabi SAW ini menunjukkan bolehnya perbuatan tersebut bagi 
umatnya. Kedua, pendapat yang mengatakan harus membatalkan witir 
pertama dengan menambahkan 1 raka’at untuk menggenapkan witir 
merupakan pendapat yang lemah karena witir pertama sudah terhukumi 
sah. Witir tersebut tidak perlu dibatalkan dan tidak perlu ditambah lagi 
dengan satu raka’at untuk menggenapkannya. Cara seperti ini tidak 
dikenal dalam aturan syari’at.  
 
Kesimpulan: 

Boleh melakukan shalat sunat lagi setelah shalat witir karena shalat 
malam tidak ada batasan raka’at sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul 
Islam Ibnu Taimiyah Al-Harrani dalam Majmu’ Fatawa Juz 22 halaman 
276.  

 
2. Surah yang Dibaca di Raka’at Witir 

 
Menurut hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud Nasaa-iy dan Tirmidzi, 
Rasulullah SAW dalam shalat witir membaca surat Al-A’la, Al-
Kaafirun, Al-Ikhlash dan Muawwidzatain (al-Falaq dan An-Nas) Surat-
surat ini dibaca secara bergantian dan tidak mesti dibaca semuanya 
karena keterangan ini bersifat takhyiri (memberi pilihan)  

 
3. Disunnahkan Membaca Qunut Witir 

 
Do’a qunut yang diajarkan Nabi SAW kepada Al-Hasan, cucunya, 
supaya dibaca dalam shalat witir: 
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Doa qunut ini dibaca di raka’at akhir shalat witir setelah bangkit 
dari rukuk sebelum sujud. Bertalian dalam kondisi wabah Covid-19, maka 
setelah doa qunut ini ditambahkan do’a bagi keselamatan umat Islam 
diantaranya dengan ucapan “Allahummaghfir Li ummati Muhammad, 
Allahummarham ummata Muhammad, Allahummanshur ummata 
Muhammad dan permohonan-permohonan lainnya, kemudian ditutup 
dengan shalawat atas Nabi, keluarga dan sahabatnya dan diakhiri dengan 
ucapan Aamiin lantas sujud.  

 
 

4. Do’a Setelah Shalat Witir 
 

Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata: “Rasulullah SAW mengucapkan di 
akhir witirnya “Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari murka-Mu 
dan dengan ma’af-Mu dari siksa-Mu dan aku berlindung dengan-Mu 
dari-Mu. Aku tidak mampu menghitung pujian atas-Mu sebagaimana 
Engkau memuji diri-Mu.” 

 
Dalam redaksi lain disebutkan do’a witir Rasulullah SAW: 

 
Rasulullah SAW membaca do’a witir setelah salam 

 

Apabila selesai salam dari shalat witir, Rasulullah SAW mengucapkan: 
“Subhaanal Malikil Quddus” – Maha Suci raja yang Maha Suci”- 
Beliau membaca kalimah ini tiga kali dengan dipanjangkan.  
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D. ANJURAN MEMBACA DO’A-DO’A TOLAK BALA 

 
1. Doa berlindung dari penyakit menular  

“Ya Allah sungguh aku berlindung kepada-Mu dari penyakit belang, 
gila, lepra dan dari segala keburukan penyakit-penyakit.” (HR Ahmad 
dan Abu Dawud dari Anas bin Malik, dishahihkan oleh Al-Albani)  

 
 
2. Doa agar terhindar dari cobaan yang berat dan takdir yang jelek 

 
Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari beratnya cobaan, kesengsa-
raan yang hebat, takdir yang jelek, dan kegembiraan musuh atas 
kekalahan.” (HR Bukhari Muslim)  

 
 
3. Doa pagi dan petang agar terhindar dari madarat 

“Dengan nama Allah yang tidak akan membawa madarat bersama 
nama-Nya sesuatu di bumi dan di langit, dan Dialah yang Maha Men-
dengar, Maha Mengetahui.”Doa ini dibaca tiga kali setiap pagi dan 
petang.  

