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ABSTRAK 

 

 

 

 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sejumlah fatwa 

dalam merespon adanya pandemi Covid-19. Dalam surat edaran komisi fatwa MUI 

Nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah 

Covid-19, salah satu fatwa yang dikeluarkan adalah membolehkan masyarakat untuk 

mengganti sholat jumat dengan sholat zuhur demi mencegah penyebaran Covid-19 bagi 

orang-orang sehat. Meskipun tidak lazim, tentu saja fatwa tersebut adalah hasil keputusan 

musyawarah anggota komisi fatwa yang di proses secara ketat melalui tahapan-tahapan 

tertentu dalam proses istinbath hukum. Hal ini pun menjadi sorotan dan perbincangan 

hangat di berbagai kalangan baik akademisi, politisi, para ahli dari berbagai bidang, tokoh 

agama maupun masyarakat biasa. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan  

Penyelenggaraan  Ibadah Selama Pandemi Covid 19 Menurut Fatwa MUI Nomor 14 

Tahun 2020 di Desa Mulya Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi 

Lampung? 2) Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan  

Penyelenggaraan  Ibadah Selama Pandemi Covid 19 Menurut Fatwa MUI Nomor 14 

Tahun 2020 di Desa Mulya Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi 

Lampung? 

Penelitian ini bertujuan 1)Untuk mengetahui Pelaksanaan  Penyelenggaraan  

Ibadah Selama Pandemi Covid 19 Menurut Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 di Desa 

Mulya Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. 2) Untuk 

mengetahui Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan  Penyelenggaraan  Ibadah 

Selama Pandemi Covid 19 Menurut Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 di Desa Mulya 

Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), penelitian 

lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dalam hal ini data yang 

diperoleh dari masyarakat desa mulya kencana. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Diadakan fatwa pengganti 

pelaksanaan solat jumat dengan solat dzuhur dirumah masyarakat desa Mulya Kencana 

menilai itu cukup bagus berkaitan dengan antisipasi penyebaran virus corona, namun 

yang terjadi pada masyarakat, mereka tetap melaksanakan shalat jumat karena 

penyebaran di Desa Mulya Kencana ini tidak seberapa signifikan jadi kita tetap 

melaksanakan kegiatan keagamaan solat dengan pengaturan jarak dan protokol sesuai 

dengan anjuran pemerintah. Ditinjau dengan perspektif fiqh siyasah yang digagas oleh al-

Ghazali memiliki beberapa tingkatan yang dikenal sebagai Ushulu al-Khamsah (prinsip 

yang lima), yakni hifzh din (menjaga agama), hifhz nafs (menjaga jiwa), hifhz aql 

(menjaga akal), hifhz nasl (menjaga keturunan), dan hifhz mal (menjaga harta). Bahwa 

fatwa MUI tersebut menginginkan agar terjadinya penjagaan terhadap jiwa (hifzh nafs) 

umat Islam agar aman dan tidak terpapar virus Covid-19. Fatwa ini memberikan beberapa 

anjuran serta ajakan agar umat Islam mengikuti fatwa tersebut yang bertujuan untuk 

menciptakan kegiatan beribadah yang aman dan juga mencegah penyebaran Covid-19 

semakin meluas. 
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MOTTO 

 

 

أَيَُّها َٰٓ ْا أَِطيُعوْا ٱ لَِّذينَ ٱ َي  َ َءاَمُنوَٰٓ ُسولَ َوأَِطيُعوْا ٱ ّللَّ رِ َوأُْولِي ٱ لرَّ َمأ ۖۡ َفإِن  ۡلأ ِمنُكمأ
وهُ إِلَى ٱ ٖء َفُردُّ ُتمأ ِفي َشيأ َزعأ ُسولِ َوٱ ّللَِّ َتَن  ِمُنوَن ِبٱ لرَّ مِ َوٱ ّللَِّ إِن ُكنُتمأ ُتؤأ َيوأ َِٰٓخِر  ٱ لأ  ۡلأ

سَ  ٞر َوأَحأ لَِك َخيأ ِويًلا  نُ َذ   ٩٥َتأأ
 

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri 
di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. Annisa [4]:59).
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu 

akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar 

tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami proposal 

skripsi ini. Proposal skripsi ini berjudul "Implementasi Fatwa MUI Nomor 

14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Selama 

Pandemi Covid 19 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Masjid 

Baitulrohman di Desa Mulya Kencana Kabupaten Tulang Bawang 

Barat Provinsi Lampung) ", maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata 

penting agar tidak menimbulkan kesalah-pahaman dalam memberikan 

pengertian bagi para pembaca sebagai berikut : 

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.
1
 

2. Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 yaitu tentang penyelanggaraan ibadah 

dalam situasi terjadi wabah Covid-19 yang di mana berisi setiap orang 

wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang 

                                                             
1Makimuddin, Analisis Sosial (Bandung : Yayasan Akatiga , 2006), 32 
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di yakini dapat menyebabkannya terpapar penyakit, karena hal itu 

merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama.
2
 

3. Shalat menurut bahasa arab artinya doa. Sedangkan dalam 

termiNomorlogy syariah shalat merupakan seperti apa yang telah 

dikatakab Imam Ar-Raofi‟ie yang artinya perkataan dan perbuatan yang 

dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat 

yang telah ditentukan.
3
 Shalat merupakan ibadah kepada Tuhan, yang 

berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan salam sesuai 

dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh syara‟. Shalat juga 

merupakan sebuah penyerahan diri kepada Allah dalam rangka memohon 

Ridho dan ampunan-NYA. 

4. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, 

meliputi daerah geografi yang luas.
4
 

5. Masjid adalah tempat shalat umat Islam. Masjid berasal dari bahasa arab 

yaitu sajada, yasjuda, sujudan. Terbentuknya kata masjid yang merupaka 

kata benda yang menunjukan arti tempat sujud. Sujud merupakan rukun 

shalat,sebagai bentuk ikhtiar hamba dalam mendekatkan diri pada Allah 

SWT.
5
 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian ini 

adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara lebih tajam dan kritis 

                                                             
2https://mui.or.id/berita/27674/Fatwa-Penyelenggaraan-Ibadah-Dalam Situasi-Terjadi-Wabah-

Covid-19/ diakses pada 14 november 2020. 
3 Sitti Maryam,Shalat Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (Kajian Sufistik) Jurnal Al-Fikrah 

vol.1,no.2.juni 2018, 109. 
4https://kbbi.web.id/Pandemi diakses 14 november 2020. 
5Syamsul Kurniawan, Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam, Jurnal Khatulistiwa, vol 4 

nomor 2 september 2014, 170. 

https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam%20situasi-terjadi-wabah-covid-19/
https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam%20situasi-terjadi-wabah-covid-19/
https://kbbi.web.id/pandemi
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terhadap pelaksanaan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan  

Penyelenggaraan  Ibadah Selama Pandemi Covid 19 Perspektif  Fiqh Siyasah 

di Desa Mulya Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. 

B. Latar Belakang Masalah 

Fatwa merupakan sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada 

suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam 

bahasa arab artinya adalah “nasihat”, “petuah”, “jawaban” atau “pendapat”. 

Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang 

diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, 

disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban 

terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak 

mempunyai keterkaitan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus 

mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.
6
 

Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga independen yang 

mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, 

membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia.
7
 Sesuai dengan tugasnya, 

MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut 

kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan 

sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah alirsan dalam agama Islam, 

dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan 

lingkungannya.
8
 

                                                             
6Racmat taufik hidayat dkk.,Almanal Alam Islami,2000, Pustaka Jaya: Jakarta diakses 14 november 

2020. 
7 Mui.or.id. 8 mei 2009. Diakses 14 november 2020 
8News.okezone.com. Diakses 14 november 2020 
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Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sejumlah 

fatwa dalam merespon adanya pandemi Covid-19. Dalam surat edaran komisi 

fatwa MUI Nomormor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam 

situasi terjadi wabah Covid-19, salah satu fatwa yang dikeluarkan adalah 

membolehkan masyarakat untuk mengganti sholat jumat dengan sholat zuhur 

demi mencegah penyebaran Covid-19 bagi orang-orang sehat.
9
 Meskipun 

tidak lazim, tentu saja fatwa tersebut adalah hasil keputusan musyawarah 

anggota komisi fatwa yang di proses secara ketat melalui tahapan-tahapan 

tertentu dalam proses istimbah hukum. Orang-orang tersebut termasuk empat 

golongan a‟dzar al-Jum‟at, yang tidak berkewajiban mendatangi masjid untuk 

mengkuti shalat jumat. Seorang muslim yang dinyatakan positif Covid-19, 

gugur baginya kewajiban jumat, bahkan hukumnya bisa menjadi haram 

karena bisa menularkan virusnya kepada jamaah lain di masjid. 

