FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 20 Tahun 2017
Tentang

HUKUM PENYELENGGARAN SHALAT JUM'AT BAGI ORANG YANG BERADA DI
LUAR DAERAH UNTUK WAKTU TERTENTU

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:
Menimbang

:

a. bahwa ibadah shalat Jumat adalah salah satu kewajiban bagi setiap
laki-laki muslim yang sudah baligh, berakal, berdomisili tetap
(mustauthin), dan tidak adanya udzur syar’i;
b. bahwa seiring dengan perkembangan sosial kemasyarakatan, ada
kelompok masyarakat yang berada di luar daerah yang bukan
domisili tetapnya untuk waktu tertentu, baik untuk bekerja
maupun untuk kepentingan lain, baik berbaur dengan penduduk
yang berdomisili tetap maupun khusus di daerah yang hanya
dihuni oleh pekerja sejenis, seperti pengelolaan hutan, pengeboran
minyak lepas pantai, dan sejenisnya;
c. bahwa terhadap masalah di atas, ada yang bertanya bagaimana
hukum pelaksanaan shalat jumat bagi mereka;
d. bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka dipandang perlu
menetapkan fatwa tentang hukum penyelenggaraan shalat Jumat
bagi orang yang bekerja di suatu daerah untuk waktu tertentu
guna digunakan sebagai pedoman.

Mengingat

: 1.

Al-Quran :
a. Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang kewajiban shalat
Jum'at, antara lain QS. Al-Jumu'ah ayat 9:

ِ ِ ِ َّ ِودي ل
ِ َّ
ِ ِ
ِ اْلمع ِة فَاسعوا إِ ََل ِذ ْك ِر
َ َ اهلل َوذَ ُروا الْبَػْْي
ْ َ ْ َ ُ ُْ لصالَة م ْن يػَ ْوـ
َ ُين ءَ َامنُوا إذَا ن
َ يَاأَيػُّ َها الذ
)9 :ذَلِ ُك ْم َخْْيػٌر لَ ُك ْم إِ ْف ُكْنتُ ْم تَػ ْعلَ ُمو َف (اْلمعة
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru
untuk melaksanakan shalat pada hari Jum`at, maka
bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan
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tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu
jika kamu mengetahui.
b. Firman Allah SWT yang menjelaskan mengenai ihwal bepergian
yang mengakibatkan didibolehkannya qashar shalat fardhu, dan
gugurnya shalat Jum'at, antara lain dalam QS. An-Nisa', Ayat 101:

ِ َ وإِذَا
ِ
صالَِة إِ ْف ِخ ْفتُ ْم أَ ْف
َّ ص ُروا ِم َن
ُ اح أَ ْف تَػ ْق
ٌ َس َعلَْْي ُك ْم ُجن
َ
َ ضَربْػتُ ْم ِف أ َْرض فَػلَْْي
ِ
ِ
ِ
ِ
)101 : (نساء.ين َكانُوا لَ ُك ْم َع ُد ِّوا ُمبِْينًا
َ ين َك َف ُروا إ َّف َكاف ِر
َ يػَ ْفتنَ ُك ُم ذ
Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah bersalah
kamu menqashar shalat, jika kamu khawatir diserang orang-orang
kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir bagimu adalah musuh yang
nyata. (An-Nisa: 101)
2. Hadis Nabi SAW, antara lain:
a. Hadits mengenai kewajiban shalat Jum'at, antara lain:

ِ َ  ََِسعت رس:اؿ
ِ ِ
ِ
:وؿ
ُ صلَّى اهللُ َعلَْْي ِو َو َسلَّ َم َعلَى ِمْن ََِبِه يػَ ُق
َ وؿ اهلل
ُ َ ُ ْ َ ََع ْن َجاب ِر بْ ِن َعْبد اهلل ق
َّ “ َو ْاعلَ ُموا أ
يضةً َمكْتُوبَةً ِِف َم َق ِامي َى َذا ِِف
ْ ض َعلَْْي ُك ُم
َ اْلُ ُم َعةَ فَ ِر
َ َف اهللَ َعَّز َو َج َّل قَ ْد فَػَر
( ِِف َع ِامي َى َذا إِ ََل يػَ ْوِـ الْ ِقْيَ َام ِة” ) رواه البْيهقي،َش ْه ِري َى َذا

Artinya: Dari Jabir ibn Abdillah ra., ia berkata: "Saya
mendengar Rasulullah SAW. bersabda di atas mimbar:
"Ketahuilah oleh kamu, sesungguhnya Allah SWT. telah
mewajibkan kamu shalat Jum'at di tempat ini, pada bulan
ini dan tahun ini sampai hari kiamat. (HR. Al-Baihaqi)
b. Hadits
yang
menjelaskan
pengecualian
penyelenggaraan shalat Jum'at, antara lain:

kewajiban

ِ
ٍ َعن طَا ِرِؽ بْ ِن ِشه
ب
ْ “ :اؿ
َ َصلَّى اهللُ َعلَْْي ِو َو َسلَّ َم ق
ّْ ِ َع ِن الن،اب
َ َِّب
َ
ْ
ٌ اْلُ ُم َعةُ َح ّّق َواج
ِ
يض” ) رواه
ٌ ُ َعْب ٌد َمَْل:ًاع ٍة إِالَّ أ َْربػَ َعة
ّّ ِص
ٌ ِب أ َْو َم ِر
َ ََعلَى ُك ّْل ُم ْسل ٍم ِِف ََج
َ وؾ أَ ِو ْامَرأَةٌ أ َْو
(أبو داود
Artinya: Dari Thariq ibn Syihab ra., dari Nabi SAW. bersabda:
"Jum'at adalah wajib secara pasti bagi setiap muslim dalam
sekumpulan orang kecuali empat kelompok; hamba sahaya,
perempuan, anak kecil dan orang sakit". ( HR. Abu Dawud)