 
 
4.   Doa Menghadapi Kesulitan 

“Tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Agung 
Yang Maha Teliti, “Tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah 
yang Menguasai langit dan bumi, pemilik ‘Arasy yang agung.” (HR 
Bukhari)  
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E. SHALAT TARAWIH DALAM KONDISI WABAH 

 
Melaksanakan shalat tarawih di rumah dengan tujuan menjaga 

keselamatan jiwa tidak berarti mencari kemudahan dalam hal ibadah; 
tetapi lebih kepada mengambil rukshah/kompensasi dari Allah dan Rasul-
Nya sebagai Syaari (pembuat syari’at) yang tidak pernah menjadikan 
kesulitan bagi hamba-hamba-Nya dalam menjalankan syari’at agama-Nya.  

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya 
Allah mencintai orang yang mengambil kemurahan-Nya sebagaimana 
Allah benci pada orang yang melakukan maksiat kepada-Nya.” (HR 
Ahmad, Ibnu Hibban dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah)  

 
 Dalam kondisi normal, shalat Tarawih lebih utama dilakukan secara 
berjamaah di masjid. Sedangkan dalam kondisi wabah, dan wabah itu 
muhaqqaqah (nyata), bukan mauhumah (ilusi), dimana berkumpulnya 
manusia termasuk berpeluang terjadinya penularan, shalat tarawih 
secara sendiri-sendiri (di rumah) dipandang sah bahkan dianjurkan 
(mandub). Alasan syar’i-nya adalah upaya hifzhun nafs (menjaga kesela-
matan diri), sementara upaya hifzhun nafs adalah sebuah kewajiban 
agama. Meninggalkan keutamaan dan hal sunat dalam rangka terjaganya 
kewajiban, adalah wajib. Mengutamakan keselamatan diri guna kelang-
sungan menjalankan perintah-perintah syari’at juga adalah wajib.  

 
Imam Al-Qarafi Rahimahullah mengatakan: 

 : , 

 

 
Disebutkan dalam sebuah hadits: “Larilah dari penyakit lepra seperti 
kamu lari dari singa.” Maka, melindungi jiwa, badan, kemaslahatan, 
anggota badan, harta benda dan menghindarkan diri dari sebab-
sebab yang menimbulkan kerusakan adalah wajib sebagaimana yang 
telah Anda ketahui. (Imam Al-Qarafi, Al-Furuq, 4/401)  
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Oleh karena itu dalam keadaan seperti ini, shalat tarawih di rumah 
baik sendiri apalagi berjamaah bersama keluarga maka itu lebih sesuai 
dengan taujih (arahan) maqashid syari’ah. Bahkan shalat yang fardhu saja 
seperti saat ini, dapat dianjurkan di rumah jika hadirnya di masjid ada 
kekhawatiran kuat tertular penyakit berbahaya maka apalagi shalat 
tarawih yang sunat.  

 
Imam Al-Mardawi Rahimahullah berkata: 

 

Diberikan udzur untuk meninggalkan shalat Jum’at dan shalat 
Jama’ah bagi orang yang sakit ini tidak ada perselisihan pendapat. 
Juga diberikan udzur meninggalkan shalat Jum’at dan jama’ah, karena 
khawatir tertular penyakit. (Al- Inshaf, 2/289)  

 
Sedangkan, dalam keadaan normal dan tanpa ada yang dikhawatirkan 

menimbulkan madarat, shalat berjama’ah di masjid adalah lebih utama 
sebagaimana yang dijelaskan dalam nash-nash hadits shahih dan menjadi 
pegangan jumhur ulama dan umat Islam.  
 