Perkembangan kasus dari Covid-19 yang terus mengalami peningkatan dan 

semakin mengkhawatirkan, mendorong presiden untuk segera memutuskan 

kedaruratan kesehatan masyarakat. Seiring dengan terbitnya keputusan 

presiden, MUI sebagai mitra pemerintah pun bergerak dan melakukan 

langkah-langkah konkret dengan mengeluarkan tiga fatwa terkait dengan 

Covid-19; yaitu: (1) fatwa Nomor.14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan 

ibadah pada situasi wabah Covid-19, (2) fatwa Nomor.17 Tahun 2020 tentang 

kaifiat shalat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri saat 

merawat dan melindungi pasien Covid-19. Dan (3) fatwa Nomor.18 Tahun 

                                                             
9https://tirto.id/Fatwa-Mui-Saat-Pandemi -Corona-Salat-Jumat-Bisa-Diganti-Salat-Zuhur-Efjc 

Diakses 14 november 2020 
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2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinveksi Covid-

19.
10

 Fatwa yang diangkat dalam tulisan ini adalah fatwa Nomor.14 yang 

didalamnya terdapat poin meliburkan jumat. Alasan ulama tersebut karena 

penyebaran virus belum sampai kepada kondisi yang sangat darurat. 

Berdasarkan informasi yang telah saya dapat dari masjid Baitulrohman 

Mulya Kencana, bahwa pada kenyataanya hanya sebagian masyarakat nya 

yang mengikuti peraturan MUI tersebut, akan tetapi sebagian nya tetap 

menjalankan ibadah sholat jumat dimasjid seperti biasanya. Maka dapat 

disimpulkan bahwa di desa Mulya Kencana tidak semua masyarakat 

mengikuti fatwa tersebut, sehingga perlu dilakukannya sebuah studi kasus 

mengenai fatwa MUI Nomormor 14 tahun 2020 sholat jumat diganti dengan 

sholat zuhur selama pandemi, agar seluruh masyarakat desa dapat mematuhi 

fatwa MUI. 

C. Fokus Penelitian/Batasan Masalah 

1. Fokus penelitian adalah Analisis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan  Penyelenggaraan  Ibadah Selama Pandemi Covid 

19. 

2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup Pelaksanaan  

Penyelenggaraan  Ibadah Selama Pandemi Covid 19 Menurut Fatwa MUI 

Nomor 14 Tahun 2020 di Desa Mulya Kencana Kabupaten Tulang 

Bawang Barat Provinsi Lampung. 

 

                                                             
10https://digilib.uinsgd.ac.id/30733/ diakses pada 14 november 2020 

https://digilib.uinsgd.ac.id/30733/
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D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah dalam 

penelitian, sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan  Penyelenggaraan  Ibadah Selama Pandemi 

Covid 19 Menurut Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 di Desa Mulya 

Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung? 

2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan  

Penyelenggaraan  Ibadah Selama Pandemi Covid 19 Menurut Fatwa MUI 

Nomor 14 Tahun 2020 di Desa Mulya Kencana Kabupaten Tulang 

Bawang Barat Provinsi Lampung? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan  Penyelenggaraan  Ibadah Selama 

Pandemi Covid 19 Menurut Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 di Desa 

Mulya Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. 

2. Untuk mengetahui Pandangan Fiqh Siyasah Pelaksanaan  

Penyelenggaraan  Ibadah Selama Pandemi Covid 19 Menurut Fatwa MUI 

Nomor 14 Tahun 2020 di Desa Mulya Kencana Kabupaten Tulang 

Bawang Barat Provinsi Lampung. 
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi 

teoritis maupun praktis yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan bidang 

keilmuan yaitu Hukum Tata Negara, khususnya dalam mengkaji fatwa 

MUI Nomormor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan 

Ibadah Selama Pandemi Covid 19. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-

rekan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan 

Lampung mengenai Persoalan fatwa MUI Nomormor 14 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Selama Pandemi Covid 19. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil  penelitian yang sudah di 

lakukan  oleh para penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang 

berkaitan dengan yang peniliti teliti ini sebagai berikut: 

1. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Firdaus dengan judul Shalat 

Jum‟at di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar (Studi Kasus 

Terhadap Masyarakat Penyadap Karet). Peneliti ini menujukkan bahwa 

dalam masyarakat Ranah Singkuang khususnya, ada yang melaksanakan 

shalat jum‟at, akan tetapi mereka tidak paham atas apa yang mereka 

kerjakan. Mereka kurang memahami persoalan tentang shalat jum‟at 
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antara lain masyarakat buruh, sedangkan masyarakat pedagang mereka 

paham tentang shalat jum‟at akan tetapi ada diantara mereka yang tidak 

melaksanakannya.
11

 

Adapun perbedaan dan persamaan dengan judul yang saya teliti 

yaitu: Persamaan nya adalah tentang melaksanaan sholat jumat. Perbedaan 

nya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Firdaus lebih berfokus ke sholat 

jumat yang dilakukan buruh ataupun pedagang sedangkan penelitian saya 

cenderung ke sholat jumat yang dilakukan pada masa pandemi. 

2. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Muhibbun Sabri yang berjudul 

Pemahaman Masyarakat Terhadap Keutamaan Shalat Jum‟at. Peneliti ini 

dilakukan guna mengetahui pemahaman masyarakat terhadap keutamaan 

shalat jumat bahwa shalat jumat itu wajib bagi umat muslim. 
12

  

Adapun perbedaan dan persamaan dengan judul yang saya teliti 

yaitu : Persamaan nya adalah bagaimana masyarakat paham akan 

keutamaan sholat jumat. Perbedaan nya adalah untuk penelitian yang 

dilakukan oleh Muhibbun Sabri yaitu lebih focus ke keutamaan sholat 

jumat sedangkan pada penelitian saya lebih cenderung ke sholat jumat 

yang diganti dengan sholat zuhur selama pandemi. 

3. Penelitian ini juga dilakukan oleh Rahmat Fajri Rao yang berjudul Hukum 

Pelaksanaan Salat Jum‟at Yang Kurang Dari 40 Orang Di Daerah 

                                                             
11 Firdaus (skripsi) “Shalat Jum‟at di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar” Studi Kasus 

Terhadap Penyadap Karet dan Buruh Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasmin 

Riau Pekanbaru 2012. 
12 Muhibbun (skripsi)”Pemahaman Masyarakat Terhadap Keutamaan Sholat Jumat” Studi Kasus 

di Gampong Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan 2019. 
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Perbatasan Aceh Menurut Mazhab Syafi‟i.
13

 Peneliti ini juga dilakukan 

guna mengetahui bahwa sholat jumat kurang dari 40 orang itu tidak lah 

sah menurut imam mazhab syafi‟i.  

Adapun persamaan dan perbedaan dengan judul yang saya teliti 

yaitu: Persamaan nya adalah sama – sama membahas tentang sholat jumat. 

Perbedaan nya adalah untuk penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Fajri 

Rao itu lebih berfokus bahwa sholat jumat yang kurang dari 40 orang di 

perbatasan aceh itu tidak sah menurut imam mazhab syafi‟i sedangkan 

pada penelitian saya yaitu lebih baik sholat jumat dirumah dengan diganti 

dengan sholat zuhur untuk menghindari penyebaran virus corona. 

H. Metode Penelitian  

Metode Dalam suatu penelitian, diperlukan sebuah metode agar 

penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat 

dipertanggung-jawabkan dengan data yang akurat dan dapat di uji 

kebenarannya, sehingga mempermudah dalam mendapatkan data yang 

berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas. Maka, penelitian ini 

memerlukan metode tertentu supaya mendapat hasil yang maksimal. Diantara 

yang perlu diperhatikan sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Jenis penilitan ini adalah penelitian lapangan (field research), 

penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan 

                                                             
13Rahmat (skripsi) “Hukum Pelaksanaan Salat Jum‟at Yang Kurang Dari 40 Orang Di Daerah 

Perbatasan Aceh Menurut Mazhab Syafi‟i” Studi Kasus Di Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, Kota 

Subulussalam, Aceh 2017. 
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dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh 

langsung dari lokasi penelitian. Dalam hal ini data yang diperoleh 

dari masyarakat desa mulya kencana.  

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah dekriptif analitik 

yaitu suatu metode penelitian dengan pengumpulan data-data 

kemudian disimpulkan.
14

 

2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penilitian ini adalah data 

kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka.
15

  Metode kualitatif 

digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang 

mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya data yang 

merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.
16

 Sesuai dengan jenis 

data yang digunakan penelitian ini,maka yang menjadi sumber data 

adalah: 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, 

baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk 

dokumen tidak resmi yang kemudian doleh oleh peneliti.
17

 

b. Data Skunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, 

diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,buku-buku ilmiah,hasil 

penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. 

                                                             
14Zainudin Ali, Metode Penelitilian Hukum, (Jakarta:Grafik Grafika,cetakan ke 3, 2011),106 
15J.Supranto,Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran, Jakarta:PT.Rineka cipta,2003,20 
16Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method,(Depok: Rajawali 

Pors,2019).173 
17 Ibid,175. 
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3. Populasi Dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek-

obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
18

 Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat 

desa Mulya Kencana yang sholat jumat di masjid. 

b. Sampel 

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.
19

 Metode pemilihan sampel 

penyusun menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan 

cara mengambil subjek bukan strata, random, atau daerah tetapi 

didasarkan atas adanya tujuan tertentu.
20

 Yakni untuk memilih 

responding dan benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan 

masalah yang dipecahkan. peneliti harus benar-benar bisa 

mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan 

penelitian, keriteria yang pantas untuk dijadikan sampel pada 

penelitian ini adalah :  

1) Lurah Desa    : 1 orang 

2) Tokoh Agama   : 1 orang 

3) Warga Pasar    : 4 orang 

Jumlah  : 6 orang  

                                                             
18 Ibid,176 
19 Ibid,176 
20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,cetakan 15 

(Jakarta:PT.Rineka Cipta,2014),183. 
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4. Metode Pengumpulan Data  

Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara  

Wawancara (interview) adalah cara yang digunakan untuk 

memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.
21

 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahukuan untuk menemukan 

permasalahan yang harus di teliti, wawancara dapat digunakan 

dilakukan secara terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka 

(face to face).
22

 Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara 

yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan mana dimaksud 

untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari 

pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, 

penyusun melakukan wawancara dengan masyarakat desa mulya 

kencana yang mengikuti solat jumat di masjid. 

b. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu metode yang memperoleh data dengan 

cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang 

berhubungan dengan topic penelitian. 