ِ ِ “من كاَ َف يػ ْؤِمن ب:اؿ
ِ
ِ َ َف رس
ِ
اهلل َوالْْيَػ ْوِـ
َ وؿ اهلل
ْ َ َ َصلَّى اهللُ َعلَْْيو َو َسلَّ َم ق
ُ َ َّ  أ،َع ْن َجاب ٍر
ُ ُ
ِ
ِ ْ اْلمعةُ يػوـ
ِ
ِ
استَػ ْغ ََن
ٌ ُِب أ َْو َمَْل
ّّ ِص
ٌ اْلُ ُم َعة إِالَّ َم ِر
ْ  َوَم ِن،وؾ
َ يض أ َْو ُم َسافٌر أ َْو
َ ْ َ َ ُ ُْ اْآلخ ِر فَػ َعلَْْيو
َِ  واهلل َغ ِِن، استَػ ْغَن اهلل عْنو،عْنػها بِلَه ٍو أَو ِِتارٍة
(َحْي ٌد” ) رواه البْيهقي والدارقطِن
ّّ ُ َ ُ َ
َ ْ ََ ْ ْ َ َ

Artinya: Dari Jabir ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda:
Siapa saja beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia wajib
shalat Jum'at pada hari Jum'at kecuali orang sakit, musafir, anak
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kecil dan hamba sahaya. Siapa saja melalaikan kewajiban Jum'at
karena sia-sia atau berdagang, maka ia tentu akan diabaikan oleh
Allah yang Maha Cukup dan Maha Terpuji. (HR. Al-Baihaqi dan alDaraquthni)
c. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah mengenai orangorang yang tinggal di sekitar Madinah melaksanakan shalat Jum'at
bersama Nabi SAW. di Madinah:

ِ
 فَػْيَأْتُو َف،اْلُ ُم َعةَ ِم ْن َمنَا ِزِلِِ ْم ِم َن الْ َع َو ِاِل
ْ َّاس يػَْنتَابُو َف
ْ َ أَنػ ََّها قَال،ََع ْن َعائ َشة
ُ  َكا َف الن:ت
ِ َ  فَأَتَى رس،الريح
ِ
ِ ِ
ِ
صلَّى اهللُ َعلَْْي ِو
َ وؿ اهلل
َُ
ُ ّْ  فَػتَ ْخ ُر ُج مْنػ ُه ُم، َويُصْيبُػ ُه ُم الْغُبَ ُار،ِف الْ َعبَاء
ِِ
ِ ُ اؿ رس
ِ
ِ
 “لَ ْو أَنَّ ُك ْم:صلَّى اهللُ َعلَْْي ِو َو َسلَّ َم
َ وؿ اهلل
ُ َ َ  فَػ َق،َو َسلَّ َم إنْ َسا ٌف مْنػ ُه ْم َوُى َو عْندي
(تَطَ َّه ْرُُْت لِْيَػ ْوِم ُك ْم َى َذا” ) رواه البخاري ومسلم

Dari Aisyah ra, sesungguhnya ia berkata: "Banyak orang datang
untuk Jum'at dari rumah-rumah mereka yang ada di dataran tinggi
sekitar kota Madinah dengan mengenakan jubah tebal berdebu dan
menebar bau tidak sedap. Lalu seseorang diantara mereka menemui
Rasulullah SAW. dan ia berada di sebelahku. Kemudian beliau
bersabda: "Hendaklah kamu bersuci (mandi dan berpakaian bersih)
pada hari ini". (HR. Bukhari dan Muslim)
d. Hadits riwayat Abu Dawud dari 'Abdullah ibn 'Amr mengenai
kewajiban shalat Jum'at ketika terdengar adzan:

ِ ِ
اْلُ ُم َعةُ َعلَى ُك ّْل َم ْن
ْ “ :اؿ
َ َصلَّى اهللُ َعلَْْي ِو َو َسلَّ َم ق
ّْ ِ َع ِن الن،َع ْن َعْبد اهلل بْ ِن َع ْم ٍرو
َ َِّب
(ّْداءَ” )رواه أبو داود
َ ََِس َ َ الن

Dari Abdullah ibn Amr, dari Nabi SAW. bersabda: "Jum'at adalah
wajib atas setiap orang yang mendengar adzan".
e. Hadits yang menjelaskan praktek Nabi SAW. menyelenggarakan
shalat Jum'at bersama para shahabat.

ِ
ِ َ َف رس
َص َحابِِو ِِف
َ ََع ِن ابْ ِن ُجَريْ ٍج ق
ْ صلَّى اهللُ َعلَْْيو َو َسلَّ َم ََجَّ َ َ بِأ
َ وؿ اهلل
ُ َ َّ  “بػَلَغَِِن أ:اؿ
( َو َخطَبَػ ُه ْم ُمتَػ َوّْكئًا َعلَى قَػ ْو ٍس” )رواه عبد الرزاؽ،َس َف ٍر

Artinya: dari Ibnu Juraij berkata: "Telah sampai khabar
kepadaku, sesungguhnya Rasulullah SAW. menyelenggarakan
shalat Jum'at bersama para shahabatnya dalam suatu perjalanan.
Sedangkan beliau mengkhuthbahi mereka seraya berpegangan
tongkat". (HR. Abdur Razzaq dari Ibnu Juraij).
Memperhatikan :