1. Kaifiyat Shalat Tarawih di Rumah 

Dari segi kaifiyah (tata cara), shalat tarawih baik dilakukan sendiri 
ataupun berjama’ah sama seperti tata cara shalat fardlu. Letak 
perbedaannya terdapat pada niat, jumlah raka’at dan waktu 
pelaksanaannya. Jika dilakukan sendiri maka niatnya adalah niat 
shalat tarawih sendiri. Jika menjadi imam, maka niat menjadi imam 
dan jika menjadi ma’mum, maka niat menjadi ma’mum. Niat ini tidak 
perlu diucapkan, cukup didalam hati saja karena niat itu tempatnya 
dalam hati (mahalluha al-qalb) Diantara lafazh niat yang diajarkan 
oleh para ulama adalah: “Usholli sunnatat tarawih mustaqbilalqiblati 
lillahi Ta’ala – Saya berniat shalat sunat tarawih sambil menghadap 
kiblat karena Allah Ta’ala.” Jika menjadi imam, maka setelah kalimah 
mustaqbilal qiblati dilanjutkan dengan “imaaman” lillahi Ta’ala. Jika 
menjadi ma’mum, “Ma’muuman” lillahi Ta’ala.” Wallahu A’lam.  

 
2. Yang Berhak Menjadi Imam 
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Dari Abu Mas’ud Ra, berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Yang 
menjadi imam suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaannya 
terhadap kitab Allah. Jika dalam bacaan mereka sama maka orang 
yang paling mengetahui tentang sunnah. Jika sama pemahamannya 
dalam hal sunnah maka orang yang paling dahulu hijrahnya. Jika 
mereka sama dalam hijrahnya, maka yang paling dahulu masuk 
Islamnya, -dalam riwayat lain yang paling tua umurnya. Jangan 
sesorang mengimami orang lain yang berada dalam kekuasaannya, 
dan janganlah seseorang duduk di rumah orang lain diatas tempat 
kehormatannya kecuali dengan izinnya.” (HR Muslim)  

 
3. Anak yang Faqih Al-Qur'an Boleh Menjadi Imam Shalat 
  

Dari ‘Amr bin Salimah Ra, ia berkata: Bapakku berkata: “Aku datang-
kan kepada kalian dari sisi Rasulullah SAW dengan sebuah kebenar-
an, beliau bersabda: “Jika telah masuk waktu shalat, hendaklah salah 
seorang dari kalian mengumandangkan adzan dan bertindak sebagai 
imam salah seorang dari kalian yang paling banyak –hafalan- Qur’an-
nya. Ia berkata: Maka mereka melihat – ke arah jama’ah- dan tidak 
ada yang banyak hafalan al-Qur’annya melebihi diriku, akhirnya me-
reka mempersilakanku untuk maju sedangkan aku pada saat itu ber-
usia enam atau tujuh tahun.” (HR Bukhari, Abu Dawud dan Nasaa-iy)  

 
4. Wanita tak Boleh Menjadi Imam Pria 

Dalam adab Islam ada ketentuan dalam pengaturan teknis beribadah, 
termasuk dalam hubungan menjadi imamnya seorang perempuan/ 
wanita yang ada ma’mum prianya. 
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Dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits Jabir disebutkan: “Janganlah se-
orang perempuan mengimami laki laki, seorang baduwi mengimami 
seorang muhajir, dan seorang yang fajir (pelaku dosa) mengimami 
seorang mu’min.”  
 

5. Posisi Berdiri Anak Laki-laki di Samping Kanan Imam 
  

Dari Ibnu ‘Abbas Ra, ia berkata: “Aku shalat bersama Rasulullah SAW 
pada suatu malam. Aku berdiri di samping kiri beliau. Kemudian 
Rasulullah SAW menarik kepalaku dari belakang dan menjadikanku 
berada di sebelah kanannya.”(Muttafaq ‘alaih)  

 
6. Posisi Berdiri Ma’mum Perempuan  

 

Dari Anas, ia berkata: Rasulullah SAW shalat, kemudian aku berdiri di 
belakang beliau bersama dengan seorang anak yatim dan Ummu 
Sulaim berdiri di belakang kami.” (Muttafaq ‘alaih)  

 
7. Tidak Boleh Berdiri Sendiri di Belakang Imam  

 

Dari Wabishah bin Ma’bad Al-Juhaniy Ra bahwasanya Rasulullah SAW 
melihat seorang laki-laki shalat sendirian di belakang shaf. lalu beliau 
perintahkan dia untuk mengulangi shalatnya.” (HR Ahmad, Abu 
Dawud. Tirmidzi dan Ibnu Hibban)  
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Dalam riwayat lain dari Thalq, disebutkan: 

“Tidak sah shalat bagi seorang yang munfarid di belakang shaf.” Imam 
Thabrani menambahkan dari hadits Qabishah.  