  

                                                             
21 Burhan Ashshofa,Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: PT.Rineka Cipta,2013),95. 
22 Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Mix Method.(Depok:Rajawali 

Pors,2019),200. 
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5. Teknik Pengelolaan Data 

Prosedur pengelolaan data dalam penelitian ini adalah : 

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

Editing yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

dikumpulkan sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan judul 

penelitian. Karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis 

dan memeriksa ulang data yang ternyata tidak relevan atau tidak 

diperlukan dalam penelitian dapat mempermudah penelitian 

berfokus dalam pokok-pokok permasalahan. 

b. Pendataan Data (Coding) 

Coding yaitu usaha untuk membuat klarifikasi terhadap data-

data atau bahan-bahan yang telah di proses untuk mengetahui apakah 

data tersebut sesuai atau tidak.
23

 

c. Rekontruksi Data (Recenstructing) 

Reconstructing yaitu menyusun ulang data secara teratur 

berurutan, logis sehingga mudah sesuai dengan permasalahan 

kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses 

penelitian.
24

 

6. Analisis Data 

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yitu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif, uang berupa kata-kata 

tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis 

                                                             
23  Ibid, 206 
24 Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2006),  107 
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menggunakan metode berpikir induktif, yitu berpikir dengan berangkat 

dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta 

atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga 

mempunyai sifat umum. 
25

 

I. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang Penegasan Judul, 

Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang 

Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI. Pada bab ini memuat tentang uraian 

kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi. 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN. Bagian bab III 

memaparkan gambaran umum Desa Mulya Kencana, gambaran umum MUI, 

serta menjawab rumusan masalah mengenai Pelaksanaan Sholat Jumat 

Diganti Sholat Zuhur Selama Pandemi Menurut Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 

2020 Desa Mulya Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi 

Lampung. 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN. Pada bab ini memuat analisa 

terhadap fakta yang didapatkan disesuaikan dengan rumusan masalah. 

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran 

atau rekomendasi. Kesimpulan diperoleh melalui hasil analisis data yang 

telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.  

                                                             
25Ibid, 2016. 



15 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

  Istilah fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang 

terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh merupakan 

bentuk mashdar dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti 

pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan 

ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara termiNomorlogis, fiqh 

lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum 

syara‟yang bersifat perbuatan yang Dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.
26 

Adapun siyasah berasal dari kata saasa-yasuusu-siyaasah, yang 

berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. 

Secara termiNomorlogis, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, 

siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan 

syara‟.
 

Definisi lain dari Ibn Qayyim dalm Ibnaqil menyatakan: "Siyasah 

adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada 

kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak 

menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya".
27 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, 

fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas 

tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya 

                                                             
26Wahbah Al-Zuhayli, Ushul Al-Fiqh Al-Islami (Damaskus: Daral-Fikr, 2001), 18. 
27H. A. Djazuli, FiqhSiyâsah (Jakarta: Kencana, 2007), 28. 
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dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan 

kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan 

ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan 

menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang 

dijalaninya.
 

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita 

membicarakan ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan 

pembicaraan, bahasan dan metodenya. Fiqh Siyasah adalah ilmu yang 

otoNomorm atau sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Selanjutnya, Hasbi Ash 

Shaddieqy mengungkapkan bahwa bahasa ilmu fiqh mencakup individu, 

masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, 

kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara 

pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, 

damai dan trakta. 

Objek kajian fiqh siyasah menjadi luas, sesuai kapasitas bidang- 

bidang apa saja yang diatur, seperti peraturan hubungan warga Negara 

dengan lembaga Negara, hubungan dengan Negara lain, Islam dengan 

Nomorn Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting 

oleh sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan Negaratersebut.
28

 

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan 

                                                             
28Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-SulthaniyyahWa Al-Wilayat Al- Diniyyah (Beirut: 

Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006), h.4. 
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ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima 

bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, 

perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut Imam Al- Mawardi, 

seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyasah-nya yaitu Al-

Ahkam Al- Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup 

fiqh siyasah adalah sebagai berikut:
29

 

a. Siyasah Dusturiyyah (Tentang Peraturan Perundangan-undangan) 

b. Siyasah Maliyyah (Tentang Kebijaksanaan EkoNomormi dan Moneter) 

c. Siyasah Qadla‟iyyah (Tentang Kebijaksanaan Peradilan) 

d. Siyasah Harbiyyah (Tentang Politik Peperangan) 

e. Siyasah „Idariyyah (Tentang Kebijaksanaan Administrasi Negara) 

Sedangkan menurut Ibn Tamiyyah, dalam kitabnya membagi ruang 

lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:
30

 

a. Siyasah Qadla‟iyyah (Peradilan) 

b. Siyasah „Idariyyah (Administrasi Negara) 

c. Siyasah Maliyah (Keuangan atau EkoNomormi) 

d. Siyasah Dauliya/Siyasah Kharijiyyah (Hubungan Luar Negeri) 

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat fiqh siyasah adalah 

membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus 

Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk 

tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.
31

 

                                                             
29Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah...., h.19. 
30IbnTaimiyyah, al-Siyasah al-Syar‟Iyat Fi Islah al Ra‟Iyat, Dar al-Kutub al Arabiyat (Beirut, 

1996), h. 4. 
31Abdul WahhabKhallaf, al-Siyasat al-Syar‟iyat, Dar al-Anshor (Qahirat, 1977), 5. 
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Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy, 

menyatakan bahwa objek kajian Fiqh siyasah berkaitan dengan pekerjaan 

mukallaf dan segala urusan administrasinya, dengan mengingat 

persesuaian administrasi ini dengan jiwa syari‟ah yang kita tidak peroleh 

dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-

nash yang merupakan syari‟ah aman yang tetap.
32

Hasby membagi ruang 

lingkup Fiqh siyasah menjadi delapan bidangyaitu:
33 

a. Siyasah Dusturiyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan tentang peraturan 

perundangan-undangan) 

b. Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan tentangan penetapan 

hukum) 

c. Siyasah Qadla‟iyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan peradilan) 

d. Siyasah Maliyyah Sya‟iyyah (kebijaksanaan ekoNomormi dan 

moneter) 

e. Siyasah „Idariyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan administrasi negara) 

f. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan 

hubungan luar negeri atau internasional) 

g. Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (politik pelaksanaan undang-undang) 

h. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah (politikpeperangan) 

  

                                                             
32Hasby Ash Shaddieqy, PengantarSiyasahSyar‟Iyyah (Yogyakarta: Madah), 28. 
33H.A Djazuli, FiqhSiyasah (Jakarta: Kencana, 2017), 30. 
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Menurut Sayuthi Pulungan Fiqh siyasah dibagi menjadi empat 

bagianyakni: 

a. Siyasah Dusturiyyah(Perundang-undangan) 

b. Siyasah Maliyyah (KeuanganNegara) 

c. Siyasah Dauliyyah (Hubungan LuarNegeri) 

d. Siyasah Harbiyyah(Peperangan) 

FiqhSiyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini 

berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang 

memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam 

perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan 

anggota kependetaan (pemukaagama) Zoroaster (Majusi). Setelah 

mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang 

pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur 

berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama 

antara sesame anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak 

tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah 

diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-

undang dasar suatu Negara.
34

 

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan 

Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak 

asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan 

                                                             
34A Djazuli, Fiqh Siyasah..., 177-178. 
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semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratafikasi social, 

kekayaan, pendidikan, dan agama. 

A. Jazuli mengartikan bahwa permasalahan dalam fiqh siyasah 

dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya 

dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat. 

Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di 

dalam fiqh siyasah ini biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan 

perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi 

persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi 

kemaslahatan manusia memenuhi kebutuhannya.
35

 

A. Jazuli mengupas ruang lingkup bidang Siyasah Dusturiyyah 

menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan 

rakyatmaupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu 

luas, kemuadian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-

undangan dalam persoalan kenegaraan. 

Lebih lanjut A. Jazali mempetakan bidang Siyasa Dusturiyyah 

menyangkut persoalan; 1) imamah, hak dan kewajiban, 2) rakyat, hak dan 

kewajiban, 3) bai‟at, 4) waliyu al‟ahdi, 5) perwakilan, 6) ahlul halli wa 

al-aqdi, 7) wuzarah dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat 

bahwa bidangkajian Siyasah Dusturiyyah meliputi: 1) konstitusi, 2) 

legislasi, 3) ummah, 4) shura atau demokrasi.
36

 

                                                             
35A. Djazali, Opcit,. 47. 