1. Pendapat mengenai musafir yang menjadi muqim karena berniat
tinggal sementara di suatu tempat, di antaranya:
a. Pendapat Imam Yahya ibn Abil Khair ibn Salim al-'Umraniy di
dalam Al-Bayan Fi Madzhabil Imam Asy-Syafi'i:
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ِ إِذَا نػَوى الْمسافِر أَ ْف ي ِقْيم بِبػلَ ٍػد أَربػعػةَ أَيػاٍَّـ َغْيػػر يػػوِـ الػدُّخ
ػت
ِ اْلُُػر
ْ وؿ َويػَ ْػوِـ
ْ  انْػ َقطَ َع،وج
ُ
َ َْ َ َ ُ ُ َ ُ َ
َْ َْ
ِ َّ و َسػعِْي ٌد بْػن الْمسػْي، وبِ ِػو قػاَ َؿ عَُْمػا ُف بْػن َع َّفػا َف،السػ َف ِر
. َوأَبُػو ػَ ْػوٍر،ػو
ٌ ِ َوَمال،ب
ُ ُر َخ
َ
َ َّ ص
ُ َ
َُ ُ
، َمػ َػ َ الْيَ ػ ْػوِـ الَّػ ِػذي يَػ ْد ُخ ُل فِْيػ ِػو، (إِذَا نَػ َػوى إِقَ َام ػةَ يَْ َس ػةَ َع َشػ َػر يػَ ْوًمػػا:ََوق ػاَ َؿ أَبػُػو َحنِْي َف ػة
ِ وإِ ْف نػَوى دو َف ذَل،َالصالَة
ِ ِواْلْيػوِـ الَّ ِذي ََيْرج ف
ِ ْ  وِىي إِ ْح َدى ال ّْػروايػَتَػ.)صر
ن
ق
و
َُت
أ
ْيو
َّ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
َْ َ
َ
َ
َ
ُُ
َ
َ
َ
.ُّاختاََرهُ الْ ُمَزِِن
ْ  َو،َع ْن ابْ ِن عُ َمَر

Apabila musafir bermaksud tinggal sebagai muqim di suatu
perkampungan selama empat hari selain hari ketika datang dan
pergi, maka beberapa keringanan ibadah dalam perjalanan. Ini
pendapat 'Utsman ibn 'Affan, Sa'id ibn al-Musayyab, Malik dan Abu
Tsaur. Sedangkan pendapat Abu Hanifah, apabila musafir berniat
tinggal selama lima belas hari termasuk hari ketika datang dan
pergi, maka ia wajib menyempurnakan shalat.
b. Pendapat Imam Malik ibn Anas di dalam Al-Mudawwanah:

َ َوقَػ
َّ َّ َوالْ ُم َسػػافُِر ِِف الْبَ ػ ّْػر َوالْبَ ْح ػ ِر َسػ َػواءٌ إذَا نَػ َػوى إقَ َام ػةَ أ َْربػَ َعػ ِػة أَيػَّ ٍػاـ أ ََُت:ػو
َالص ػالَة
ٌ ػاؿ َمالِػ
.ص َاـ
َ َو

Artinya: Imam Malik berkata: "Musafir di darat dan laut adalah
sama, apabila berniat tinggal selama empat hari, maka ia wajib
menyempurnakan shalat dan puasa".

c. Pendapat Imam Khalid ibn Ibrahim al-Shaq'abiy di dalam
Mudzakkarah al-Qaul al-Rajih:

ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
اج ٍة َوظَ َّن أَنػ ََّها
َ َ أ َْو أَقاََـ ِل,إذَا نػَ َوى اْ ِإلقَ َامةَ ِِف البَػلَد الَّذي َسافَػَر إلَْْيو أ َْربػَ َع َة أَيَّاـ فَأَ ْكََػَر
ِ
ِ ِ
اِلَنَابِلَ ِة َوالْ َمالِ ِكْيَّ ِة
ْ  َوُى َو قَػ ْو ُؿ,ص
ُ  فَػ َقالُوا ِِف َى َذا الَ يػَتَػَر َّخ,الَ تَػْنػ َقضي إالَّ بػَ ْع َد اْأل َْربػَ َعة
ِ  لَ ِكن الْمالِ ِكْيَّةُ والشَّافِعِْيَّةُ الَ ََْي ِسبو َف يػومي الدُّخ,والشَّافِعِْيَّ ِة
.وج
ِ اْلُُر
ْ وؿ َو
ُ
َ َْ ُ
َ
َ
َ

Apabila musafir berniat tinggal di suatu perkampungan yang
menjadi tujuan perjalanannya selama empat hari atu lebih, tinggal
untuk kebutuhan yang diperkirakan selesai kecuali setelah empat
hari, maka dalam masalah ini ulama fiqh berkata: "Ia tidak
memperoleh keringanan perjalanan. Ini pendapat ulama' madzhab
Hanbaliy, Malikiy dan Syafi'i. Tetapi madzhab Malikiy dan Syafi'iy
tidak menghitung dua hari ketika datang dan pergi.
d. Pendapat Imam 'Alauddin Mas'ud ibn Ahmad al-Kasaniy di dalam
Badai' al-Shanai' Fi Tartib al-Syarai':

ِ صري م ِقْيما بِوج
ِ ِْ ود
ِ ِ
ِْ ي
.اإلقَ َامةَ يَْ َسةَ َع َشَر يػَ ْوًما
ُ ُ ً ُ ُ َفَالْ ُم َساف ُر ي
َ  َوُى َو أَ ْف يػَْن ِو... اإلقَ َامة

Musafir bisa menjadi muqim karena tinggal di suatu tempat. Ia
berniat tinggal selama lima belas hari.