 

“”Kenapa engkau tidak masuk bersama mereka atau engkau tarik 
salah seorang diantara mereka?” 

 
8. Perempuan Sah Mengimami Sesama Perempuan 
  

Dari Ummu Waraqah bahwasanya nabi SAW perintahkan ia untuk 
menjadi imam anggota rumahnya.”(HR Abu Dawud dan dishahihkan 
oleh Ibnu Khuzaimah) 

 
9. Suara Perempuan dalam Mengimami Shalat   

 
Menurut ulama Syafi’iyah, untuk wanita saat ia shalat sendirian atau 
shalat bersama wanita lainnya atau ada laki-laki mahram bersama-
nya, maka ia boleh mengeraskan bacaannya dan mengeraskan bacaan 
takbir intiqal (takbir perpindahan) untuk memberi tahu kepada 
sesama jama’ah wanita. Adapun jika ia shalat dan hadir di situ laki-
laki ajnabi (asing/bukan mahram, ia mesti melirihkan bacaannya. 
Inilah pendapat dalam madzhab Syafi’i sebagaimana yang disebutkan 
oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu’ juz 3 halaman 390).  

 
10. Orang Buta Sah Menjadi Imam 

Dari Anas bahwasanya nabi SAW telah mengangkat Ibnu Ummi 
Maktum seorang yang buta untuk mengimami orang-orang.”(HR 
Ahmad dan Abu Dawud)  
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F. KHULASAH / KESIMPULAN 

 
1. Shalat Tarawih atau disebut juga Qiyam Ramadhan adalah shalat 

malam pada bulan Ramadhan; hukumnya sunnat mu’akkadah, boleh 
dikerjakan di masjid secara berjama’ah dan boleh dikerjakan sendiri-
sendiri. Dapat dilakukan pada awal malam, tengah malam atau pada 
akhir malam.  

2. Batas waktu pelaksanaan Shalat Tarawih dan Shalat Malam (Lail) 
adalah setelah shalat Isya sampai terbit fajar.  

3. Jumlah Raka’at Tarawih adalah 11 Raka’at dan 23 Raka’at. Keduanya 
ada dasar hukumnya. Namun hadits-hadits tentang shalat Tarawih 20 
raka’at umumnya dla’if (mursal dan munqothi’ ) 

4. Tarawih boleh dilakukan 4 raka’at salam atau 2 raka’at salam. 
Sementara witir boleh dilakukan dengan 1 raka’at sampai 9 raka’at.  

5. Dalam raka’at witir bagian akhir boleh membaca qunut, terutama 
qunut nazilah untuk kemaslahatan umat Islam.  

6. Seseorang yang telah melaksanakan shalat tarawih dan witir, boleh 
menambahkan shalat sunat yang lain tanpa witir.  

7. Tidak boleh perempuan jadi imam jika ada makmum laki-laki, kecuali 
laki-laki yang masih anak-anak.  

8. Imam perempuan sah mengeraskan suaranya jika ma’mumnya hanya 
perempuan saja.  

9. Anak laki-laki yang hafalan qur’annya banyak dan fasih, sah menjadi 
imam keluarga/kaum.  

10. Shalat witir dilakukan sekaligus yaitu 1, 3, 5 dan seterusnya dengan 
satu kali salam.  

11. Melaksanakan shalat tarawih di rumah dengan tujuan menjaga 
keselamatan jiwa tidak berarti mencari kemudahan dalam hal ibadah; 
tetapi lebih kepada mengambil rukshah/kompensasi dari Allah dan 
Rasul-Nya sebagai Syaari (pembuat syari’at) yang tidak pernah 
menjadikan kesulitan bagi hamba-hamba-Nya dalam menjalankan 
syari’at agama-Nya.  

12. Dalam kondisi normal, shalat tarawih lebih utama dilaksanakan 
secara berjama’ah di Masjid karena lebih memperlihatkan syi’ar 
kebersamaan umat dalam mengabdikan diri kepada Allah SWT.  
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