36Imam Amrusi Jalani, Hukun Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011),.25-27. 
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Kekuasaan (sultah) dalam konsep Negara Islam, oleh Abdul 

Wahhab Kallaf dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
37

 

a. Lembaga legislatif (sultah tasyri‟iyyah), lembaga ini adalah lembaga 

Negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang. 

b. Lembaga eksekutif (sultah tanfidhiyyah), lembaga ini adalah lembaga 

negara yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang. 

c. Lembaga yudikatif (sultahqadha‟iyyah), lembaga ini adalah lembaga 

negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. 

Dari sekian macam bidang siyasah, sebagaimana disebut di atas, 

yang akan menjadi landasan teori dalam penelitian ini adalah bidang 

siyasah yang terakhir yaitu Siyasah Tanfidziyah. Pembahasan secara detil 

tentang bidang siyasah ini akan diketengahkan dalam uraian berikutnya. 

3. Siyasah Tanfidziyah 

Bidang siyasah tanfidziyah, termasuk di dalamnya persoalan 

imamah, persoalan bai‟ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain. Menurut 

al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil 

amri dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah ulil amri 

tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk 

lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas 

lagi. Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas islam dan  menganut 

sistem presidensial seperti Indonesia hanya meNomornjolkan sebagai 

kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk 

                                                             
37 Imam AmrusiJalani, Hukun Tata Negara Islam...,29 
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menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan 

peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila 

dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. 

Berdasarkan al-Qur‟an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk 

mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa 

lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari 

dosa dan pelanggaran. Tugas Al- Sulthah Tanfidziyah adalah 

melaksanakan undang-undang.
38

 

Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan 

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. 

Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan 

dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama 

negara (hubungan internasional). 

B. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah 

Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 

Fatwa Nomormor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah 

Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 merupakan produk yang dikeluarkan 

oleh Komisi Fatwa MUI sebagai petunjuk dan arahan mengenai tata cara 

pelaksanaan ibadah ketika terjadi pandemi Covid-19. Fatwa ini lahir karena 

wabah Covid-19 telah menyebar ke banyak negara termasuk Indonesia. 

Adapun Isi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomormor: 14 Tahun 

2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-

                                                             
38Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah, ...,h. 162. 
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19 sebagai berikut: 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Menimbang : 

a. bahwa COVID-19 telah tersebar ke berbagai negara, termasuk ke 

Indonesia; 

b. bahwa Organisasi Kesehatan  Dunia  (WHO) telah menetapkan COVID-

19 sebagai pandemi; 

c. bahwa perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan dan 

penanggulangan COVID-19 agar tidak meluas; 

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang 

Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 untuk 

dijadikan pedoman: 

Mengingat :  

1. Firman Allah SWT: 

َن  َولََنۡبلَُونَُّكم ٖء مِّ ًۡ َن  ٱۡلُجوعِ وَ  ٱۡلَخۡوفِ ِبَش لِ َوَنۡقٖص مِّ  ٱۡۡلَۡمَوَٰ

ِت  وَ  ٱۡۡلَنفُسِ وَ  ِبِرٌنَ َوَبشِِّر  ٱلثََّمَرَٰ َبۡتُهم  ٱلَِّذٌنَ  ٥١١ ٱلصََّٰ إَِذٓا أََصَٰ

ِجُعوَن  ِه َرَٰ ٌۡ آ إِلَ ِ َوإِنَّ ِصٌَبٞة َقالُٓوْا إِنَّا ّلِِلَّ   ٥١١مُّ
 

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan 

sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah- buahan. 

Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) 

orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, 

"Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun". (QS. Al-Baqarah [2]: 155-

156) 

 

 

ِصٌَبٍة إَِّلَّ ِبإِۡذِن  َمآ  ِ  أََصاَب ِمن مُّ ٌُۡؤِمۢن بِ  ٱّلِلَّ ۡهِد َقۡلَبهُ  ٱّلِلَِّ َوَمن  ُ وَ  ۥٌَۚ  ٱّلِلَّ

ٍء َعلٌِٞم  ًۡ   ٥٥ِبُكلِّ َش
 

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali 

dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya 
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Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu”. (QS. al-Taghabun [64]: 11) 

 

 

ٌُِصٌَبَنآ إَِّلَّ َما َكَتَب  قُل ُ لَّن  َنۚا َوَعلَى  ٱّلِلَّ ِل  ٱّلِلَِّ لََنا ُهَو َمۡولَىَٰ َتَوكَّ ٌَ َفۡل
  ١٥ ٱۡلُمۡؤِمُنونَ 

 

Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan 

apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan 

hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal". (QS. 

Al-Taubah [9] : 51) 

 

 

ِصٌَبٖة ِفً  َمآ  ٖب  ٱۡۡلَۡرِض أََصاَب ِمن مُّ ًٓ أَنفُِسُكۡم إَِّلَّ ِفً ِكَتَٰ َوََّل ِف

ۡبَرأََهآۚ إِنَّ  ن َقۡبِل أَن نَّ لَِك َعلَى مِّ ِسٌٞر  ٱّلِلَِّ َذَٰ َل  ٢٢ٌَ ٌۡ َتۡأَسۡوْا َعلَىَٰ  لَِّك

ُكۡم  وَ  ُ َما َفاَتُكۡم َوََّل َتۡفَرُحوْا ِبَمآ َءاَتىَٰ ٌُِحبُّ ُكلَّ ُمۡخَتاٖل َفُخوٍر  ٱّلِلَّ ََّل 

٢٢  
 

“Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa 

dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) 

sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi 

Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, 

dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya 

kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan 

membanggakan diri. (QS. al-Hadid [57]: 22-23) 

 

قُواْ   وَ  ٱلَِّذٌنَ ِفۡتَنٗة َّلَّ ُتِصٌَبنَّ  َوٱتَّ
ٗۖ
ٗة َ أَنَّ  ٱۡعلَُمٓواْ َظلَُموْا ِمنُكۡم َخآصَّ  ٱّلِلَّ

  ٢١ ٱۡلِعَقابِ َشِدٌُد 
 

“Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus 

menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah 

bahwa Allah amat keras siksaan-Nya”. (QS. Al-Anfal [8]: 25) 

 

ِدٌُكۡم إِلَى  ... ٌۡ َ   ٥٩١ ...َوأَۡحِسُنٓوْاۚ  ٱلتَّۡهلَُكةِ َوََّل ُتۡلقُوْا ِبأ
 

… dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 

kebinasaan … (QS. al-Baqarah [2]: 195) 
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قُواْ  َ  َفٱتَّ َنفُِسُكۡم   ٱۡسَمُعواْ وَ  ٱۡسَتَطۡعُتمۡ َما  ٱّلِلَّ ٗرا ۡلِّ ٌۡ َوأَِطٌُعوْا َوأَنِفقُوْا َخ

ٌُوَق ُشحَّ َنۡفِسهِ  ِئَك ُهُم  ۦَوَمن 
ٓ   ٥١ ٱۡلُمۡفلُِحونَ َفأُْولََٰ

 

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu 

dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk 

dirimu … . (QS. al-Taghabun [64]: 16) 

 

ٌُِرٌُد ...   ۗ ُ ٌُۡسرَ ِبُكُم  ٱّلِلَّ ٌُِرٌُد ِبُكُم  ٱۡل   ٥٨١ ... ٱۡلُعۡسرَ َوََّل 
 

…Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 

menghendaki kesukaran bagimu… (QS. al-Baqarah [2]: 185) 

 

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain: 

َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم أَنَُّو َقاَؿ ِإَذا َسِمْعُتْم بِالطَّاُعوِف بَِأْرٍض َفََل 
َها  َتْدُخُلوَىا َوِإَذا َوَقَع بَِأْرٍض َوأَنْػُتْم ِبَها َفََل َتْخُرُجوا ِمنػْ

 

“Dari Nabi saw sesungguhnya beliau bersabda: “Jika kamu 

mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian 

memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka 

jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari) 

 

 

، حتَّى إَذا كاَف بَسْرَغ  أفَّ ُعَمَر بَن الَخطَّاِب َرِضَي اللَُّو عْنو َخَرَج إلى الشَّأْـِ
َلِقَيُو ُأَمَراُء األْجَناِد؛ أبُو ُعبَػْيَدَة بُن الَجرَّاِح وَأْصَحابُُو، فأْخبَػُروُه أفَّ الَوبَاَء قْد 

. َقاَؿ  أْـِ ابُن َعبَّاٍس: فَػَقاَؿ ُعَمُر: ادُْع لي الُمَهاِجرِيَن األوَّلِيَن، وَقَع بَأْرِض الشَّ
، َفاْختَػَلُفوا؛ فَػَقاَؿ  أْـِ َفَدَعاُىْم َفاْسَتَشارَُىْم، وَأْخبَػَرُىْم أفَّ الَوبَاَء قْد وَقَع بالشَّ

َك بَػْعُضُهْم: قْد َخَرْجَت ألْمٍر، وََل نَػَرى أْف تَػْرِجَع عْنو، وَقاَؿ بَػْعُضُهْم: مع
بَِقيَُّة النَّاِس وَأْصَحاُب َرسوِؿ اللَِّو صلَّى اهلُل عليو وسلَّم، وََل نَػَرى أْف 
تُػْقِدَمُهْم عَلى ىذا الَوبَاِء، فَػَقاَؿ: ارْتَِفُعوا َعنِّي، ثُمَّ َقاَؿ: اْدُعوا لي األْنَصاَر، 