2. Pendapat Imam Yahya ibn Syaraf An-Nawawi di Al-Majmu' Syarh alMuhadz-dzab mengenai shalat Jum'at oleh warga yang tinggal
sementara:
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ِ وىل تَػْنػع ِق ُد ِِبُِقْي ِمن َغ ِري مستَػو ِطنِن؟ فِ ِْيو وجه
اؿ أَبُو َعلِ ّْي بْ ُن أَِِب ُىَريْػَرَة تَػْنػ َع ِق ُد ِبِِ ْم
َ َاف؛ ق
َْ ْ ْ ُ ْ َْ ْ
َْ َ
َ ْ ََ
ِِ
ِِ اْلمعةُ فَانْػع َق َد
َّ اؽ الَ تَػْنػ َع ِق ُد أل
َِّب
َ  َوقاَ َؿ أَبُو إِ ْس َح،ن
ْ َ َ ْ ُْ ألَنَّوُ تَػ ْلَزُم ُه ْم
َّ َِف الن
َ ت ِب ْم َكالْ ُم ْستَػ ْوطن
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ْيمو َف
َ "خَر َج إِ ََل َعَرفَات َوَم َعوُ أ َْى ُل َم َّك َة َوُى ْم ِِف ذَل
َ صلَّى اهللُ َعلَْْيو َو َسلَّ َم
َ
ُ و الْ َم ْوض ِ َ ُمق
ِِ
.)اْلُ ْم َعةُ ألَقَ َام َها
ْ ت ِبِِ ْم
ْ  فَػلَو انْػ َع َق َد،"ن
َ َغْْيػ ُر ُم ْستَػ ْوطن
Apakah shalat Jum'at sah (jika dilaksanakan) orang-orang yang tinggal
sementara (muqim) tanpa danya orang yang tinggal menetap sepanjang
waktu (mustauthin)? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat.
Pertama, Abu Ali ibn Abi Hurairah berkata: "Shalat Jum'at sah dengan
(hanya) mereka (muqim) karena mereka wajib melaksanakannya, maka
penyelenggaraannya sah terdiri dari mereka sebagaimana sahnya
terdiri dari orang-orang yang tinggal menetap sepanjang waktu. Kedua,
Abu Ishaq berpendapat tidak sah. Hal ini karena Nabi SAW. bersama
warga Makkah pergi ke Arafah dan tinggal sementara di sana (muqim),
bukan mustauthin. Seandainya shalat Jum'at sah terdiri dari mereka,
tentu beliau menyelenggarakannya bersama mereka.
3. Pendapat Imam Ali ibn Muhammad Al-Baghdadi (Al-Mawardi) di
dalam Al-Hawi al-Kabir:

ِ
ِِ ِ
ِ ِ َّ وأ ََّما الضَّر
ِ
 َكَر ُج ٍل،ْيمو َف ِِف َغ ِْري أ َْوطَاِنِِ ْم
ُْ
ُ ب َعلَْْيه ْم َوالَ تَػْنػ َعق ُد ِب ْم فَػ ُه ُم الْ ُمق
َ
ُ ب الذي َِت
ِ فَػهؤالَء، أَو ِِتارٍة ُُثَّ يػعود إِ ََل وطَنِ ِو،ب ِع ْل ٍم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َصرِة فَػنَػوى أَ ْف يُقْيم ف َْيها َسنَةً لطَل
َُ
َ ُ َُ َ َ ْ
َ َ ْ ََد َخ َل بالْب
َ
ِ
.اْلُ ْم َعةُ لِ ُم َق ِام ِه ْم
ْ ب َعلَْْي ِه ُم
ُ َِت
ِ
 تَػْنػ َع ِق ُد ِبِِ ُم:اؿ أَبُو َعلِ ّْي بْ ُن أَِِب ُىَريْػَرَة
ْ َص َحابػُنَا ِِف انْعِ َق ِاد
َ اْلُ ْم َع ِة ِبِِ ْم فَػ َق
َ َاختَػل
ْ َوقَد
ْفأ
َّ ِ أل،ُاْلُ ْم َعة
اؿ أَبُو
ْ ت بِِو
ْ ب َعلَْْي ِو
ْ
َ َ َوق.اْلُ ْم َعةُ َكالْ ُم ْستَػ ْو ِط ِن
ْ اْلُ ُم َعةُ انْػ َع َق َد
َ َف ُك َّل َم ْن َو َج
ِ ُّ إِسحا َؽ الْمروِز
َّ اْلُ ْم َعةُ َوالَ تَػْنػ َع ِق ُد ِبِِ ْم ِ أل
صلَّى اهللُ َعلَْْي ِو َو َسلَّ َم لَ َّما
ْ ب َعلَْْي ِه ُم
َّ َِف الن
َ َِّب
َْ َ َ ْ
ُ ي َِت
ِاهلل صلَّى اهلل علَْيو
ِ وؿ
ِ
ْ  َوأَقَ َاـ يػَ ْوَـ َعَرفَةَ يػَ ْوَـ،َح َّج َح َّج َة الْ َوَد ِاع
ُ ص ّْل َر ُس
َْ ُ
َ
َ ُ فَػلَ ْم ي،اْلُ ُمعُة
.َ َوالَ أ ََمَر ِِباَ أ َْى َل َم َّكة،َمعة
ْ َو َسلَّ َم
َ ُاْل

Adapun kelompok orang-orang yang wajib melaksanakan shalat Jum'at,
tetapi tidak sah menyelenggarakannya sendiri adalah orang-orang
muqim (yang tinggal sementara) di luar daerahnya, seperti orang yang
datang di Bashrah lalu berniat tinggal selama satu tahun untuk
menuntut ilmu atau berdagang, kemudian kembali ke daerahnya.
Mereka wajib melaksanakan shalat Jum'at karena ia bermaksud untuk
muqim (tinggal sementara).