ْختَػَلُفوا َكاْخِتََلِفِهْم، َفَدَعْوتُػُهْم َفاْسَتَشارَُىْم، َفَسَلُكوا َسِبيَل الُمَهاِجرِيَن، وا
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فَػَقاَؿ: اْرَتِفُعوا َعنِّي، ثُمَّ َقاَؿ: ادُْع لي َمن كاَف َىاُىَنا ِمن َمْشَيَخِة قُػَرْيٍش ِمن 
ُمَهاِجَرِة الَفْتِح، َفَدَعْوتُػُهْم، فَػَلْم َيْخَتِلْف منهْم عليو رَُجََلِف، َفقالوا: نَػَرى أْف 

ْم عَلى ىذا الَوبَاِء، فَػَناَدى ُعَمُر في النَّاِس: إنِّي تَػْرِجَع بالنَّاِس وََل تُػْقِدَمهُ 
ُمَصبٌِّح عَلى َظْهٍر فأْصِبُحوا عليو. َقاَؿ أبُو ُعبَػْيَدَة بُن الَجرَّاِح: أِفَرارًا ِمن 

ُرَؾ َقاَلَها يا أبَا ُعبَػْيَدَة؟! نَػَعْم نَِفرُّ ِمن َقَدِر اللَّ  ِو َقَدِر اللَِّو؟! فَػَقاَؿ ُعَمُر: لو َغيػْ
إلى َقَدِر اللَِّو، أرَأَْيَت لو كاَف لَك إِبٌل َىَبَطْت واِديًا لو ُعْدَوتَاِف، إْحَداُىما 
َخِصَبٌة، واأُلْخَرى َجْدبٌَة، أليَس إْف َرَعْيَت الَخْصَبَة َرَعْيتَػَها بَقَدِر اللَِّو، وإْف 

وكاَف -ُد الرَّْحَمِن بُن َعْوٍؼ َرَعْيَت الَجْدبََة َرَعْيتَػَها بَقَدِر اللَِّو؟ َقاَؿ: َفَجاَء عب
فَػَقاَؿ: إفَّ ِعنِدي في ىذا ِعْلًما؛ َسِمْعُت َرسوَؿ  -ُمتَػغَيًِّبا في بَػْعِض َحاَجِتوِ 

اللَِّو صلَّى اهلُل عليو وسلَّم يقوُؿ: إَذا َسِمْعُتْم بو بَأْرٍض فَل تَػْقَدُموا عليو، 
ِفَرارًا منو. َقاَؿ: َفَحِمَد اللََّو ُعَمُر ثُمَّ  وإَذا وَقَع بَأْرٍض وأَنْػُتْم بَها فَل َتْخُرُجوا

 اْنَصَرؼَ 

 

“Sesungguhnya „Umar ibn al-Khaththab ra keluar menuju Syam. 

Hingga ketika sampai di Sargh, beliau ditemui oleh para Amir pasukan 

yakni Abu „Ubaidah ibn al-Jarrah dan para sahabatnya. Mereka 

memberitahukan kepadanya bahwasanya wabah sedang melanda bumi 

Syam. Ibn „Abbas berkata: „Umar lalu berkata: “Panggilkan untukku 

kaum Muhajirin awal (yang mengalami shalat ke dua qiblat, yakni yang 

berhijrah sebelum qiblat dipindahkan ke Masjidil-Haram—Syarah  an-  

Nawawi).” Ia lalu bermusyawarah dengan mereka dan memberitahukan 

bahwa wabah sedang melanda Syam. Mereka kemudian berbeda 

pendapat. Sebagian berkata: “Anda sudah keluar untuk satu keperluan 

dan kami tidak memandang pantas   anda    kembali    darinya.” 

Sebagian     lainnya berkata: “Anda membawa rombongan khususnya 

para shahabat Rasulullah saw, kami tidak memandang baik anda 

membawa mereka masuk ke wabah tersebut.” „Umar lalu berkata: 

“Silahkan kalian semua beranjak dari tempatku. Kemudian „Umar 

berkata: “Panggilkan untukku kaum  Anshar.” Maka aku (Ibn „Abbas) 

panggil mereka dan ia lalu bermusyawarah dengan mereka. Ternyata 

kaum Anshar berbeda pendapat seperti halnya Muhajirin. „Umar lalu 
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berkata: “Silahkan kalian semua beranjak dari tempatku. Kemudian 

„Umar berkata: “Panggilkan untukku kaum tua Quraisy dari Muhajir al-

Fath (yang hijrah sesudah pindah qiblat dan sebelum Fathu Makkah).” 

Maka aku (Ibn „Abbas) panggil mereka. Ternyata tidak ada perbedaan 

pendapat di kalangan mereka, semuanya menyarankan: “Sebaiknya 

anda pulang kembali bersama rombongan dan jangan membawa mereka 

masuk ke wabah itu. Umar lalu menyerukan kepada rombongan: 

“Sungguh besok aku akan berkendaraan pulang, maka bersiap-siaplah 

kalian.” Abu „Ubaidah ibn al-Jarrah berkata: “Apakah engkau hendak 

lari dari taqdir Allah?” „Umar menjawab: “Seandainya saja yang 

mengatakan itu bukan engkau wahai Abu „Ubaidah. Ya, kami lari dari 

taqdir Allah menuju taqdir Allah juga. Bukankah jika kamu 

menggembala unta dan turun ke sebuah lembah yang di sana ada dua 

tepi lembah, yang satu subur dan yang satu tandus, lalu ketika kamu 

menggembala di tepi yang subur berarti kamu menggembala dengan 

taqdir Allah? Dan bukankah pula ketika kamu menggembala di tepi 

lembah yang tandus, kamu juga menggembalanya dengan taqdir Allah?. 

Ibn „Abbas berkata: „Abdurrahman ibn „Auf kemudian datang, ia tidak 

hadir musyawarah sebelumnya karena ada keperluan. „Abdurrahman 

lalu berkata: “Aku punya ilmu tentang permasalahan ini. Aku  

mendengar  Rasulullah  saw  bersabda: “Jika kalian mendengar ada 

wabah di satu daerah, janganlah kalian datang ke sana. Tetapi jika 

wabah itu menyerang satu daerah ketika kalian sudah ada di daerah 

tersebut, janganlah kalian keluar melarikan diri darinya. Kata Ibn 

„Abbas: „Umar lalu bertahmid kepada Allah dan kemudian pulang. (HR. 

al-Bukhari) 

 

َقاؿَ  َرُسوؿُ  اللَّوِ  َصلَّى اللَّوُ  َعَلْيوِ  َوَسلَّمَ  َلَ َعْدَوى َوَلَ ِطيَػَرَة َوَلَ َىاَمَة َوَلَ َصَفر 
 َوِفرَّ ِمَن اْلَمْجُذوـِ َكَما تَِفرُّ ِمَن اأَلَسدِ 

 
“Rasulullah  saw    bersabda:    “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) 

 

 

َقاؿَ  َرُسوؿُ  اللَّوِ  َصلَّى اللَّوُ  َعَلْيوِ  َوَسلَّمَ  الطَّاُعوفُ  آيَةُ  الرِّْجزِ  ابْػتَػَلى اللَّوُ  َعزَّ  
َوَجلَّ  ِبوِ  نَاًسا ِمنْ  ِعَباِدهِ  َفِإَذا َسِمْعُتمْ  ِبوِ  َفََل  َتْدُخُلوا َعَلْيوِ  َوِإَذا َوَقعَ  بَِأْرضٍ  

 َوأَنْػُتمْ  ِبَها َفََل  تَِفرُّوا ِمْنوُ 



28 

 

“Rasulullah saw bersabda: “Wabah Tha‟un adalah suatu ayat, 

tanda kekuasaan Allah Azza Wajall yang sangat menyakitkan, yang 

ditimpakan kepada orang-orang dari hambaNya. Jika kalian mendengar 

berita dengan adanya wabah Tha‟un, maka jangan sekali-kali memasuki 

daerahnya, jika Tha‟un telah terjadi pada suatu daerah dan kalian 

disana, maka janganlah kalian keluar darinya.” (HR. Muslim) 

 

يقوؿ: ما نهيُتكم عنو فاجتنبوه، وما أمرُتكم بو  ملسو هيلع هللا ىلصسمعُت رسوؿ اهلل 
فأتوا منو ما استطعُتم، فإنما أىلك الذين من قبلكم كثرُة مسائلهم 

 .واختَلُفهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم

 

 

Abu Hurairah berkata : Aku mendengar Rasulullah bersabda : 

“Apa saja yang aku larang kamu melaksanakannya, hendaklah kamu 

jauhi dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah 

menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat 

sebelum kamu adalah karena banyak bertanya dan menyalahi nabi-nabi 

mereka (tidak mau taat dan patuh)”. (HR. al-Bukhari dan Muslim) 

 

: َمْن َأَكَل الثُّوـَ َأِو الَبَصَل ِمَن الُجوِع َأْو َغْيرِِه َفَلَ يَػْقَرَبنَّ ملسو هيلع هللا ىلصَوقَػْوِؿ النَِّبيِّ 
 َمْسِجَدنَا

 

Barang siapa makan bawang putih dan bawang merah atau 

lainnya tidak boleh mendekati masjid. (HR. al-Bukhari) 

 

َقاؿَ  َرُسوؿُ  اللَّوِ  َصلَّى اللَّوُ  َعَلْيوِ  َوَسلَّمَ  َمْن َسِمَع اْلُمَناِدَي فَػَلْم َيْمنَػْعُو ِمَن اتػَِّباِعِو 
 ُعْذٌر. َقالُوا َوَما اْلُعْذُر َقاَؿ َخْوٌؼ َأْو َمَرضٌ 

 

Barang siapa yang mendengar azan wajib baginya sholat 

berjamaah di masjid, kecuali ada uzur”. Para sahabat bertanya : “Apa 

maksud uzur ?”. Jawab Rasulullah SAW: “Ketakutan atau sakit.” (HR. 

Abu Daud) 
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3. Qaidah Fiqhiyyah  

 َلَ َضَرَر َوَلَ ِضَرارَ 
 “Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain ”. 

 

رَ التػَّْيسِ -َتْجِلبُ -الَمَشقَّةُ  يػْ  
 “Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan” 

 

 الضََّرُر يُػَزاؿُ 
“Bahaya harus ditolak” 

 

 الضرر يدفع بقدر اإلمكاف
“Kemudharatan harus dicegah dalam batas-batas

 yang memungkinkan” 

 الضرورات تقّدر بقدرىا
“Kemudlaratan dibatasi sesuai kadarnya”. 

 

 

َمِاـ َعَلى الرَّاِعيَِّة َمنُػْوٌط بِاْلَمْصَلَحةِ َتَصرُُّؼ  اأْلِ  
“Kebijakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus 

mengikuti kemaslahatan“. 
 

Memperhatikan :  

1. Pendapat al-Nawawi dalam kitab al-Majmu‟ juz 4 halaman 352 tentang 

gugurnya kewajiban shalat Jum‟at: 

الثَّالَِثُة ( َلَ َتِجُب اْلُجُمَعُة َعَلى اْلَمرِْيِض َسَواٌء َفاَتِت اْلُجُمَعُة َعَلى َأْىِل اْلَقْريَِة 
ـْ َلَ ِلَحِديِث طَاِرٍؽ َوَغْيرِِه َقاَؿ اْلبَػْنَدنِْيِجيُّ َلْو َتَكلََّف  بَِتَخلُِّفِو لِنُػْقَصاِف اْلَعَدِد َأ

اْلَمرِيُض اْلَمَشقََّة َوحَ َضَر َكاَف َأْفَضَل َقاَؿ َأْصَحابُػَنا اْلَمَرُض اْلُمْسِقُط لِْلُجُمَعِة ُىَو 
ُر ُمْحَتَمَلٍة َقاَؿ اْلُمتَػَولِّيُّ  الَِّذْي يَػْلَحُق َصاِحَبُو ِبَقْصِد اْلُجُمَعِة َمَشقٌَّة ظَاِىَرٌة َغيػْ
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ٌر َقاَؿ َفِإْف َكاَف ِبَحْيُث َلَ َيْضِبُط  َويَػْلَتِحُق بِاْلَمرِْيِض ِفي َىَذا َمْن بِِو إْسَهاٌؿ َكثِيػْ
ـُ  نَػْفَسُو َحُرـَ َعَلْيِو ُحُضوُر اْلَجَماَعِةِ ألَنَُّو َلَ يُػْؤَمُن تَػْلِويثُُو اْلَمْسِجَد َقاَؿ إَما

اْلَحَرَمْيِن فَػَهَذا اْلَمَرُض اْلُمْسِقُط لِْلُجُمَعِة َأَخفُّ ِمْن اْلَمَرِض اْلُمْسِقِط لِْلِقَياـِ ِفي 
  اْلَفرِيَضِة َوُىَو ُمْعَتبَػٌر ِبَمَشقَِّة اْلَوَحِل َواْلَمَطِر َوَنْحِوِىَما اىػ

 

“(Ketiga) Tidak wajib shalat Jum‟at bagi orang sakit, meskipun shalat 

jum‟atnya orang kampung tidak sah karena jumlah jama‟ahnya kurang 

karena ketidakhadirannya. Berdasarkan hadis riwayat Thariq dan lainnya, 

al-bandanijy berkata: “andaikan orang yang sakit memaksakan untuk sholat 

jum‟at maka lebih utama”. Imam-imam madzhab Syafi‟i berpendapat: 

“bahwa sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum‟at adalah sakitnya 

orang yang mendapatkan masyaqqah yang berat bila dia hadir pada shalat 
jum‟at”. Imam al-Mutawalli berkata: “Orang yang terkena diare berat juga 

tidak wajib shalat jum‟at, bahkan jika dia tidak mampu menahan diarenya 

maka haramnya baginya shalat berjama‟ah di masjid, karena akan 

menyebabkan masjid menjadi najis”. Imam al-Haramain berkata: “Sakit 

yang menggugurkan kewajiban shalat jum‟at itu lebih ringan keadaanya dari 

pada sakit yang menggugurkan kewajiban berdiri saat sholat fardhu. Sakit 

tersebut seperti uzur jalanan becek atau hujan atau semisalnya”. 

 

2. Pendapat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bafadhal al Hadramy al 

Sa‟dy al Madzhajy dalam kitab al-Mukaddimah al- Hadramiyah hal 91 

tentang udzur shalat Jum‟at dan shalat jama‟ah: 

مطر إف بل ثوبو ولم يجد كنا والمرض الذي يشق أعذار الجمعة والجماعة ال
كمشقتو وتمريض من َل متعهد لو وإشراؼ القريب على الموت أو يأنس بو 
ومثلو الزوجة والصهر والمملوؾ والصديق واألستاذ والمعتق والعتيق ومن 
األعذار الخوؼ على نفسو أو عرضو أو مالو ومَلزمة غريمو وىو معسر 

ومدافعة الحدث مع سعة الوقت وفقد لبس َلئق ورجاء عفو عقوبة عليو 
وغلبة النـو وشدة الريح بالليل وشدة الجوع والعطش والبرد والوحل والحر 
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ظهرا وسفر الرفقة وأكل منتن نيء إف لم يمكنو إزالتو وتقطير سقوؼ 
 األسواؽ والزلزلة

 

“Di antara udzur shalat Jum‟at dan shalat berjama‟ah adalah hujan 

yang dapat membasahi pakaiannya dan tidak diketemukan pelindung hujan, 

sakit yang teramat sangat, merawat orang sakit yang tidak terdapat yang 

mengurusinya, mengawasi kerabat (istri, mertua, budak, teman, ustadz, 

orang yang memerdekannya) yang hendak meninggal atau berputus asa, 

khawatir akan keselamatan jiwa atau hartanya, menyertai creditor dan 

berharap pengertiannya karena kemiskinannya, menahan hadats sementara 

waktu masih lapang, ketiadaan pakaian yang layak, kantuk yang teramat 

sangat, angin kencang, kelaparan, kehausan, kedinginan, jalanan becek, 

cuaca panas, bepergian ke sahabat dekat, memakan makanan busuk setengah 

matang yang tidak bisa dihilangkan baunya, runtuhnya atap-atap pasar, dan 

gempa. 

 

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa 

pada tanggal 16 maret 2020. 

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT Memutuskan Menetapkan : Fatwa 

Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 

Pertama : Ketentuan Umum 

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan : COVID-19 adalah coronavirus 

desease, penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang ditemukan 

pada tahun 2019. 

Kedua : Ketentuan Hukum 

1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi 

setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu 

merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-

Khams). 
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2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi 

diri agar tidak terjadi penularan kepada orang  lain. Baginya shalat Jumat 

dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jumat merupakan ibadah 

wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya 

penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah 

sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat 

lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum 

lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. 

3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar 

COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya 

tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang 

maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya 

dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah 

shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat 

umum lainnya. 

b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya 

rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap 

wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib 

menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik 

langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah 

sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun. 
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c. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu 

kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh 

menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan 

menjadi Nomorrmal kembali dan wajib menggantikannya dengan 

shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh 

menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan 

diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah 

shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau 

tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis 

taklim. 

4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib 

menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas 

ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima 

waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum 

lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap 

menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19. 

5. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan 

kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan 

dan umat Islam wajib menaatinya. 

6. Pengurusan jenazah (tajhiz al-janaiz) yang terpapar COVID-19, terutama 

dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis 

dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan 

ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya 
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dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar 

COVID-19. 

7. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian 

publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok 

serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 

hukumnya haram. 

8. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan 

memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah 

di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa 

berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan 

dari musibah dan marabahaya ( daf‟u al-bala‟), khususnya dari wabah 

COVID-19. 

Ketiga : Rekomendasi 

1. Pemerintah wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar-

masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia kecuali petugas medis dan 

barang kebutuhan pokok serta keperluan emergency. 

2. Umat Islam wajib mendukung dan menaati kebijakan pemerintah yang 

melakukan isolasi dan pengobatan terhadap orang yang terpapar COVID-19, 

agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah. 

3. Masyarakat hendaknya proporsional dalam menyikapi orang yang suspect 

atau terpapar COVID-19. Oleh karena itu masyarakat diharapkan bisa 

menerima kembali orang yang dinyatakan negatif dan/atau dinyatakan sudah 

sembuh ke tengah masyarakat serta tidak memperlakukannya secara buruk. 
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Keempat : Ketentuan Penutup 

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di 

kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan disempurnakan 

sebagaimana mestinya. 