Ulama madzhab kami berselisih mengenai sahnya mereka (muqim)
dalam menyelenggarakan shalat Jum'at dengan (hanya) mereka
(muqim) sendiri. Abu Ali ibn Abu Hurairah berkata: "Sah mereka
menyelenggarakan sendiri shalat Jum'at karena orang yang wajib
shalat Jum'at, tentu mereka sah menyelenggarakannya sendiri, sama
dengan mustauthin (orang yang tinggal menetap sepanjang waktu).
Sedangkan Abu Ishaq al-Marwaziy berpendapat, bahwa mereka wajib
melaksnakan shalat Jum'at tetapi tidak sah menyelenggarakannya
sendiri. Hal ini karena ketika Nabi SAW. melaksanakan ibadah haji
wada', tinggal untuk wuquf pada hari Arafah bertepatan hari Jum'at,
beliau tidak menyelenggarakan shalat Jum'at, dan tidak menyuruh
warga Makkah untuk menyelenggarakannya.
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4. Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalaniy di dalam Fathul Bariy, Syarh
Shahih al-Bukhari:

 َوَى َذا يَ ْش َم ُل الْ ُم ُد َف َوالْ ُقَرى،ب إِ ََل أ َْى ِل الْبَ ْحَريْ ِن أَ ْف ََجّْعُوا َحْْيَُ َما ُكْنتُ ْم
َ ََو َع ْن عُ َمَر أَنَّوُ َكت
ِ
ِ أَخرجو بن أَِِب َشْيب َة أَي
.ُص َّح َحوُ بْ ُن ُخَزْْيَة
ً ْ َْ
َ ضا م ْن طَ ِر ِيق أَِِب َراف ٍ َ َع ْن أَِِب ُىَريْػَرَة َع ْن ُع َمَر َو
ُ ْ ُ َ َْ
ِ
ِِ
ِ ِ
 " ُك ُّل َم ِدينَ ٍة أ َْو:اؿ
َ ث بْ َن َس ْع ٍد فَػ َق
َ ت اللَّْْي
ُ َْوَرَوى الْبَػْْيػ َهق ُّي م ْن طَ ِر ِيق الْ َولْيد بْ ِن ُم ْسل ٍم َسأَل
ِ  فَِإ َّف أَىل ِمصر وسو،اْلمع ِة
ِ ِ َ َقَػري ٍة فِْيها ََج
اْلُ ُم َع َة َعلَى َع ْه ِد
ْ احلِ َها َكانُوا ُُيَ ّْمعُو َف
َ ُ ُْ اعةٌ أُم ُروا ب
َ َْ
َ َ َ َْ َ ْ
ٍ ِ ِ َّ  و ِعْن َد عب ِد."الصحاب ِة
ِ ٌ عمر وعَْما َف بِأَم ِرِِها وفِْيها ِرج
ْيح َعن
ٍ ص ِح
َْ َ َ َ َّ اؿ م ْن
َ الرزَّاؽ بِإ ْسنَاد
َ َ َ َ ْ َ ُ َ ََ ُ
ِ
ِ
َّ َ ْ َبْ ِن ُعمر أَنَّوُ َكا َف يَػرى أ َْىل الْ ِمْيَ ِاه بػ
ب َعلَْْي ِه ْم فَػلَ َّما
ُ ن َمك َة َوالْ َمدينَ َة ُُيَ ّْم ُعو َف فَالَ يػَ ْعت
َ
ََ
َ
ِ
.وع
ِ ُالر ُجوعُ إ ََل الْ َم ْرف
َّ ف
ُّ ب
َ َاختَػل
ْ
َ الص َحابَةُ َو َج
Dari Umar ra. bahwasanya ia berkirim surat kepada warga Bahrain
yang memerintahkan: "Selenggarakanlah shalat Jum'at di mana kamu
sekalian berada". Perintah ini mencakup penyeleggaraan shalat Jum'at
di kota dan perkampungan. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abi Syaibah
dari Abi Rafi' dari Abi Hurairah dari 'Umar ra. yang dipandang shahih
oleh Ibnu Khuzaimah, dan diriwayatkan oleh Baihaqiy dari Walid ibn
Muslim berkata: "Aku bertanya kepada Laits ibn Sa'd, lalu ia
menjawab: "Setiap kota atau perkampungan yang di sana ada
sekumpulan orang, tentu mereka diperintah melaksanakan shalat
Jum'at. Sesungguhnya penduduk Mesir dan beberapa perkampungan
pesisir sekitarnya menyelenggarakan shalat Jumat pada masa 'Umar
dan 'Utsman ra. atas perintah keduanya, dan di sana juga ada banyak
shahabat Nabi SAW. Sedangkan riwayat Abdur Razaq dengan sanad
yang shahih dari Ibnu 'Umar ra. bahwasanya ia mengetahui para
tukang air antara Makkah dan Madinah menyelenggarakan shalat
Jum'at, sedangkan ia tidak menegur mereka. Oleh karena itu, apabila
para shahabat Nabi SAW. berselisih pendapat, maka wajib kembali
kepada dalil utama.
5. Pendapat Imam Yahya ibnu Abil Khair ibnu Salim Al-Umraniy di dalam
Al-Bayan Fi Madzhab al-Imam Asy-Syafi'i:

ِ َاْلمعةُ إِالَّ ِِف أَبنِْي ٍة يست
ِ
اْلُ ْم َعةُ؛ِ ألَنػ ََّها ََلْ تَػ ُق ْم ِِف َع ْه ِد
ْ وطنُػ َها َم ْن تَػْنػ َع ِق ُد ِبِِ ْم
َ ْ ُْ َوالَ تَص ُّح
ْ َ َْ
ِ ِ
.اْلُلَ َف ِاء إِالَّ ِِف أَبْنِْيَ ٍة
ْ  َوالَ ِِف أَيَّ ِاـ،صلَّى اهللُ َعلَْْي ِو َو َسلَّ َم
َ َر ُسوؿ اهلل
ٍ ب أَو شج ٍر أَو ج ِر
ِِ
ٍ ْ ت أَبْنِْيَتُػ ُهم ِم ْن ِح َجارةٍ أ َْو ِط
يد
َ َق
ْ َ(و َس َواءٌ كاَن
َ ْ َ َ ْ ٍ ن أ َْو َخ َش
ْ
َ
َ :اؿ الشَّافع ُّي
ٍ أَو سع
.)ف
ََ ْ
ِ َ وظ:الصباَِّغ
َّ اى ُر َى َذا أ
اؿ ِِف
ْ َف أ َْى َل
َ َ َوق.َاْلِْياَِـ الَ ُُيَ ّْمعُو َف ألَنَّوُ َشَّر َط اْلبِنَاء
َ َق
َ َّ اؿ ابْ ُن
ِ
ِ
ٍِ
ِ
ت َمظَ ُّاِلُ ْم
ْ َ َوَكان،ن َر ُجالً ُحِّرا بَالغًا
َ (وَم ْن كاَ َف ِِف بَاديَة يػَْبػلُ ُغ َع َد ُد ُى ْم أ َْربَع
َ :""اْلبُػ َويْط ّْي
ِ الصْْي
ِ ض َها إِ ََل َجْن
ٍ ب بَػ ْع
 الَ يَظْ َعنُو َف َعْنػ َها إِ ْف،ف
َّ ت َوطَنُػ ُه ْم ِِف الشّْتَ ِاء َو
ْ َ َوَكان،ض
ُ بػَ ْع
ِِ
ِص
.)ُاْلُ ُم َعة
ْ ت َعلَْْي ِه ْم
ْ َ َو َجب،ب َغ ِْريَىا
ْ  َوالَ يػَ ْر َغبُو َف َعْنػ َها ِب،قَ َحطُوا
ِ
ِ ِْ َف
ِ ْ َفَالْمسأَلَةُ َعلَى قَػول
َّ ِ أل،اْلِْيَ ِاـ لِ َع َدِـ اْلبِنَ ِاء
ْ ب َعلَى أ َْى ِل
َ  أ:ن
ْ
َْ
ُاْلْيَ َاـ بنَاء
ُ  الَ َِت:َح ُد ُِهَا
ِ َّ اْلمعةُ؛ِ أل
ِ
ِ ِ
ِِ
َ ُ و َم ْو ِض
َ َف ذَل
َ  الَ بِنَاءُ الْ ُم ْستَوطن،ين
َ ُ ُْ ب َعلَْْي ِهم
َ الْ ُم ْستَػ ْوف ِز
ُ  َِت: َوالََّاِن.ن
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ِ :اؿ
ِ ِ ِ
(م ْن َش ْر ِط اْل َق ْريَِة أَ ْف
َ َ فَِإ َّف الشَّافِعِ َّي ق:ت َى َذا
َ َ إِذَا ػَب.َ فَأَ ْشبَوَ اْلبِنَاء،اْال ْستْيطَاف َوالْ ُم َق ُاـ
.)تَ ُكو َف ُُْمتَ ِم َعةَ الْ َمنَا ِزِؿ

Shalat Jum’at tidak sah kecuali di bangunan yang ditinggali secara
tetap (istithan) oleh orang yang sah menyelenggarakan shalat Jum’at,
karena shalat Jum’at tidak diselenggarakan, baik di zamah Rasulullah
saw maupun khulafaur rasyidin, kecuali di bangunan. Imam Syafi’I
berkata: Meskipun bangunan tersebut dari bebatuan, tanah, kayu,
pohon, pelepah, ataupun dedaunan.

Ibnus Shabbagh berkata: "Pemahaman secara lahir, bahwasanya
orang-orang yang tinggal di perkemahan tidak wajib shalat Jum'at
karena perkampungan tempat shalat Jum'at disyaratkan terdiri dari
bangunan permanen. Yusuf ibn Yahya al-Buwaithiy berkata di dalam
kitab susunannya: "Dan jika di suatu pedalaman terdapat sekelompok
orang yang jumlahnya mencapai empat puluh orang lelaki, merdeka
dan baligh, dan rumah-rumah mereka berdekatan, mereka tinggal pada
musim dingin dan panas, dan tidak pergi meninggalkannya pada dua
musim itu serta tetap menyukainya meskipun tempat lain lebih subur,
maka menyelenggarakan shalat Jum'at bagi mereka adalah wajib.
Mengenai orang-orang yang tinggal di perkemahan, terdapat dua
pendapat. Pertama, shalat Jum'at tidak wajib bagi orang-orang yang
tinggal di perkemahan karena perkemahan adalah tempat tinggal
sementara bagi orang yang bermaksud pergi meninggalkannya
(mustaufiz), bukan tempat bagi orang yang tinggal menetap
(mustauthin). Kedua, menyelenggarakan shalat Jum'at wajib bagi
mereka karena perkemahan itu bisa disebut sebagai tempat tinggal
menetap yang sama dengan perkampungan. Apabila pendapat kedua ini
dapat diterima, maka ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, bahwa
di antara syarat desa yang sah untuk diselenggarakan shalat Jum'at
adalah terdiri dari sekumpulan rumah-rumah.
6. Pendapat Imam Yahya ibn Syaraf An-Nawawi di Al-Majmu' Syarh alMuhadz-dzab:

ِ َاْلِْي ِاـ فَِإ ْف َكانُوا يػْنتَ ِقلُو َف ِمن مو ِضعِ ِهم ِشتَاء أَو صْيػ ًفا ََل ت
ْ ص َّح
َاْلُ ُم َعةُ فِ َْيها بِال
ْ َْ ْ ً ْ ْ َ ْ
َ
َ ْ َوأ ََّما أ َْى ُل
ِ
ٍ ِ
ِ ِ  وإِ ْف َكانُوا دائِ ِم.ؼ
ِ
ٍ ض َها َإَل بػَ ْع
ض فَػ َق ْوالَ ِف
ُ صْْيػ ًفا َوى َي ُُْمتَم َعةٌ بػَ ْع
َ َ
َ ن ف َْيها شتَاءً َو
َ َخال
ِ احب الْعدَّةِ والش
ِ الصبَّ ِاغ والْمتَػوِّْل و
ِِ ِ
ِ اِها الْ َق
ِ ّْاضي أَبُو الطَّْي
َّاش ُّي
َُ َح َك
َ َ َ ُ َ َّ ب ِِف تَػ ْعلْيقو َوابْ ُن
َ ُ ُ ص
ِ
ِ َاْلمعةُ والَ ت
ِ  (أَص ُّحهما) بِاتّْػ َف،وآخرو َف
ِ ْ اؽ اْأل
ِ
 َوبِِو،ص ُّح ِمْنػ ُه ْم
َ َ ُ ُْ ب َعلَْْيه ْم
َُ َ
ُ َص َحاب الَ َِت
َُ َ
ِ َ َ وبِِو ق،قَطَ َ ْاألَ ْكَػرو َف
ِ ََّاِن) َِِتب علَْي ِهم وت
ِ َ (وال.َو وأَبُو َحنِْي َفة
ص
َّ َص ُّح ِمْنػ ُه ْم ن
َ ْ َْ ُ
َ
َ ٌ اؿ َمال
َ َُ َ
. َواهللُ أ َْعلَ ُم،َعلَْْي ِو ِِف الْبُػ َويْ ِط ّْي

Adapun orang-orang yang tinggal di perkemahan, jika mereka
berpindah dari tempat itu pada musim dingin atau musim panas, maka
penyelenggaraan shalat Jum'at yang terdiri dari mereka itu tidak sah,
tanpa terjadi perbedaan pendapat. Apabila mereka tinggal menetap
sepanjang waktu pada musim dingin dan musim panas, sedangkan
kemah-kemah itu berdekatan, maka terdapat dua pendapat yang
keduanya disebutkan oleh Al-Qadli Abu Thayyib dalam ulasannya, Ibnu
Shabbagh, Mutawalliy, (Ar-Rauyaniy) penyusun Al-'Uddah, Asy-Syasyiy
dan lainnya. Pendapat yang lebih shahih berdasarkan kesepakatan
ulama madzhab Syafi'i, bahwa mereka tidak wajib melaksanakan shalat
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Jum'at, dan tidak sah menyelenggarakannya sendiri. Inilah keputusan
mayoritas ulama madzhab Syafi'i, dan pendapat Imam Malik dan Imam
Abu Hanifah. Pendapat kedua, bahwa mereka wajib melaksanakan
shalat Jum'at, dan sah menyelenggarakannya sendiri shalat Jum'at
sebagaimana telah ditegaskan oleh oleh Al-Buwaithiy. Hanya Allah
SWT. yang lebih mengetahui hakikat kebenaran.
7. Pendapat Imam Yahya ibn Syaraf An-Nawawi dalam Minhaj alThalibin Wa 'Umdah al-Muftin:

ِ
.َصح
ْ َوَم ْن الَ َُجُ َع َة َعلَْْي ِه ْم تُ َس ُّن
َ اْلَ َم
َ اعةُ ِِف ظُ ْه ِرى ْم ِِف اْأل

Orang yang tidak wajib shalat Jum'at, sunnah berjama'ah dalam shalat
Dhuhur menurut pendapat yang lebih tepat.

8. Pendapat Ibnu Hazm di dalam Al-Muhalla mengenai musafir, hamba
sahaya dan orang muqim wajib melaksanakan shalat Jum'at:

ِ
ِ وسواء فِْيما ذَ َكرنَا ِمن وج
 َوُك ُّل َم ْن،ْيم
ْ اْلُ ُم َع ِة الْ ُم َسافُِر ِِف َس َف ِرهِ َوالْ َعْب ُد َو
ْ وب
ُ ُ ْ ْ َ ٌ ََ َ
ُ اِلُُّر َوالْ ُمق
ِ
ِ
ِ ْ صلّْ َْيها الْمس ُجونُو َف والْم ْختَػ ُفو َف رْك َعتَػ
ٍ ذَ َكرنَا يَ ُكو ُف َإم ًاما فِ َْيها راتبًا و َغْْيػر رات
ن ِِف
َ ُ َوي.ب
ْ
ُ َ
َْ
َ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ اعة ِبُطْبَة َك َسائ ِر الن
 أَ ْف الَ َُجُ َعةَ َعلَى: َوالشَّافع ُّي،و
ٌ  َوَرأَى أَبُو َحنْي َفةَ َوَمال..... َّاس
َ َََج
.َعْب ٍد َوالَ ُم َسافِ ٍر

Artinya: Shalat Jum'at itu kewajiban bagi orang-orang yang telah kami
sebutkan; musafir, hamba sahaya, orang merdeka dan orang yang
tinggal sementara. Mereka boleh menjadi imam, baik rutin maupun
sesekali. Demikian pula orang-orang yang dipenjarakan dan
diasingkan, mereka wajib shalat Jum'at dua raka'at berjama'ah disetai
khuthbah sebagaimana orang banyak melakukannya. ........ Sedangkan
Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa hamba sahaya
dan musafir tidak shalat Jum'at.