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, 

semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal : 21 Rajab 1441 H/16 Maret 2020 M 

Fatwa tersebut mengajak umat Islam untuk melakukan ikhtiar 

dengan menjaga kesehatan, menggunakan masker, rajin mencuci tangan 

dengan sabun, membawa sajadah sendiri dari rumah ketika shalat di masjid, 

tidak berkontak fisik kepada sesama, ketika suatu wilayah terkonfirmasi 

penyebaran Covid-19 tinggi boleh tidak melaksanakan shalat jumat dan 

menggantinya dengan shalat zhuhur, melakukan kegiatan keagamaan di 

rumah masing- masing, pengurusan jenazah yang terkonfirmasi positif 

Covid-19 dirawat oleh pihak yang berwajib sesuai dengan proseduru 

kesehatan serta umat Islam agar mendekatkan diri kepada Allah Swt.
39

 

Terdapat beberapa rekomendasi yang tertuang dalam fatwa 

tersebut, yakni pemerintah diharapkan melakukan pembatasan terkait keluar-

masuknya orang dan barang, umat Islam diwajibkan mendukung dan 

mematuhi peraturan dari pemerintah dan masyarakat diharapkan 

proporsional dalam menyikapi orang yang terkena Covid-19 dan bisa 

                                                             
39  Faqih, Riswandi, and Mahmashani, HKI, HUKUM ISLAM DAN FATWA MUI. 56-57. 



36 

 

menerima kembali orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang telah 

dinyatakan sembuh. 

C. Fiqh Siyasah sebagai Dasar Hukum  

Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. 

Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang 

berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak 

rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. 

Dalam muwujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan 

makmur bagi semua rakyat,para fuqaha menentukan syarat untuk menjadi 

imam atau pemimpin.. Pemerintah yang baik penyelenggaraan kekuasaan 

Negaranya juga harus berdasarkan: Ketertiban dan kepastian hukum dalam 

pemerintah, Perencanaan dalam pembangunan, Pertanggungjawaban, baik 

oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah, Pengabdian pada 

kepentingan masyarakat, Pengendalian yang meliputu kegiatan pengawasan, 

pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan, Keadilan tata usaha/administrasi 

Negara, Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Fatwa MUI Nomormor 14 Tahun 2020 tentang sholat jumat diganti 

dengan sholat zuhur selama pandemi. Kemaslahatan yang diraih yakni 

dharuriyyat berupa hi f z  al-„Din dan hi fz  al-Nafs sebagai kemaslahatan atas 

peemliharaan Agama dan memelihara jiwa seseorang dari wabah penyakit.  

Fiqh Siyasah  melihat kedua  aspek yakni Fatwa MUI Nomormor 14 

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Selama Pandemi 

Covid 19 di dalamnya  terdapat  kemaslahatan, yaitu kemaslahatan universal 



37 

 

(Maslahah al-Ammah) atas pemeliharaan jiwa yang diperlukan oleh 

masyarakat. Taqdimu al-maslahah al-Ammah ala al-maslahah al-Khassah 

ida ta‟aradat al-maslahatani, Dalam hal ini kemaslahatan universal-lah yang 

lebih diutamakan. Namun perlu diingat  bahwa kemaslahatan umum  terdapat  

unsur  darurat (terpaksa) dengan keadaan masyarakat yang terbatas. Darurat 

merupakan „illat diperbolehkannya  atas  suatu  hal  yang  dilarang,  Ad-

daruratu tuhibul mahzurat. Keterbatasan keadaan masyarakat dapat dijadikan 

„illat karena kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan 

intelektual sebagai upaya melangsungkan kehidupannya. Namun tidak serta 

merta menggunakan darurat ini sebagai illat tentunya terdapat batasan 

kemutlakan dari kaidah ad-darurat tubihu al-mahdzurat,
40

 dimana kebolehan 

melakukan sesuatu yang dilarang hanya sekedar untuk menghilangkan 

kemudharatan yang sedang menimpa dengan melihat kondisi darurat yang 

dapat mengancam  jiwa tidak dilakukan sampai melampaui batas. Artinya, 

dengan tidak serta merta mengekspolitasi sebesar-besarnya  sebagai tujuan 

komersial, dengan mengedepankan aspek moralitas yang dimiliki oleh setiap 

orang.
41

 

Dalam mempermudah pemahaman dalam hal itu dapat digambarkan 

tentang gradasi tersebut berdasarkan peringkat kemaslahatan masing-masing 

sebagai berikut:
42

 

                                                             
40 Wahyudi, Yudian, Maqashid Syari‟ah dalam Pergumulan Politik, (Yogyakarta: Nawesea Press, 

2007), 14. 
41 M. Abdul Mujieb AS, Fiqih Islam(Sumber Hukum Islam), (Rembang: Bintang Pelajar,1986), 

181-184 
42 Auda Jasser, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, terj. Rosidin dan Ali Abd el 

Mun‟im ( Jakarta: Mizan, 2015), 32 
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a. Memelihara agama Menjaga atau memelihara agama berdasarkan 

kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara 

agama dalam peringkat dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan 

kewajiban keagamaan yang masuk peringkat, seperti melaksanakan 

shalat lima waktu. (2) memelihara agama dalam peringkat hajjiyyat, yaitu 

melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, 

seperti shalat jama‟ dan qashar. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan 

maka tidak akan mengancam eksistensi agama, tetapi hanya akan 

mempersulit bagi orang yang melakukannya. (3) memelihara agama 

dalam peringkat tahsiniyyat yaitu mengikuti petunjuk agama untuk 

menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan 

kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam 

maupun di luar sholat, dll. 

b. Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentinganya dapat dibedakan 

menjadi tiga peringkat: (1) memelihara jiwa dalam peringkat 

dharuriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk 

mempertahankan hidup. (2) memelihara jiwa, dalam peringkat hajjiyyat, 

seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang 

lezat dan halal. Kalau kegiatan ini tidak akan mengancam eksistensi 

manusia. (3) memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, seperti 

ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya 

berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan 
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mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulit kehidupan 

manusia. 

c. Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan 

menjadi tiga peringkat: (1) memelihara akal dalam peringkat dharuriyyat, 

seperti diharamkan meminum minuman keras dan lainnya. (2) 

memelihara akal dalam peringkat hajjiyyat seperti dianjurkannya 

menuntut ilmu pengetahuan. Jika hal itu tidak dilakukan maka tidak akan 

merusak akal. (3) memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat. Seperti 

menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang 

tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan 

mengancam eksistensi akal secara langsung.
43

 

d. Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara keturunan dalam 

peringkat dharuriyyat, seperti disyariatkan nikah dan diharamkan 

berzina. (2) memelihara keturunan dalam peringkat hajjiyyat, seperti 

ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu 

akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. (3) memelihara keturunan 

dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyariatkannya khitabah (tunangan) 

atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka 

melengkapi kegiatan perwakinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan 

mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit bagi orang 

yang melakukan perkawinan. 

                                                             
43 Wahyudi, Yudian, Maqashid Syari‟ah dalam Pergumulan Politik, (Yogyakarta: Nawesea Press, 

2007), 14. 
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e. Memelihara harta, dilihat dari segi kepentingannnya, memelihara harta 

dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara harta dalam 

peringkat dharuriyyat, seperti syariat tentang cara pemilikan harta dan 

larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. (2) 

memelihara harta dalam peringkat hajjiyyat seperti syariat tentang jual 

beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan 

mengancam eksistensi harta, tetapi akan mempersulit orang yang 

memerlukan modal. (3) memelihara harta dalam peringkat tahsinyyat, 

seperti tentang asuransi yang mana sebagai pelengkap dimasa yang 

genting.
44

 

Adapun prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum 

Islam,ada tujuh prinsip umum hukum Islam; prinsip tauhid, prinsip keadilan, 

prinsip amar ma‟ruf nahi munkar, prinsip kebebasan, prinsip ta‟awun dan 

prinsip toleransi. Ketujuh prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:
45

 

a. Prinsip Tauhid. Tauhid adalah salah satu prinsip umum hukum Islam 

yang merupakan fondasi ajaran Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa 

semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan 

tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La Ilaha Illa Allah (Tidak ada 

tuhan selain Allah). Segala ciptaan Allah di muka bumi memiliki tujuan 

yang merupakan bagian dari kebermaknaan wujud. Di antara tujuan 

tersebut adalah ibadah. Prinsip ini dipahami dari firman Allah QS. Ali 

Imran Ayat 64: 

                                                             
44 Mufid Moh., “Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi”, 

(Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 171-176 
45 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: LPPM, 1995 ), 69. 
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أَۡهَل  قُلۡ  ٓ بِ ٱٌََٰ َنُكۡم أََّلَّ َنۡعُبَد إَِّلَّ  ۡلِكَتَٰ ٌۡ َنَنا َوَب ٌۡ َوََّل  ّلِلََّ ٱَتَعالَۡوْا إَِلىَٰ َكلَِمٖة َسَوٓاِءۢ َب
ن ُدوِن   ٗ َشٌۡ  ۦُنۡشِرَك ِبهِ  ا أَۡرَباٗبا مِّ ِخَذ َبۡعُنَنا َبۡعن  تَّ ٌَ َفإِن َتَولَّۡواْ  ّلِلَِّۚ ٱا َوََّل 
ابِ  ۡشَهُدواْ ٱَفقُولُواْ    ١٦ُمۡسلُِموَن  أَنَّ

“Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu 

kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, 

bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia 

dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian 

yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka 

Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-

orang yang berserah diri (kepada Allah)".
46

 (QS. Ali Imran [3]:64) 

 

Dari prinsip umum tauhid ini lahir prinsip-prinsip khusus dalam 

bidang ibadah, yaitu: a) Prinsip pertama: Berhubungan langsung dengan 

Allah tanpa perantara - Artinya bahwa tak seorang pun manusia dapat 

menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib disembah. Nabi dan Rasulpun 

hanya sebatas penyampai pesan-pesan Allah semata. Intinya adalah yang 

berhak disembah adalah hanya Allah. Prinsip ini menegaskan bahwa tak 

ada perantara antara hamba dengan tuhannya seperti yang terdapat dalam 

agama lain. Prinsip ini berlandaskan kepada firman Allah dalam Surat 

Ghafir ayat 60 dan Surat al-Baqarah ayat 186. b) Prinsip beban hukum 

(taklif) ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, penyucian jiwa 

(tazkiyat al-nafs) dan pembentukan pribadi yang luhur. Artinya hamba 

Allah dibebani ibadah sebagai bentuk aktualisasi dari rasa syukur atas 

nikmat Allah. Berdasarkan prinsip tauhid dan prinsip-prinsip yang 

mendukung-nya maka lahirlah asas hukum seperti asas kemudahan. 

Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan, menjauhi kesulitan 

                                                             
46

 Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyyah (sistem Pemerintahan Khilafah Islam) terjemahan 

Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisti Pers, 2015), .3. 
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sehingga semua hukum Islam dapat dikerjakan oleh manusia.
47

 

b. Prinsip Keadilan. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan hambaNya 

untuk berbuat adil. Di antaranya adalah Surat al-Maidah ayat 8, Al-

Hujarat ayat 9, Kata al-adalah dalam al- Qur.an adalah siNomornim al-

mizan (keseimbangan/moderasi) dan al-qist yang berarti keadilan. Term 

keadilan pada umumnya berkoNomortasi dalam penetapan hukum atau 

kebijaksanaan dari pemangku kebijakan. Akan tetapi, keadilan dalam 

hukum Islam meliputi berbagai aspek, seperti keadilan dalam hubungan 

antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan 

masyarakat, hubungan antara individu dengan hakim dan lain-lain selama 

prinsip keadilan dimaknai sebagai prinsip moderasi. Menurut Wahbah 

Al-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, 

sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula 

mendapatkan kemudharatan dari perbuatan maksiat manusia. Namun 

ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan 

cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan 

masyarakat. Penggunaan term “adil/keadilan” dalam al-Qur‟an di 

antaranya: Manusia yang memiliki kecenderungan mengikuti hawa 

nafsu, adanya kecintaan dan kebencian memungkinkan manusia tidak 

bertindak adil dan mendahulukan kebatilan dari pada kebenaran (dalam 

bersaksi), perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala hal 

terutama kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang 

                                                             
47 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum …, 72 
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berhubungan dengan kekuasaan dan dalam bermuamalah/berdagang; 

kemestian berlaku adil kepada isteri; keadilan sesama muslim dan 

keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus 

dipenuhi manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk 

menunaikan kewajiban tersebut.
48

 

Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum 

Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu 

(shalih li kulli zaman wa makan), yakni suatu kaidah yang menyatakan 

elastisitas hukum Islam (murunah) dan kemudahan dalam 

melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan (yusr wa raf‟i 

al-haraj), yaitu; perkara- perkara dalam hukum Islam apabila telah 

menyempit maka menjadi luas; apabila perkara-perkara itu telah meluas 

maka kembali menyempit. 

c. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar. Hukum Islam digerakkan untuk 

merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar 

yang diridhai Allah. Dalam filsafat hukum Barat dikenal sebagai fungsi 

social engineering atau rekayasa sosial.
49

 

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, prinsip ini juga dilihat pada peran 

negara dalam Islam sehingga negara tidak boleh memaksa masyarakat 

untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang semena-

mena. Apa lagi yang menyalahi dengan hukum Islam. Pengkategorian 

                                                             
48 Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos, 1997), 66. 

49 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 38. 
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Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan 

penalaran logis yuridis terhadap kontek dimana persoalan hukum tengah 

terjadi. 

d. Prinsip Kemerdekaan atau kebebasan. Prinsip kebebasan dalam hukum 

Islam menghendaki agar agama/ hukum Islam disiarkan tidak 

berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, 

argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah 

kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai aspek, baik 

kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Kebebasan beragama 

dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam 

beragama. Kebebasan bertindak, berekspresi dan berimajinasi merupakan 

kebe- basan yang melekat pada tiap-tiap individu manusia, bahkan 

merupakan hak paling asasi. Kebebasan ini tidak boleh bertentangan 

dengan kemaslahatan umum, akidah dan lain- lain. Disinilah yang 

membedakan antara kebebasan yang dianut hukum Islam dengan hukum 

positif. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ayat 256 berbunyi: 

ٌِنۖٗ ٱإِۡكَراَه فًِ  ََّلٓ  َن  لدِّ ٌَّ َب ۡشدُ ٱَقد تَّ ًِّۚ ٱِمَن  لرُّ ۡكفُۡر بِ  ۡلَغ ٌَ ُغوتِ ٱَفَمن 
ٌُۡؤِمۢن  لطََّٰ َو

ُ ٱَلَها  وَ  نفَِصامَ ٱََّل  ۡلُوۡثَقىَٰ ٱ ۡلُعۡرَوةِ ٱبِ  ۡسَتۡمَسكَ ٱَفَقِد  ّلِلَِّ ٱبِ    ٢١١ َسِمٌٌع َعلٌِمٌ  ّلِلَّ
  

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. 

karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman 

kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 

yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi 

Maha mengetahui”.
50

(QS.Al-Baqarah [2]: 256) 

  

                                                             
50 Tengku Muhammad Hasbi ash Shidiqy, Al Islam,(Semarang: Pustaka Rizki Putra,2005), Cet I, 48 
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e. Prinsip Persamaan atau Egalite. Prinsip persamaan yang paling nyata 

terdapat dalam Konstitusi Madinah (al- Shahifah), yakni prinsip Islam 

menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. 

Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan 

pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol 

sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti 

komunis.
51

 Bukti konkrit dari prinsip egalite dalam hukum Islam adalah 

penghapusan perbudakan dan penindasan manusia atas manusia. Dalam 

konteks sesama muslim, Islam menjamin bahwa tak ada perbedaan suku 

Arab dengan suku-suku lainnya. Dalam pandangan hukum Islam semua 

manusia diperlakukan sama di mata hukum. Tidak ada yang didhalimi 

atau diuntungkan dengan alasan apapun. Rasul dengan tegas menyatakan 

“ tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajam kecuali 

amalannya”. Hukum Islam telah menerapkan apa yang disebut equality 

before the law sejak empat belas abad yang lalu jauh sebelum hukum 

modern.
52

 Garansi egalite dalam al- Qur.an terdapat dalam Surat al-

Hujarat ayat 13, Surat al- Isra. ayat 70. 

f. Prinsip al-Ta‟awun. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar 

sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam 

peningkatan kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini menghendaki agar 

orang muslim saling tolong meNomorlong dalam kebaikan dan 

ketaqwaan. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang mulia dan 

                                                             
51 Amrullah Ahad dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 1996), 101 
52Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 18. 
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mengandung nilai tinggi dan terabaikan oleh ummat Islam. Pengabaian 

ini disebabkan oleh pembekuan daya ijtihad oleh sebagian fuqaha dan 

bertaqlid kepada warisan lama, menghilangkan kemaslahatan masyarakat 

dengan aneka macam adat istiadatnya. Allah berfirman dalam Surat al-

Mujadalah ayat 9 

َها  ٌُّ أَ ٓ َجۡوْا بِ  لَِّذٌنَ ٱ ٌََٰ ُتۡم َفَل َتَتَنَٰ ٌۡ َج نِ ٱوَ  ۡۡلِۡثمِ ٱَءاَمُنٓوْا إَِذا َتَنَٰ ِت  ۡلُعۡدَوَٰ ٌَ َوَمۡعِص
ُسولِ ٱ َجۡوْا بِ  لرَّ ۖٗ ٱوَ  ۡلِبرِّ ٱَوَتَنَٰ ۡقَوىَٰ قُواْ ٱوَ  لتَّ ِه ُتۡحَشُروَن  لَِّذيٓ ٱ ّلِلََّ ٱ تَّ ٌۡ   ٩إِلَ

 
“Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan 

pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat 

dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul. dan bicarakanlah 

tentang membuat kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah 

yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan”.
53

( QS.al-Mujadalah [58]:9) 

 

g. Prinsip Toleransi. Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah 

toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan 

ummatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak 

merugikan agama Islam. Wahbah Al- Zuhaili, memaknai prinsip 

toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan al-Qur‟an dan Hadits 

yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak 

mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syariat ketentuan 

hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan 

ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik 

muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain 

sebagainya.
54

 

                                                             
53 Ibid, 517 
54Abdul Wahab Khallaf, Sejarah Pembentukan dan perkembangan Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grfindo 
Persada, 2002), 2. 
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