9. Pendapat Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam Asy-Syarh al-Kabir
mengenai shalat Jum'at bagi warga yang tinggal sementara:

ِ ِ َّ اْلِْي ِاـ النَّا ِزلُو َف ِِف
َح َو ُج ُه ْم
ْ ْيمو َف
ْ اْلُ ْم َعةَ فَِإنَّوُ إِ َذا َجاءَ الشّْتاَءُ أ
َ ْ َوأ َْى ُل
ُ الص ْحَراء الَ يُق
ِ
ِ
ِِ
ِ ِِ
َّ ِ ِ
َ ن ِِف َذل
َ اْالنْت َق ِاؿ فَػلَْْي ُسوا ِبُقْيم
ًو الْ َم ْوض ِ َ َوإف اَّتَ ُذوهُ َوطَناً الَ يػَْبػَر ُحو َف َعْنوُ شتَاء
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
و الْ َم ْو ِض ِ َ ألَنػ َُّه ْم
ْ َح ُد ُِهَا) أَنَّوُ تَػ ْلَزُم ُه ْم
َ ْيمو َف ِِف َذل
َ
َ  (أ:صْْيػ ًفا ففْيو قَػ ْوالَف
ُ اْلُ ْم َعةُ َويُق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ  أل،ََص ُّح ُه َما) ال
ن َح ْو َؿ الْ َمدينَة َوَما َكانُوا
َ ْ َف قَباَئ َل اْ َلعَر ِب َكانُوا ُمقْْيم
ْ
َ (وأ
َ ُاستَػ ْوطَنُوه
ِاْلمعةَ والَ أَمرىم النَِِّب صلَّي اهلل علَ ِْيو وسلَّم بِ َذل
ِو وى َذاِ ألَنػَّهم علَى ىْيئة
َْ َ َ ْ ُ
ََ َ
ُ َ َ َ َ ْ ُْ صلُّو َف
َ ُّ
َ ُي
َ ََ َ ُ
ِ
ِِ
ِ
.ن
َ س َِلُ ْم أَبْنْيَةُ الْ ُم ْستَػ ْوطن
َ الْ ُم َساف ِر
َ ين َولَْْي

إِ ََل
ََوال

2. Fatwa MUI tentang Shalat Jum’at Bagi Musafir di Kapal yang
ditetapkan pada 10 Februari 1976;
3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang
Komisi Fatwa pada rapat-rapatnya dan terakhir pada Rapat Pleno
Komisi Fatwa pada tanggal 20 April 2017.
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Dengan bertawakal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG HUKUM PENYELENGGARAAN SHALAT JUM'AT

BAGI ORANG YANG BERADA DI LUAR DAERAH UNTUK WAKTU
TERTENTU
Pertama

: Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:
1. Mustauthin ( )مستوطنialah orang yang tinggal menetap dengan maksud
untuk sepanjang waktu di suatu daerah.
2. Muqim ( )مقيمialah orang yang tinggal di suatu daerah dengan maksud
untuk waktu tertentu.
3. Musafir ( )مسافرialah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan
untuk tujuan maksiat dan menjadi sebab adanya keringanan (rukhsah)
dalam beberapa kewajiban tertentu.

Kedua

: Ketentuan Hukum:
1. Musafir memiliki keringanan (rukhshah) untuk tidak melaksanakan
shalat Jum’at dan tetap berkewajiban melaksanakan shalat zhuhur.
2. Jika musafir ikut shalat Jum’at bersama dengan ahlul jum’ah maka
shalatnya sah.
3. Penyelenggaraan shalat Jumat yang hanya diikuti oleh musafir tidak
sah karena mereka tidak terkena kewajiban.
4. Musafir yang telah bermaksud untuk menyelesaikan perjalanannya
dengan niat sebagai muqim, maka wajib melaksanakan shalat Jum'at
dan tidak ada rukhshah safar (keringanan karena perjalanan) untuk
meninggalkannya.
5. Muqim wajib melaksanakan shalat jum'at di daerah tempat ia tinggal
atau di daerah sekitar yang terdengar adzan Jum'at.
6. Apabila di daerah tempat tinggal muqim dan sekitarnya tidak ada
penyelenggaraan shalat jum'at, sedangkan jumlah muqim terpenuhi
syarat jumlah minimal pendirian shalat jum'at, maka mereka wajib dan
sah menyelenggarakan sendiri shalat jum'at.
7. Ketentuan angka 6 sebagaimana di atas, merupakan suatu pendapat di
antara dua pendapat di kalangan fuqaha'. Sedangkan pendapat lainnya
menyatakan, bahwa tidak wajib dan tidak sah menyelenggarakan shalat
Jum'at sendiri, tetapi wajib melaksanakan shalat dhuhur yang
dipandang utama dengan berjama'ah.

Kedua

: Rekomendasi
1. Umat Islam agar menjaga kewajiban agama dalam situsasi dan kondisi
apapun dengan tetap memegang aturan keagamaan.
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2. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu memfasilitasi sarana
prasarana untuk menjamin terlaksananya kewajiban keagamaan bagi
umat Islam di manapun berada.
Ketiga

: Ketentuan Penutup
1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika
di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan
diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat
mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan
fatwa ini.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 23 Rajab 1438 H
20 April 2017 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua,

PROF.DR.H. HASANUDDIN AF., MA
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Sekretaris,

DR.H. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA

